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АНОТАЦІЯ 

 

Гончаров М.А. «Механізми державного регулювання розвитку 

підприємництва в Україні». 

Освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр.  

Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування». 

Метою дослідження є науково-теоретичне обґрунтування механізмів 

державного регулювання розвитку підприємництва та визначення напрямів їх 

удосконалення в Україні. 

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні 

завдання:  

– узагальнити теоретичні основи функціонування механізмів 

державного регулювання розвитку підприємництва; 

– вивчити світовий досвід державного регулювання розвитку 

підприємництва; 

– проаналізувати стан нормативно-правового забезпечення 

державного регулювання розвитку підприємництва в Україні; 

– оцінити результативність функціонування механізмів державного 

регулювання розвитку підприємництва в Україні; 

– обґрунтувати пропозиції щодо напрямів удосконалення механізмів 

державного регулювання розвитку підприємництва в України. 

Об’єкт дослідження – державне регулювання розвитку 

підприємництва. 

Предмет дослідження – механізми державного регулювання розвитку 

підприємництва в Україні. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

основні положення і висновки, наведені в кваліфікаційній роботі, доведено 

до рівня методичних розробок і практичних рекомендацій, впровадження 

яких сприятиме реалізації запропонованих напрямів удосконалення 

механізмів державного регулювання розвитку підприємництва в Україні.  

.
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Сталий розвиток будь-якої економічної системи 

неможливий без динамічної системи підприємництва. Це обумовлено тим, 

що в економіці ринкового типу підприємництво відіграє важливу роль, його 

стан є показником успішності економічних реформ, що сприяють розвитку 

конкурентного ринкового середовища. Підприємництво в Україні має свої 

специфічні особливості, які необхідно враховувати при формуванні системи 

державного управління його розвитком та реалізації державної політики 

підтримки і регулювання в цій сфері. 

Дослідженню різноманітних аспектів державного регулювання 

розвитку підприємництва в епоху глобалізаційних процесів, впливу 

підприємництва на розвиток економіки присвячені праці таких вітчизняних 

науковців як: В. Бодров, З. Варналій, Л. Воротіна, А. Гальчинський, В. Геєць, 

А. Гриценко, Б. Данилишин, М. Долішній, С. Дрига, Б. Кваснюк, М. Козоріз, 

В. Мандибура, С. Мочерний, В. Савчук, В. Сизоненко, М. Узунов та ін.  

У роботах цих вчених висвітлюються фундаментальні основи розвитку 

підприємництва, підприємницького менеджменту, доводиться необхідність 

соціально-економічного розвитку підприємництва як важливого компонента 

ринкової економіки, досліджуються процеси становлення та розвитку 

підприємництва в Україні, висвітлюються фактори, які заважають активізації 

інноваційної діяльності в секторі підприємницької діяльності. Крім того, 

науковцями ведеться пошук відповідей на методичні питання регулювання 

державою трансформаційної економіки та меж її втручання, визначені деякі 

проблеми становлення та розвитку підприємництва, запропоновані засоби 

державної підтримки підприємництва в період трансформацій тощо.  

Однак при безперечній важливості і цінності наукових праць 

зазначених вище авторів, окремі питання державного регулювання розвитку 

підприємництва в Україні вивчені ще недостатньо, що й обумовлює 

актуальність теми дослідження.  
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Метою дослідження є науково-теоретичне обґрунтування механізмів 

державного регулювання розвитку підприємництва та визначення напрямів їх 

удосконалення в Україні. 

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні 

завдання:  

– узагальнити теоретичні основи функціонування механізмів 

державного регулювання розвитку підприємництва; 

– вивчити світовий досвід державного регулювання розвитку 

підприємництва; 

– проаналізувати стан нормативно-правового забезпечення 

державного регулювання розвитку підприємництва в Україні; 

– оцінити результативність функціонування механізмів державного 

регулювання розвитку підприємництва в Україні; 

– обґрунтувати пропозиції щодо напрямів удосконалення механізмів 

державного регулювання розвитку підприємництва в України; 

Об’єкт дослідження – державне регулювання розвитку 

підприємництва. 

Предмет дослідження – механізми державного регулювання розвитку 

підприємництва в Україні. 

Методи дослідження. Теоретичною основою дослідження слугують 

фундаментальні положення економічної теорії та теорії державного 

управління, інших гуманітарних та соціальних наук, а також наукові праці 

вітчизняних і зарубіжних вчених з питань теоретико-методичного 

забезпечення формування механізмів державного регулювання розвитку 

підприємництва. 

Інформаційною базою дослідження є законодавчі та нормативно-

правові акти України, статистичні дані Державної служби статистики 

України, аналітичні огляди Державної служби зайнятості, офіційні матеріали 

Міністерства соціальної політики та інших міністерств і відомств, наукові 

праці вітчизняних і зарубіжних вчених, інформація Інтернет-ресурсів. 
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Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає в 

обґрунтуванні науково-практичних засад щодо напрямків удосконалення 

механізмів державного регулювання розвитку підприємництва в Україні: 

удосконалено: 

– теоретико-методичні підходи щодо необхідності реалізації 

державного регулювання розвитку підприємництва в Україні на основі 

єдності та взаємозв’язку виокремлених механізмів, а саме: організаційно-

правового, організаційно-адміністративного, організаційно-економічного; 

дістало подальший розвиток: 

– категорійно-понятійний апарат державно-управлінської науки 

шляхом уточнення змісту поняття «державне регулювання розвитку 

підприємництва», що пов’язано з необхідністю адаптації його змісту до 

існуючих викликів для розвитку країни в сучасних умовах; 

У першому розділі роботи розглянуто теоретичну базу досліджень 

щодо сутності та змісту державного регулювання розвитку підприємництва; 

узагальнено зарубіжний досвід щодо особливостей державного регулювання 

розвитку підприємництва. 

У другому розділі роботи здійснено аналіз сучасного стану та 

результативність механізмів державного регулювання розвитку 

підприємництва в Україні; розглянуто проблеми та суперечності державного 

регулювання розвитку підприємництвав в Україні. 

У третьому розділі роботи обґрунтовано напрями удосконалення 

механізмів державного регулювання розвитку підприємництва в Україні; 

розроблені пропозиції щодо шляхів трансформації системи державного 

регулювання розвитку підприємництва в сучасних умовах.  

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

основні положення і висновки, наведені в кваліфікаційній роботі, доведено 

до рівня методичних розробок і практичних рекомендацій, впровадження 

яких сприятиме реалізації запропонованих напрямів удосконалення 

механізмів державного регулювання розвитку підприємництва в Україні.  
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РОЗДІЛ 1. 

НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА 

 

 

1.1 Підприємництво як об’єкт державного регулювання 

 

Сучасна Україна проходить через економічні реформи, результатом 

яких є становлення і формування принципово нових економічних, 

фінансових, соціальних та інших відносин, що базуються на принципах 

ринкової економіки. Провідними суб’єктами цих відносин є підприємці 

(колективні та індивідуальні). Підприємництво як спосіб господарювання 

утвердився в економіці всіх розвинених країн. В Україні ж лише з 1990-х рр., 

з початком формування соціально-орієнтовної економіки, стало актуальним 

питання оцінки підприємництва, з’ясування його сутності, місця та 

функціонального призначення в соціально-економічній діяльності 

суспільства.  

Здебільшого у наукових працях, правових актах та на практиці поняття 

«підприємництво» та «підприємницька діяльність» ототожнюються: 

підприємництво розглядають як ініціативно-самостійну господарсько-

комерційну діяльність окремих фізичних та юридичних осіб, зорієнтовану на 

одержання прибутку [54]. Водночас, розуміння цього поняття вимагає 

детального аналізу сутнісної характеристики та природи підприємництва. 

Підприємництво – це особливий вид людського капіталу, 

представленого діяльністю по координації і комбінування всіх інших 

факторів виробництва з метою створення нових видів товарів і послуг 

(економічних благ). Головним в підприємництві – вміння і бажання 

впроваджувати у виробництво нові види продукту, передові технології, 

сучасні форми організації бізнесу. При цьому завжди присутній ризик [21]. 

Підприємець – індивідуум, на свій страх і ризик займається господарською 
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діяльністю. Підприємець є центральним домінуючим суб'єктом ринкового 

господарства, економіки.  

Увів в обіг термін «підприємець» відомий французький економіст 

Р. Кантильону (1723-1860), який розглядав підприємця на відміну від 

робочого, державного службовця, які отримували постійне платню, як 

людину, що діє на свій страх і ризик для отримання непостійного доходу. 

Підприємець здійснює процеси виробництва і обміну, здебільшого купуючи 

товари за певною ціною з наміром перепродати їх за більш високою ціною, 

яка в силу самої природи ринку не може бути фіксованою і відрізняється 

невизначеністю. Важливим є той факт, що на перший план Р. Кантильон 

висував торгівлю та поряд з ремісником, селянином і торговцем в категорію 

«підприємець» він включав жебраків і розбійників [32]. 

За часів А. Сміта підприємець став розглядатися в якості власника 

капіталу, що бере на себе відповідальність і ризик господарювання. Як 

зауважив Ж.Б. Сей (1767-1832), підприємець переміщує економічні ресурси 

із сфери низької продуктивності і низьких доходів у сферу більш високої 

продуктивності і прибутковості. Ж.Б. Сей включав в функцію підприємця 

об҆єднання факторів виробництва – капіталу і праці, збору інформації та 

накопичення досвіду, прийняття рішень, запровадженя виробничого процесу. 

В цілому він визначав підприємця як економічного агента, що комбінує 

фактори виробництва [34]. 

Й. Шумпетер (1883-1950) висунув теорію, згідно з якою двигуном 

економічного розвитку, під яким розумів циклічний процес структурних 

змін, які народжуються всередині економіки, є інноваційна діяльність 

підприємця, що повністю підтвердилося в результаті досліджень. 

Підприємець – агент, який реалізує все нові й нові комбінації факторів 

виробництва (за рахунок поновлення товарної продукції, пошуку нових 

ринків). При цьому підприємцю постійно доводиться долати інерцію, в тому 

числі власну, пов’язану з його звичками та традиціями. Головним негативним 

фактором виступає опір зовнішнього середовища, тому новаторство 
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підприємця виступає джерелом загального суспільного розвитку. 

К. Макконнелл і С. Брю у праці «Економікс» [32] розглядають 

підприємництво як особливий вид діяльності, в основі якої лежать певні 

критерії. Зокрема, підприємець виступає посередником у поєднанні ресурсів 

землі, капіталу і праці в єдиний процес виробництва товару чи послуги, 

беручи відповідальність за прийняття основних рішень з розвитку 

підприємства та вводячи на ринок нові продукти, виробничі технології чи 

форми організації підприємства, при цьому неодмінно будучи готовим йти на 

ризик. 

Дж. Кейнс (1883-1946) називає підприємця господарником, який 

оперує не стільки раціональною калькуляцією чи новаторством, скільки 

набором своїх психологічних якостей (умінням визначити оптимальне 

співвідношення між споживанням і заощадженням, здатністю до ризику та 

інше) [34]. 

Логіку дій підприємця при реалізації підприємницької ідеї можна 

представити у вигляді схеми (рис. 1.1). 

Термін «підприємницька діяльність» або «підприємництво», 

застосовують, коли мають справу не з традиційним бізнесом, а з 

новаторською інноваційною діяльністю в бізнесі. На думку американського 

економіста Й. Шумпетера, підприємець – це суб҆єкт, що несе в собі "творче 

руйнування". Згідно з дослідженнями, підприємцями можуть бути не більше 

5% людей від загальної кількості. Завдяки підприємницькій ініціативі, 

створюються нові продукти і послуги, впроваджуються нові способи 

виробництва й форми його організації, задіюються нові сфери праці й 

неіснуючі потреби, відкриваються нові ринки. Головне полягає в тому, що 

підприємництво виступає найбільш низьковитратних фактором розвитку 

матеріальної культури суспільства. Цим, власне, і пояснюється такий 

значний інтерес до нього в даний час. Проте, розглядати підприємництво в 

якості самовиробничої сили було б помилкою. Як свідчить практика, 

результативність підприємництва та його прогресивний вплив істотно 



 12 

розрізняються як в часі, так і в просторі. Це говорить про те, що 

функціональна середовище підприємництва сама є продуктом економічного 

розвитку суспільства, тобто тих специфічних умов, в яких воно здійснюється 

[4]. 

 

 

 

Рис. 1.1. Реалізація підприємницької ідеї [34] 

 

Сучасне філософське розуміння підприємництва базується на принципі 

справедливості, дотримання прав людини, намаганні принести користь 

якнайбільшій кількості людей, що й відрізняє підприємництво від бізнесу, 

який означає будь-який вид економічної діяльності, навіть протизаконний. 

Сучасні дослідники О. Маліновська та Р. Тринько подають характеристику 

підприємництва як економічного ресурсу підприємця з чотирма ключовими 

функціями, що перебувають у взаємозв’язку та взаємодії:  

Підприємець 

Теоретичні передумови (зародження ідеї) 

Оцінка реальності переведення ідеї із теоретичної в 

практичну площину (первинна експертиза) 

Спроба впровадження ідеї на практиці, облік ситуації і умови 

на ринку, аналітична обробка ринкової інформації 

Проведення досліджень (виробничі та трансакційні витрати, 

прибуток) з метою виявлення ефекту 

Експертна оцінка отриманої ринкової інформації та 

результатів економічних розрахунків 

Ухвалення підприємницького рішення 

Практична реалізація підприємницької ідеї, має реальне 

втілення спільно з соціальної, екологічної, комерційної та 

іншими середовищами 
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1) поєднання ресурсів землі, капіталу та праці в єдиний процес 

виробництва товарів і послуг;  

2) самостійне прийняття рішень під час ведення підприємницької 

діяльності;  

3) новаторство; 

4) ризиковий характер діяльності [30, с.11]. Їх підхід частково 

перегукується з визначенням підприємництва К. Макконеллом і С. Брю. та 

поєднується з трактуванням поняття в сучасній науковій літературі. Можна 

погодитися з таким підходом, проте, він не враховує одного з ключових 

компонентів підприємницької діяльності – отримання прибутку, з одного 

боку, та сучасних тенденцій підприємництва – діяльність на благо інших 

людей, – з іншого [10]. 

Ф. Найт вважає, що менеджер стає підприємцем тоді, коли його дії 

стають самостійними, і він готовий до особистої відповідальності. 

Підприємницький дохід - це різниця між очікуваною (прогнозної) грошовою 

виручкою фірми і реальної її величиною. Незважаючи на невизначеність 

майбутнього, підприємець може «вгадати» основні параметри розвитку 

виробництва і обміну і отримати додатковий комерційний ефект [5]. 

На думку американського вченого Р.С. Ронстадт, підприємництво – це 

динамічний процес нарощування багатства. Багатство створюється тими, хто 

найбільше ризикує своїми грішми, майном, кар’єрою, не шкодує часу на 

створення власної справи, пропонує покупцям новий товар або послугу. Цей 

товар або послуга не обов’язково повинні бути чимось абсолютно новим; 

головне, щоб підприємець зумів надати їм нові якості, збільшити їх цінність, 

витративши на це необхідні сили і засоби.  

У свою чергу, відомі американські вчені професора Р. Хизрич та М. 

Пітерс дають, на їхню думку, найбільш повне визначення підприємництва, 

яке охоплює всі типи підприємницького поведінки: «Підприємництво – це 

процес створення чогось нового, що володіє цінністю; процес, який поглинає 

час і сили, який передбачає прийняття на себе фінансової, моральної та 
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соціальної відповідальності; процес, який приносить грошовий дохід та 

особисте задоволення досягнутим [26]». 

Р. Хизрич формулює одне з найкоротших визначень сутності 

підприємництва: процес створення чогось нового, що володіє вартістю. 

На думку П. Друкера, підприємництво - це управлінський інноваційний 

процес, який є реакцією на зміну технології. Як глобального завдання він 

висуває ідею формування підприємницького суспільства, в якому 

інноваційність та підприємництво були б стійким, нормальним і необхідним 

явищем [18]. 

Науковцями західних країн підприємництво розглядається як 

особливий тип господарювання, в основі якого – пошук нових можливостей 

виробництва товарів і послуг на основі інновацій та уміння залучення 

ресурсів із найрізноманітніших джерел. Широко використовуються також 

визначення, які підкреслюють роль індивідуума в підприємницькому процесі. 

«Підприємництво – це будь-яка спроба створення нового бізнесу або 

компанії (індивідуальна трудова діяльність, нова комерційна організація, 

розширення вже існуючого бізнесу), розпочата окремою особою, групою осіб 

або раніше існуючими компаніями» [14]. 

У вітчизняній економічній науці пропонують різні визначення поняття 

«підприємництва». На думку Варналія З., «підприємництво як економічна 

категорія – це особливий тип господарювання, де головним суб’єктом є 

підприємець, який раціонально поєднує (комбінує) фактори виробництва на 

інноваційній основі і власній відповідальності, організує і керує 

виробництвом з метою одержання підприємницького доходу» [5]. 

У Законі України «Про підприємництво» підприємництво визначається 

як безпосередня самостійна, систематична, на власний ризик діяльність по 

виробництву продукції, виконанню робіт, наданню послуг з метою 

отримання прибутку, яка здійснюється фізичними та юридичними особами 

[39]. 

Згідно з Економічною енциклопедією «підприємництво – самостійне 
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організаційно-господарське новаторство на основі використання 

можливостей для випуску нових або старих товарів новими методами, 

відкриття нових джерел сировини, ринків збуту тощо з метою отримання 

прибутків і реалізації власної мети» [34]. 

Найбільш вдалим, на нашу думку, є визначення поняття 

«підприємництво» українським науковцем З. Варналієм, який вважає його 

«особливим типом господарювання, де головним суб'єктом є підприємець, 

який раціонально поєднує (комбінує) фактори виробництва на інноваційній 

основі і власній відповідальності, організує і керує виробництвом з метою 

одержання підприємницького доходу». Таке трактування охоплює історично 

сформоване еволюціонування категорії та сучасне функціонування його в 

умовах посттран- сіормаціного розвитку соціально-економічної системи 

України [4].  

Найбільш визначною рисою, що вирізняє це визначення серед інших, є 

те, що автор включив до нього дві основні ознаки підприємництва: 

особливий тип підприємця з новаторськими здібностями та побудова 

діяльності на інноваційній основі [33]. 

У більшості підходів до визначення підприємництва прямо чи 

опосередковано згадуються відносини особи-суб’єкта підприємницької 

діяльності з оточуючим середовищем – економічним, суспільним. Окремий 

напрям у підходах до підприємництва розкриває його суть як сукупність 

суспільних відносин, зв’язків між структурними елементами цього явища як 

певної системи (підприємцями, підприємствами, державою). Існування 

кожного з функціонуючих суб’єктів підприємництва на різних історичних 

етапах розвитку економіки характеризується як взаємодія трьох основних 

елементів:  

1) суб’єкта підприємницької діяльності;  

2) ринкового середовища як сукупного економічного суб’єкта;  

3) виробничої підприємницької структури (підприємства) як 

особливого економічного суб’єкта в межах ринкового середовища. 
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Функціональні зв’язки, що виникають між елементами такої системи, можуть 

бути проаналізовані як окремі виробничі відносини. 

Крім економічного та юридичного трактування, існує ще й розуміння 

підприємництва як соціального явища – сукупність певних видів діяльності в 

умовах ринку, основними аспектами якої є:  

– отримання прибутку на основі створення необхідних суспільству 

товарів і послуг та підвищення ефективності виробництва;  

– економічна відповідальність за неефективне використання ресурсів 

(трудових, фінансових, матеріальних), наслідком чого може бути 

банкрутство. 

В даний час підприємництво розглядається з різних точок зору: як 

стиль господарювання, процес організації та здійснення діяльності в умовах 

ринку, взаємодія суб’єктів ринку і т. д. 

В якості висновку про еволюцію поглядів на сутність підприємництва, 

можна відзначити: 

– підприємництво – це особлива форма економічної активності, 

заснована на інноваційному підході до виробництва та постачання на ринок 

товарів, що приносять його суб’єкту дохід і дає відчуття усвідомлення своєї 

значущості як особистості; 

– в основі отримання ефекту від підприємництва лежить 

– новаторська, ініціативна діяльність людини, мобілізуючого всі свої 

сили, цілеспрямовано використовує всі можливості для досягнення 

поставленої мети і несе повну відповідальність за свої дії; 

– основна мета підприємництва зводиться до вилучення надприбутку 

через виробництво і поставку на ринок товарів, робіт або послуг, а також до 

суспільного визнання, усвідомлення своєї значущості як особистості; 

– підприємницька діяльність починається на рівні осмислення – від 

зародження підприємницької ідеї до прийняття рішення; 

– основним суб’єктом підприємницької діяльності виступає 

підприємець, який взаємодіє з іншими учасниками процесу: споживачами, 
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державою, партнерами, найманими працівниками; 

– об’єктами підприємницької діяльності виступають товар, робота чи 

послуга; 

– розрізняють дві основні форми підприємництва – приватне і 

державне, які базуються на загальних принципах [56]. 

Крім класифікації підприємств за формами діяльності, їх також 

класифікують за іншими ознаками: за формою власності (приватна, 

колективна, державна); за видами випуску продукції; за розмірами (малі, 

середні, великі); за способом утворення; за видами використання сировини; 

за сферою діяльності (сільськогосподарські, промислові, будівельні, 

транспортні, фінансові, торговельні, наукові, сфери обслуговування) та ін. 

Незалежно від форми господарської діяльності між підприємцями існує 

конкуренція за залучення виробничих ресурсів, отримання державних 

замовлень чи найвигідніші ринки збуту, часто при цьому інтереси 

підприємців та суспільства розходяться. За словами А. Сміта, люди, 

переслідуючи свої егоїстичні цілі, краще задовольняють суспільні інтереси, 

ніж, коли б вони намагалися зробити це спеціально [34]. 

Розглядаючи дуалістичність інтересів суспільства та підприємця, варто 

вказати на їх суперечливу єдність, коли за певних умов і в певний часовий 

період вони збігаються; в інших випадках між ними може виникати 

суперечність і навіть конфлікт, здатний перерости в антагонізм. 

Здійснення підприємницької діяльності на ефективному рівні можливе 

лише при настанні певної суспільної ситуації – підприємницького 

середовища, під якою розуміються, перш за все, ринок, ринкова система 

відносин, а також особиста свобода підприємця, тобто його особиста 

незалежність, що дозволяє ухвалити таке підприємницьке рішення, яке, з 

його точки зору, буде найбільш ефективним, дієвим і максимально 

прибутковим. Існуючі в суспільстві побоювання, що підприємець в таких 

умовах діє тільки в своїх інтересах, безпідставні та шкідливі: підприємець в 

умовах ринку не може не орієнтуватися на споживача, бо тільки від нього 
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одного залежать його прибуток, благополуччя та перспектива. 

Підприємницьке середовище –- це загальна економічна ситуація, що 

включає в себе певну ступінь економічної свободи, наявність (або 

можливість появи) підприємницького корпусу, домінування ринкового типу 

економічних зв’язків, можливість формування підприємницького капіталу і 

використання необхідних ресурсів. Показником ступеня суспільної свободи 

підприємництва служить число знову з'являються самостійних підприємств. 

Розвиток підприємництва веде до зростання національного багатства і 

добробуту нації. Формування підприємницького середовища – найважливіша 

національна проблема. В рамках замкнутих міждержавних угрупувань 

відбувається процес створення єдиного підприємницького простору, тобто 

умови для здійснення підприємницьких функцій стають у всіх цих країнах 

все більше схожими. Таким чином, формування підприємницького 

середовища стає міждержавним стратегічним завданням. 

Іншими словами, підприємництво – це особлива система 

господарювання, в основі якої лежить творчий пошук потенційних 

можливостей вдосконалення виробництва продукції, робіт, послуг або 

формування нових споживчих вартостей в поєднанні з більш раціональним 

використанням ресурсів з метою забезпечення стійкого інноваційного 

розвитку господарських суб’єктів, їх ефективного функціонування на ринку в 

інтересах задоволення потреб суспільства і отримання прибутку 

підприємцем.  

Таким чином, сутність сучасного підприємництва полягає, перш за все, 

в пошуку якісно нових рішень, прискорення науково-технічного прогресу, 

розвитку та збагаченні ціннісних орієнтирів господарювання. В умовах 

відповідної державної політики підприємництво як специфічна форма 

господарювання може стати провідником стратегічних змін в економіці і 

суспільстві, з’явитися каталізатором справжнього соціально-економічного 

прогресу. 
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1.2 Сутність та зміст механізмів державного регулювання розвитку 

підприємництва 

 

Значення підприємницьких структур для соціально-економічного 

розвитку України важко переоцінити. Важливість підтримки підприємництва 

визнана на найвищому рівні, що відображено у низці нормативно-правових 

документів. Основні параметри державної політики підтримки 

підприємництва й бачення його бажаного майбутнього стану визначено у 

Постанові Кабінету Міністрів України “Про схвалення Стратегії розвитку 

малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року” (далі – 

Стратегія) [45]. 

Підприємці є новаторами за духом, швидко діють у постійно 

змінюваних умовах, мобільні, здатні ризикувати й бачити серед сотен ідей 

найкращі, не бояться конкуренції – це їх мотивує, можуть об’єднувати інших 

навколо власної ідеї, раціонально використовувати наявні ресурси, будь-яке 

рішення приймають крізь призму «витрати-вигоди». 

За останніми статистичними даними, у 2016 р. в Україні функціонувало 

383 суб’єкти великого підприємництва (або 0,02 відсотка загальної кількості 

суб’єктів господарювання), решта - суб’єкти малого і середнього 

підприємництва, в тому числі 15 113 суб’єктів середнього підприємництва, 

1,85 млн. суб’єктів малого підприємництва (291154 малих підприємств та 

1,56 млн. фізичних осіб - підприємців). Саме великий бізнес створює майже 

половину доданої вартості в загальній кількості підприємств, демонструє 

продуктивність праці у 2,7 рази вище ніж на мікропідприємствах. Проте 

постійне вдосконалення технологічних процесів, оптимізація виробництва на 

великих підприємствах має зворотній бік – масові звільнення [47].  

До того ж за несприятливих макроекономічних умов такі форми 

господарювання першими відчувають негативні наслідки і їх втрати є більш 

суттєвими порівняно з меншими й більш гнучкими господарюючими 

суб’єктами. 
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Традиційно саме малі та середні підприємства називають «подушкою», 

здатною пом’якшити просідання економіки під час кризи. Саме малий та 

середній бізнес, шляхом поєднання різних джерел економічного розвитку, 

створює особливе ринкове середовище, формує механізм збалансованого 

попиту і пропозиції, генерує розвиток конкуренції, орієнтуючись на 

внутрішній і зовнішній ринок [31]. 

Але варто виокремити ті невід’ємні елементи соціально-економічного 

простору, які підприємницький сектор не спроможний створити самостійно і 

формування яких лишатиметься за державою. До них відносимо: 

− нормативно-правове (адміністративне) забезпечення; 

− інституціональні засади розвитку бізнесу; 

− функціональні (цільові) форми державного регулювання [12]. 

Без вчасного належного правового закріплення норм і правил 

функціонування суб’єктів ринку неможливо досягти узгодження їх дій, 

пом’якшити так звані вади ринку. Акти регулювання є правовою формою 

закріплення і реалізації державної політики, а також формою реалізації 

прогностичної функції права оскільки закладають основи для майбутнього 

розвитку [51]. Нормативно-правове регулювання підприємницької діяльності 

у найбільш загальному розумінні являє собою сукупність правових обтяжень 

та стимулів суб’єктів підприємництва [30] й охоплює трудові, господарські, 

адміністративні, майнові відносини.  

Чинна нині Стратегія є досить доопрацьованою порівняно з 

попередніми аналогічними документами. Стратегія охоплює всі ключові 

сфери суспільного життя, узгоджується з програмними та стратегічними 

документами.  

Проте суттєвим недоліком даного документу є відсутність конкретних 

механізмів регулювання окремо для мікро-, малого та середнього бізнесу. 

Хоча про необхідність застосування різних підходів до формування 

державної політики щодо цих господарюючих суб’єктів у документі 

згадується [61].  
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До ключових питань, що потребують належного правового підґрунтя 

відносять: забезпечення рівних прав і можливостей для всіх форм 

господарювання; забезпечення недоторканості майна і забезпечення захисту 

прав власності; відшкодування збитків, завданих підприємцю внаслідок 

порушення третіми особами його майнових прав, що охороняються законом, 

відповідно до чинного законодавства; усунення обмежень, які стримують 

розвиток підприємницької діяльності; практична реалізація державної 

системи підтримки всіх напрямів підприємництва; забезпечення 

послідовності та стабільності нормативно-правового регулювання 

підприємницької діяльності [41]. 

Інститути є своєрідною системою правил в поведінці людей, що 

формують обмежувальні рамки задля узгодження їх діяльності.  

Інституційне забезпечення підприємницької діяльності включає 

неформальні правила (традиції, соціальні норми, звичаї), формальні правила 

(закони, судові прецеденти, адміністративні акти) та механізми примусу, що 

забезпечують дотримання порядку і правил (правоохоронні органи, суди) [1]. 

Особливість інститутів, як таких, полягає в тому, що з одного боку, вони 

створюються людьми, з іншого – в значній мірі є результатом 

довготривалого розвитку самої системи. Тож незрілість підприємництва, 

несформованість відповідних державних структур і недостатній рівень 

активної громадянської позиції у цьому процесі – на даний момент є, до 

певної міри, об’єктивними елементами нинішньої ситуації. Адже задля 

формування прошарку підприємців, у повному розумінні цього слова, має 

зрости не одне покоління людей в умовах вільної, ринково орієнтованої 

країни. Важливу роль інститути відіграють для підтримки конкурентного 

середовища. 

Регулювання підприємницької діяльності охоплює відносини між 

суб’єктами підприємницької діяльності та органами публічної влади, між 

підприємцями та іншими учасниками господарських відносин (партнерами, 

конкурентами, банківськими установами та ін..), відтак досить розгалуженою 
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є система інституцій, задіяних у врегулюванні їх діяльності. Крім того, 

починаючи з 2019 року до вже діючих структур та організацій має 

приєднатися  Агентство розвитку малого і середнього підприємництва (далі – 

Агенство МСП). 

Як справедливо зазначають автори альтернативної стратегії розвитку 

підприємництва, така кількість інституцій потребує спеціального 

координаційного механізму, що забезпечить достатній рівень узгодження і 

синхронізації дій у процесі реалізації Стратегії» [12].  

Основними цільовими формами державного регулювання малого та 

середнього підприємництва є прогнозування, планування та програмування. 

Під час розроблення та прийняття програмних та прогнозних документів, 

напрямів реалізації державної політики та планів заходів, що стосуються 

сфери підприємництва, державні виконавчі органи та виконавчі органи на 

місцях керуються наступними базовими документами: Закон України «Про 

Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні», 

Закон України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього 

підприємництва в Україні», Розпорядження Кабінету Міністрів України 

«Деякі питання реалізації Стратегії розвитку малого і середнього 

підприємництва в Україні на період до 2020 року» від 10 травня 2018 р. N 

292-р, Методичні рекомендації щодо формування і реалізації регіональних та 

місцевих програм розвитку малого і середнього підприємництва, затверджені 

наказом Державною службою України з питань регуляторної політики та 

розвитку підприємництва [12]. 

Рівень якості ухвалених документів визначає цілеспрямованість, 

реальність та ефективність державного регулювання. Навіть незначні 

погрішності в ході їх здійснення можуть обернутися серйозними проблемами 

при вирішенні важливих політичних завдань [24]. 

Можна виділити наступні основні групи факторів, що впливають на 

реалізацію програм з підтримки малого та середнього підприємництва: 

− якість написання програм (компетентність посадовців, що 
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розробляють програму; зміст програм – чіткий перелік необхідних заходів, 

визначення сфери відповідальності відповідних осіб, підрозділів щодо її 

втілення; визначення термінів виконання; розрахунки; наявність загальної 

стратегії; відповідність потребам регіону тощо); 

− реалізація програми (належні умови, належний рівень 

інформованості всіх учасників програми; наявність гарантій; достатнє й 

системне фінансування; стабільність законодавства; корупція; ефективність 

розподілу бюджетних коштів; належні повноваження та мотивація осіб, 

відповідальних за втілення програми тощо);  

− інші фактори (загальна економічна, політична, демографічна 

ситуація тощо) [28]. 

Ефективність заходів, здійснюваних управлінським апаратом у 

вищезазначених сферах в значній мірі визначає стан суб’єктів 

господарювання. Проте цього недостатньо. Державна політика щодо 

розвитку малого і середнього підприємництва вимагає формування 

відповідних механізмів її реалізації, що охоплюють значно більше коло 

питань, котрі потребують державного втручання. 

Досліджуючи проблеми, пов’язані з механізмами державного 

регулювання підприємництва, науковці також оперують поняттями державне 

регулювання підприємництва, механізм державного регулювання діяльності 

суб’єктів ринку, державне регулювання діяльності господарюючих суб’єктів. 

Або ж, не зупиняючись на визначенні даної дефініції, зосереджують увагу на 

його обов’язкових елементах. 

Г. Чередниченко визначає механізм державного регулювання 

підприємницької діяльності як «механізм здійснення державою впливу на 

процеси, що відбуваються у підприємницькому секторі національної 

економіки, з метою створення умов для його ефективного функціонування, 

формування і розвитку прогресивних рис підприємницької діяльності, що 

проявилися у найбільш економічно розвинутих країнах» [57]. Автор чітко 

визначає позицію держави у цьому процесі – створення відповідного 
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середовища, й наголошує на ключовій ознаці підприємництва – його 

прогресивності. Проте не досить коректним є застосування категорії 

«механізм» для визначення поняття «механізм». Дискусійним є твердження 

про необхідність розвитку тих рис підприємницької діяльності, що 

проявилися у найбільш економічно розвинутих країнах. Для 

підприємницького сектору кожної країни характерні свої національні 

особливості. І тільки симбіоз кращих світових практик і національних 

особливостей дає оптимальний результат. 

Згідно визначення М. Ісакова «механізм державного регулювання 

підприємницької діяльності є сукупністю певних елементів (методів, 

інструментів, засобів, важелів, стимулів тощо), за допомогою яких держава, в 

особі уповноважених органів, здійснює вплив на суб’єктів господарювання з 

метою реалізації соціально-економічних функцій» [24]. Науковець акцентує 

увагу на державі, як ключовому акторі, що задає правила й норми 

функціонування господарюючих суб’єктів. Але не конкретизує місця 

підприємця у цих відносинах та якісному наповненні зазначеного процесу. 

Навпаки ж, якісні характеристики, як головну складову його успішного 

розвитку, розглядає В. Мареніченко [11]. Дослідник пропонує визначати 

поняття «державне регулювання якісного розвитку малого та середнього 

бізнесу», як систематичний, цілеспрямований процес, що має інноваційний, 

творчий та неминучий характер на основі етичних та професійних принципів, 

з метою отримання соціально-економічного ефекту. Таке трактування є 

вдалим, хоча й акцентує увагу на одному з аспектів, а саме на якості.  

Значущість і багатовимірність даної проблематики обумовили 

множину підходів до побудови дієвого механізму її вирішення. Адже навіть 

геніальні ідеї можуть зійти нанівець через складність їх практичної 

реалізації. 

Стратегією визначено, що держава бере на себе зобов’язання сприяти 

розвитку підприємництва в Україні, створити сприятливі умови для 

відкриття, ведення і зростання малого і середнього підприємництва шляхом 
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консолідації зусиль усіх заінтересованих сторін, що забезпечить соціально-

економічний розвиток країни та підвищить рівень життя населення.  

Н. Криштоф, досліджуючи проблемні питання державної політики 

сприяння розвитку малого та середнього підприємництва в Україні в 

сучасних умовах, пояснює: семантичний сенс поняття “підтримка” полягає в 

тому, що підтримувати можна лише те, що вже є наявним (але не на 

достатньому рівні); сприяння ж поняття системніше і більш адекватне за 

сучасних умов діяльності суб’єктів малого та середнього підприємництва 

[43]. 

У Законі України “Про розвиток та державну підтримку малого і 

середнього підприємництва в Україні” деталізовано мету та принципи 

державної політики щодо малого і середнього підприємництва [27].  

Погоджуємось із судженнями Г. Поліщук, що недопущення прийняття 

економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, зменшення 

втручання держави в діяльність суб’єктів господарювання та усунення 

перешкод для розвитку господарської діяльності мають стати основними 

принципами державної політики в цій сфері [20]. 

Дотримання принципів є неодмінною умовою узгодження інтересів 

всіх сторін та досягнення поставлених цілей.  

Основними функціями державного регулювання підприємницької 

діяльності є такі: 

− сприяння розширенню існуючих, створенню та залученню нових 

суб’єктів господарювання; 

− підтримка та розвиток конкуренції, антимонопольне 

регулювання; 

− захист прав як підприємців, так і споживачів їх продукції; 

− забезпечення ефективного функціонування підприємницьких 

структур; 

− забезпечення надходжень до всіх рівнів бюджетів від діяльності 

підприємницьких структур [3]. 
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Деталізуючи основні складові механізму державного регулювання 

підприємництва, зупинимося на завданнях та засобах підтримки саме малого 

та середнього підприємництва (табл. 1.1). 

Таблиця 1.1 

Завдання та засоби державного регулювання підприємництва 

Завдання Засоби підтримки 

Правові 

Формування сприятливого  

бізнес-клімату 

забезпечення реальних гарантій права власності, його 

ефективний судовий захист 

Розвиток інноваційної 

активності 

удосконалення національного законодавства з питань 

захисту інтелектуальної власності 

Організаційно-інституційні 

Інтеграція крупних, малих і 

середніх підприємств 

стимулювання зв'язків між великими і малими фірмами на 

засадах франчайзингу, субпідряду та лізингу (нормативно-

правове забезпечення, державне замовлення для великих 

фірм з обов'язковим залученням малих тощо). 

Налагодження співпраці 

з органами влади та іншими 

сегментами бізнесом, 

розвиток бізнес-мереж 

створення платформ для діалогу представників різних 

сегментів бізнесу; 

забезпечення представництва бізнесу в консультативно-

дорадчих утвореннях при органах публічної влади; 

організація ознайомчих зустрічей, поїздок, заходів з 

обміну кращими практиками; 

розширення мережі бізнес-інкубаторів; 

підвищення доступності консалтингових послуг; 

організація роботи із зарубіжними донорськими 

структурами (МОТ, ЕБРР тощо). 

Розвиток інноваційної 

активності 

 

створення інноваційних підприємств при університетах і 

науково-дослідних інститутах; 

створення бази даних інноваційно орієнтованих 

підприємств; 

популяризація кращих практик впровадження інновацій 

на підприємствах; 

Допомога в підготовці бізнес-планів для інноваційних 

проектів і розробок; 

Розвиток інфраструктури комерціалізації інновацій 

(технологічні парки, центри трансферу технологій, 

інноваційні центри тощо) 

Підвищення 

енергоефективності 

стимулювання впровадження енергоощадних технологій; 

впровадження екологічно чистих технологій виробництва 

Удосконалення процедур 

банкрутства та відновлення 

платоспроможності 

скорочення процедури банкрутства до одного року; 

консультативна підтримка з питань банкрутства та 

відновлення платоспроможності; 

допомога в підготовці плану санації та мирової угоди у 

справах про банкрутство 

Культивування 

підприємницьких 

навичок у суспільстві 

переорієнтація системи освіти на програми і методи 

навчання, які розвивають креативність та підприємницькі 

навички; 
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пошук та поширення кращих практик навчання 

підприємливості; 

розвиток мереж навчально-тренінгових інституцій, що 

надають послуги з бізнес-освіти; 

проведення тренінгів та семінарів для підприємців-

початківців та осіб, що бажають започаткувати власну 

справу; 

надання консультацій з питань ведення бізнесу 

Фінансово-економічні 

Формування сприятливого  

бізнес-клімату 

створення механізму захисту коштів на випадок 

банкрутства обслуговуючого банку 

Розвиток сучасної 

інфраструктури фінансових 

ринків 

розвиток мережі «бізнес-ангелів» і фондів, що надають 

стартовий капітал; 

розвиток мережі кредитно-гарантійних установ 

Спрощення податкового 

адміністрування 

розширення застосування електронних сервісів для 

платників податків; 

стабілізація податкового законодавства4 

збереження та вдосконалення спрощеної системи 

оподаткування 

Розширення пропозиції 

фінансових інструментів 

моніторинг попиту та пропозицій банківських кредитів, 

рівня відмов у їх наданні; 

дослідження та впровадження інноваційних інструментів 

фінансування бізнесу; 

створення системи надання гарантій за кредитами; 

активізація роботи небанківських фінансових установ 

(зокрема, кредитних спілок) 

Розвиток інноваційної 

активності 

запровадження податкових стимулів для реалізації 

інноваційних проектів 

 

Пропонований перелік не є вичерпним і відображає основні засоби 

регуляторного впливу держави на діяльність малого та середнього 

підприємництва. Як бачимо, державні регулюючі органи володіють значним 

арсеналом методів, засобів та інструментів, покликаних створити необхідні 

умови на різних рівнях і в різних сферах функціонування малих та середніх 

підприємств. 

Методи державного регулювання суб’єктів підприємництва, як 

правило, поділяють на: 

− правові – закони та підзаконні акти, що регулюють правила 

поведінки суб'єктів господарювання; 

− адміністративні – вказівки, розпорядження виконавчих органів та 

посадових осіб, які дозволяють, забороняють, обмежують чи нормують 

окремі види господарської діяльності; 
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− економічні – макроекономічне планування, державний бюджет, 

податки, гроші, ціни, заробітна плата [3]. 

За глибиною державного втручання в діяльність господарюючих 

суб’єктів виділяють пряме та непряме державне регулювання. Основними 

інструментами прямого державного регулювання є нормативно-правові акти, 

макроекономічні плани, цільові програми розвитку, державне замовлення 

тощо. До методів непрямого регулювання відносять інструменти фіскальної, 

бюджетної, грошово-кредитної, інвестиційної, амортизаційної, інноваційної 

економічної політики [3; 7]. 

Погоджуючись із судженнями Сергійко О., зазначимо, що якщо 

держава впливає на суб’єкти господарювання з метою створення 

сприятливих умов, то йдеться про регулюючий вплив держави [25]. Якщо ж 

здійснюється адресна, цілеспрямована, владна, систематична діяльність 

органів виконавчої влади стосовно суб’єктів господарювання – її 

розглядають як управлінський вплив.  

Проте на практиці механізм державного регулювання розвитку малого 

та середнього підприємництва без мінімального застосування влади й 

примусу не працює. Це питання співвідношення державного впливу та 

ринкового саморегулюючого механізму, а також рівня «зрілості» економіки. 

Чим більш зрілою є економіка, тим меншим є втручання держави. Тобто 

досліджуваний механізм має вибудовуватись таким чином, щоб в 

перспективі державні управлінські органи займалися вирішенням лише 

ключових питань, а підприємницькі структури та їх представницькі органи 

були максимально залучені до процесу регулювання.  

Підприємництво відіграє значну роль у соціально-економічному 

розвитку національного господарства. Зазначене вимагає формування 

відповідного механізму із застосування методів та інструментарію, що 

дозволить створити сприятливі умови для відкриття, ведення і зростання 

малого і середнього підприємництва шляхом консолідації зусиль усіх 

заінтересованих сторін. Наразі в Україні тільки-но формується каркас 
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державних інституцій, відповідальних за державну політику щодо підтримки 

саме малих форм господарювання, а не підприємництва в цілому. В 

перспективі механізм державного регулювання розвитку малого та 

середнього підприємництва має вибудовуватись таким чином, щоб державні 

управлінські органи займалися вирішенням лише ключових питань, а 

підприємницькі структури та їх представницькі органи були максимально 

залучені до процесу регулювання. 

 

1.3. Міжнародний досвід становлення та розвитку державного 

регулювання розвитку підприємництва 

 

В сучасних умовах глобалізації економіки роль малого і середнього 

підприємництва в усіх країнах зростає. Вибір більшістю економічно 

розвинених країн інноваційної моделі розвитку посилює процес спеціалізації 

на мікро- та макрорівнях, збільшує попит на вузькоспеціалізовану продукцію 

та інновації. Найчастіше виробником такої продукції є малі та середні 

підприємства, які спроможні швидко пристосовуватися до змін споживчого 

попиту і знаходити свою ринкову нішу. 

Ефективність функціонування малих і середніх підприємств в 

економічно розвинених країнах обумовлюється низкою причин. Для їх 

відкриття потрібен відносно невеликий стартовий капітал. Населення 

зацікавлене в організації власного бізнесу як джерела отримання доходів і 

реалізації своїх підприємницьких здібностей. Завдяки створенню нових 

робочих місць вирішується проблема зайнятості.  Саме малий та середній 

бізнес є підґрунтям для створення та розширення середнього класу у країні, 

який є опорою для стабільного розвитку. Можливість швидкого 

впровадження інновацій шляхом створення інноваційних підприємств ( 

венчурних компаній, бізнес - інкубаторів ) сприяє зацікавленості крупного 

фірм у співробітництві з МСБ задля зменшення власного  інвестиційного 

ризику від розробки інновацій та скорочення терміну їх впровадження. 
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Раціональна організаційна структура малих і середніх підприємств створює 

умови для зменшення управлінських витрат, скорочення виробничих запасів, 

ефективного використання робочої сили та обладнання. Вони більш 

рівномірно розподілені територіально і адаптовані до місцевих умов, 

забезпечуючи виробництво широкого асортименту товарів та послуг 

місцевого вжитку. Органи регіональної та муніципальної влади здатні 

здійснювати більший вплив на діяльність МСБ, ніж на великий (завдяки  

використанню спрощеної системи оподаткування, наданню пільг, тощо). 

Влада зацікавлена в податкових надходженнях від малих та середніх 

підприємств, використанні вироблених ними за власний кошт товарів та 

послуг для задоволення потреб місцевих жителів, зниженні бюджетних 

коштів на допомогу по безробіттю завдяки розширенню само зайнятості. До 

того ж, держава  підтримує розвиток конкуренції, і саме мале та середнє 

підприємництво менш за все схильне до монополізації, надає економіці 

гнучкості.  

Класифікація підприємств за розміром в країнах ЄС та в Україні 

здійснюється за такими основним критеріями: кількість співробітників, 

оборот, балансова вартість (табл 1.2).   

Таблиця 1.2 

Критерії класифікації підприємств за розмірами в ЄС та Україні 

Категорія 

підприємств 

ЄС Україна 

Кількість 

спів робіт-

ників, осіб 

Оборот, 

млн., 

євро 

Балансова 

вартість, 

млн., євро 

Кількість 

працівників, 

осіб 

Балансова 

вартість 

активів, 

млн., євро 

Чистий 

дохід від 

реалізації 

продукції, 

млн., євро 

мікро ‹ 10 ≤ 2 ≤  2 ≤ 10 ‹ 0, 350 ‹ 0, 700 

малі ‹ 50 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 50 ‹ 4 ‹ 8 

середні ‹ 250 ≤ 50 ≤ 43 ≤ 250 ‹ 20 ‹ 40 

 

В Україні з 2018 р. критерії класифікації підприємств за розмірами  

змінилися [14]: їх кількість зросла до одинадцяти, однак для віднесення 

підприємства до певного розміру достатньо витримати такі три критерії: 
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балансова вартість активів, чистий дохід від реалізації продукції,  середня 

кількість працівників, а решта критеріїв враховується при веденні 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Наведені кількісні параметри 

критеріїв в ЄС та Україні повністю співпадають щодо кількості 

співробітників і мають різницю за рештою показників.  

В інших країнах світу використовують різні критерії віднесення 

підприємств до малого та середнього бізнесу. Найчастіше це трудовий 

критерій (кількість зайнятих на підприємстві працівників) та фінансовий 

критерій (обсяг валового доходу від реалізації продукції та  оборот капіталу 

тощо). В США до малих відносяться підприємства, на яких працює менше 

500 осіб, а річний обсяг продажів складає: 3,5 -13,5 млн.долл. у роздрібній 

торговлі, 7-17 млн.дол. у будівництві, 1-10 млн.дол. у страхуванні, торгівлі 

нерухомістю, 2,5- 14,5 млн.дол. у сфері послуг [21].  

В Японії таких критеріїв віднесення підприємств до малих та середніх 

два: величина статутного капіталу та кількість зайнятих. Для  добувної, 

обробної промисловості та будівництва статутний капітал не має 

перевищувати 100 млн. ієн, а кількість зайнятих – 300 осіб, для оптової 

торгівлі – 30 млн. ієн та 100 осіб, для роздрібної торгівлі та сфери послуг – 10 

млн. ієн та 50 осіб відповідно [34].  

Такий великий діапазон статутного капіталу фірми (від 10 до100 млн. 

ієн) обумовлює становище, при якому в Японії до малого та середнього 

підприємництва відноситься досить велика верства підприємств: від зовсім 

примітивних малих  домогосподарств до сучасних технічно оснащених фірм.  

В Індії такими критеріями є кількість зайнятих робітників та обсяг 

інвестицій, а також для багатьох галузей додається ще один – рівень 

використання енергії [42].  

В усіх країнах світу мале та середнє підприємництво є вагомим  

сектором національних економік, що підтверджують основні показники його 

функціонування: питома вага у ВВП, зайнятості та кількості підприємств 

(2015 р.) (табл. 1.3). 
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Таблиця 1.3 

Показники функціонування МСБ, %  

Країна 

Питома вага 

у ВВП країни у загальній зайнятості 
у кількості 

підприємств 

США 52,0 50,1 97,6 

Японія 51,1 70,9 99,2 

Китай 60,0 20,1 99,6 

Індія 19,6 5,5 90,6 

 

Кількість малих та середніх підприємств в цих країнах дуже велика (їх 

питома вага більша за 90 %, а у Китаї наближається до 100%). Однак  внесок 

у ВВП значно різниться: в США та Японії він складає більше половини, в 

Китаї навіть 60 %. А в Індії, де на роботу до малих і середніх підприємств 

залучено лише 5,5 % від загальної кількості зайнятих , і внесок у ВВП 

найнижчий – дорівнює всього 19,6 %. 

В країнах ЄС мале та середнє підприємництво є також важливою 

складовою національного господарства і відіграє суттєву роль у створенні 

ВВП і забезпеченості зайнятості населення. За даними Євростату  у малому 

підприємництві країн ЄС у 2016 р.  працювало в середньому 67% зайнятого  

населення (середній показник по 28 країнам – членам ЄС). Найбільша 

зайнятість в МСП спостерігається в Греції (87%) та Кипрі (83%), найнижча – 

у Великобританії ( 53%) та Франції ( 63% ). Внесок малого та середнього 

підприємництва у ВВП також вагомий : середня питома вага по усім країнам 

– членам ЄС складає 57%. Найвищий цей показник в Естонії (76%) та Греції 

(73%), найнижчий – у Ірландії (36%) та Великобританії ( 52%) [51].  

Мале і середнє підприємництво забезпечує 51% імпорту всередині ЄС 

та 45% експорту, чому в значній мірі сприяє відсутність митних обмежень та 

інших торгових перепон між країнами – членами ЄС. До того ж за даними 

Євростату, 45% імпорту з інших країн світу та 33% усіх експортних операцій 

також припадає на малий і середній бізнес [43].  

Саме за рахунок малого підприємства щорічно створюється 2/3 
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робочих місць. Можливість відкрити бізнес з невеликим стартовим капіталом 

і швидка його окупність робить його привабливим для населення. До того ж 

особиста зацікавленість і відповідальність власника за результати роботи 

значно сприяють його ефективності.  

У США майже 55% всіх інновацій були створені малими фірмами. 

Впровадження інновацій тут у 17 разів більше, ніж у великих підприємствах 

[17]. В країнах ЄС інноваційні підприємства у 2014 р.  склали 68,9 % від усієї 

кількості малих і середніх підприємств, питома вага зайнятих на них 

робітників – 61,6 % від загальної кількості працюючих. Валовий прибуток від 

інноваційної діяльності малого і середнього бізнесу – 2386 млрд. євро, а 

середній показник інвестицій в інновації на одне мале підприємство складає 

120,5 тис. євро, середнє – 840,9 тис. євро на рік [31].  

Такі дані свідчать, що незважаючи на ризиковий характер самих 

інновацій мале підприємництво показало свою ефективність завдяки 

кращому використанню власних ресурсів та здатностей персоналу до 

творчості, самореалізації тощо. Такі малі інноваційні структури як бізнес-

інкубатори, венчурні фірми, наукові, консультативні та аналітичні фірми  

самі створюють інноваційну продукцію і скорочують цикл «дослідження – 

розробка – впровадження». У то же час вони надають іншим малим 

підприємствам низку послуг, які сприяють активізації  інноваційної 

діяльності: забезпечують дослідними приладами та обладнанням, 

інформаційними мережами, здають в оренду виробничі приміщення, 

проводять науково-технологічні, економічні, правові консультації, 

здійснюють рекламну діяльність.  

Мале та середнє підприємництво представлено розгалуженою мережею 

підприємств та індивідуальних підприємців, які функціонують в основному 

на місцевих ринках і виробляють товари та послуги для  задоволення потреб 

місцевого населення. Глибока спеціалізація, здатність виробляти продукцію 

за вимогами споживачів, тісний зв'язок з ними дозволяє задовольняти 

індивідуальний попит навіть на ексклюзивні вироби або надавати послуги у 
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найзручнішому для покупця місці. До того ж, конкурентна природа малого та 

середнього бізнесу націлюють підприємців на постійний пошук 

нетрадиційних рішень, високу якість товарів та послуг і зниження цін. 

Виробнича мобільність, гнучкість та швидка адаптація до коливань 

ринкового попиту є передумовою функціонування цього бізнесу у різних 

галузях економіки (табл 1.4). 

Таблиця 1.4 

Структура МСБ за галузями економіки %  

Галузь економіки Країни ЄС Азіатські країни 

Торгівля 21 16 

Промисловість 18 41 

Транспорт і зв’язок 14 12 

Будівництво 13 10 

Сільське господарство 11 21 

Послуги для підприємств 11  

Послуги населенню 12  

 

Галузева структура  в цих групах країн має відмінності. В азіатських 

країнах ( Китай, Тайвань, Южная Корея, Япония, Сингапур) мале та середнє 

підприємництво найбільш розповсюджене у промисловості (складає 41% від 

загальної кількості малих і середніх підприємств). Наприклад, в Японії ТНК 

при виборі постачальників часто віддають перевагу у співробітництві малим 

фірмам, оскільки вони конкурують між собою за такі закази, в змозі швидше 

реагувати на зміни в попиті, покращують якість та знижують  ціни. Таким 

чином малий бізнес стає складовою частиною технологічного ланцюжка 

великого виробництва. В Японії поряд майже з кожним великим 

підприємством функціонують малі підприємства, які надають послуги з 

постачання комплектуючих, здійснюють ремонт, організують рекламну 

діяльність. Так, крупні супермаркети залучають до співпраці розташовані 

поряд з ними  малі приватні теплиці, які  вирощують і постачають до них 

овочі і фрукти. 

Значна частка малого та середнього підприємництва в азіатських 
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країнах припадає також на сільське господарство ( 21%), що пояснюється 

спеціалізацією цих країн переважно на сільському господарстві.  

 В країнах ЄС переважною сферою діяльності для малого і середнього 

підприємництва є торгівля ( 21%),  промисловість складає 18%, а на сільське 

господарство припадає лише 11%. 

 В економічно розвинених країнах накопичено великий позитивний 

досвід державної підтримки малого та середнього підприємництва, що стало 

вирішальним фактором його динамічного розвитку. Практично в усіх країнах 

здійснюється правова, фінансова, інформаційна та освітня підтримка. 

Основним інструментом її здійснення є розробка та реалізація державних 

цільових програм сприяння розвитку малого підприємництва. 

В США провідним органом державного регулювання  малого і 

середнього бізнесу є Адміністрація малого бізнесу (SBA – Small Business 

Administration), створена ще у 1953р.  Фінансування її діяльності 

здійснюється із федерального бюджету, в якому виділяються кошти на 

конкретні федеральні та муніципальні програми підтримки малого та 

середнього бізнесу. Державна допомога  малому і середньому 

підприємництву в США здійснюється в різних формах: правовий захист, 

фінансування, гарантована допомога в одержанні державних замовлень, 

консультування, тощо.  

Правовий захист проявляється в тому, що законодавство стосовно 

малого підприємництва є стабільним і прозорим. Зареєструвати підприємство 

в країні можна навіть за домашньою адресою, що особливо поширено для 

бізнесу, пов'язаного, наприклад, з програмуванням. В Америці немає 

обмежень для підприємців щодо найму працівників, досить отримати 

спеціальний номер у податковій службі для сплати податків за своїх 

працівників [20].  

Крім того, існує програма, спрямована на надання консультацій щодо 

змін у законодавстві, а також функціонує офіс із дотримання цивільних прав, 

завданням якого є забезпечення недискримінаційного підходу до 
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одержувачів фінансової допомоги [20].  

Фінансова підтримка малого та середнього підприємства в США 

здійснюється в різних формах. Держава надає державні позики: мікро 

кредити з сумою до 50 тис дол. на строк від 10 років для поповнення 

оборотного капіталу і до 25 років для придбання основних засобів; 

довгострокові муніципальні кредити із фіксованою процентною ставкою для 

придбання основних фондів, розширення або модернізації, на суму до 1 млн. 

дол. (за умови, що за рахунок кредиту будуть створені нові робочі місця та 

проведена модернізація муніципального округа). Держава здійснює 

фінансування експортних программ, які передбачають розширення 

експортних ринків, кредитування експортного робочого капіталу, 

генерування оборотних засобів, необхідних для нарощування та підтримки 

експортних продаж, кредитування міжнародної торгівлі для забезпечення 

стартових умов для розвитку експорту підприємствам, які мають намір 

почати або продовжувати експансію на зарубіжні ринки за допомогою 

експорту, або постраждали від іноземної конкуренції тощо. Фінансова 

допомога надання малому бізнесу при стихійних лихах: державою 

передбачені  довгострокові фінансові позики за низькою процентною 

ставкою, надання консультаційної підтримки щодо хеджування бізнесу від 

стихійних лих та зменшення фактичних збитків бізнесу у разі лиха [20].     

В США держава здійснює фінансову підтримку інноваційної 

діяльності.  

Така державна допомога малому та середньому підприємництву 

відбувається у двох формах: цільове державне фінансування шляхом надання 

субсидій та пільгових позик на розробку інновацій  та залучення приватного 

капіталу для фінансування інноваційної діяльності найчастіше через 

створення венчурних фірм. Фінансування венчурного підприємництва 

здійснюється на принципах пайової участі, а кошти таких фірм функціонують 

як акціонерний капітал. При цьому кошти надаються на безвідсотковій 

основі, тобто ризиковий капітал розміщується не як кредит, а у вигляді паю в 
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статусний фонд фірми. Тому інвестори отримують не підприємницький, а 

засновницький прибуток на вкладений капітал. Особливістю венчурних фірм 

в США є найбільше  в світі використання франчайзингу, який передбачає, що 

крупна корпорація укладає договір з малою фірмою на право за визначену 

плату здійснювати конкретний вид бізнесу, використовуючи товарні знаки та 

бренди. У 2016 р. в США у франчайзингових фірмах було зайнято 5,6% 

робочої сили, вони надали 3,8 % робочих місць, а їх дохід склав 3,4 % від 

усього приватного ВВП країни [34]. 

В США не встановлені особливі податкові режими для малих 

підприємств, проте для них передбачені спеціальні положення щодо 

спрощення процедури  обліку та звітності прибутку, що оподатковується , за 

прогресивною шкалою в залежності від величини річного доходу: 15%, якщо 

дохід складає  до 50 тис дол., 25% - до 75 тис дол., 34% - до 10000 тис дол., 

35% - понад 10000 тис дол. [31].  

Держава в США надає гарантовану допомогу малому підприємництву в 

отриманні державних замовлень. Починаючи з 1953р по теперішній час 

встановлена спеціальна квота у процедурах державних закупівель. Держава 

мінімум 23% від усіх державних замовлень неодмінно повинна розміщати на 

малих підприємствах. Навіть якщо замовлення велике для таких підприємств, 

конгрес дробить його на частини. Крім того, великі підприємства оборонної 

промисловості зобов'язані розміщувати в малому бізнесі до 20% своїх 

замовлень [62].  

Ще більшою державною підтримкою користуються малі фірми, в яких 

51% власності належить жінкам.  При інших рівних умовах вони обов’язково 

отримують право на одержання  державного замовлення [53].  

В США державна підтримка малого та середнього підприємництва 

включає також забезпечення його необхідним консультуванням з 

юридичних, технічних та освітніх питань. Увага приділяється підготовці 

підприємців для малого бізнесу: здійснюється  навчання з управління малим 

бізнесом, видається спеціальна література, надаються консультації тим, хто 
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розпочинає  власну справу, виконуються експертизи для нових суб’єктів 

малого підприємництва, тощо. 

В економічному зростанні Японії мале та середнє підприємництво 

відіграє особливо важливу роль. Історично в країні склався розподіл праці 

між великими та малими підприємствами. Взаємодія між ними здійснюється 

на основі аутсорсингу:  великі підприємства дають замовлення на 

комплектуючі, деталі або  необхідні послуги середнім фірмам, а ті в свою 

чергу, передоручають частину роботи малим спеціалізованим субпідрядним 

підприємствам. Конкуренція між великою кількістю малих субпідрядних 

фірм за отримання замовлень спонукає їх до зниження витрат та підвищення 

якості товарів та послуг. Отже вигоду отримують усі: великому підприємству 

гарантується оперативність виконання заказу, висока його якість  і низька 

ціна. А середні та малі фірми мають стабільні замовлення, забезпечені 

роботою і отримують доходи. Більше половини малих і середніх підприємств 

в країні працюють саме таким чином. 

Характерною ознакою японської економіки є сімейний бізнес, в якому 

члени родини із покоління в покоління працюють в одній фірмі, виконують ті 

ж самі обов’язки. У структурі господарства сімейні підприємства складають  

32%, приватні підприємства  – 48%, юридичні особи – 20% [40]. 

Для підтримки малого підприємництва та захисту його інтересів в 

країні створено Управління малих підприємств, яке підпорядковується 

Міністерству зовнішньої торгівлі і промисловості Японії . Крім того, для 

спрощення процедур отримання позик уряд країни створив Корпорацію 

страхування малого та середнього підприємництва та асоціації з 

гарантування кредитів.  

Функціонування малого та середнього підприємництва в Японії 

регулюється системою законів та положеннями про пільги для нього.  

Оподаткування в країні залежить від виду діяльності. Ставка корпоративного 

податку залежить від річного доходу і величини статутного капіталу. У 2018 

р. така ставка для малих та середніх фірм (з капіталом до 100 млн ієн) з 
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річним доходом до 4 млн. ієн складала 25,99%, до 8 млн. ієн  - 27,57%, 

більше 8 млн. ієн  - 33,59 %. А для великих підприємств вона дорівнює 

29,74%. Ефективна ставка корпоративного податку для малих і середніх фірм 

– 34,6%, а для великих – 30, 62%  [54].  

Отже, в країні діє прогресивна шкала оподаткування, яка не передбачає 

пільг для малого та середнього бізнесу. Для великих підприємств ставки  

податків навіть нижчі. 

Малий бізнес в Японії зосереджений у будівництві, торгівлі, легкій 

промисловості та сфері послуг. Розробкою інноваційних технологій та 

продуктів займаються в основному великі корпорації. Тому уряд країни 

підтримує і стимулює ті малі і середні підприємства, які виробляють 

наукомістку високотехнологічну продукцію, як правило це венчурні фірми. 

Держава на спеціальних пільгових умовах надає їм субсидії та позики на 

конкретні цілі: розробка і впровадження інновацій, модернізація підприємств 

наукоємних галузей, організація нових малих підприємств, тощо. Крім того, 

може надаватися  допомога інноваційним підприємствам  в отриманні 

кредитів шляхом надання державних гарантій або поручительства з її боку. 

Державна підтримка малого середнього підприємництва в Японії 

передбачає надання освітніх послуг. В країні створені спеціальні центри, в 

яких здійснюється навчання, перепідготовка підприємців для роботи в 

малому бізнесі, для них  проводяться консультації з правових, економічних, 

технологічних питань. 

Основою для проведення політики ЄС щодо розвитку малого та 

середнього підприємництва  є Закон  про малий бізнес ЄС (Small Business Act 

for Europe) та Європейська Хартія малих підприємств (2000р). Цими 

документами стверджується, що малі підприємства є основною рушійною 

силою інновацій, зайнятості, соціальної та локальної інтеграції до ЄС та 

передбачається необхідність створення найсприятливіших умов для розвитку 

малого підприємництва в усіх країнах-членах ЄС. Реалізація єдиної політики 

підтримки МСП, розробленої в Хартії, здійснюється за десятьма 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52008DC0394
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визначеними напрямками: навчання та професійна підготовка для 

підприємництва, дешевше та швидше відкриття нової компанії, 

удосконалення законодавства та регулювання, наявність кваліфікації 

адаптованої до вимог малого бізнесу, поліпшення доступу в режимі "он-

лайн", більша вигода від єдиного ринку, оподаткування та фінансові питання, 

посилення технологічного потенціалу малих підприємств, успішні моделі 

електронного бізнесу та найліпша підтримка малого бізнесу, міцніше та 

ефективніше представлення інтересів малих підприємств в ЄС та на 

національному рівні. Країни-члени ЄС зобов’язалися дотримуватися цих 

напрямків, а Європейська Комісія здійснює моніторинг, щорічно звітує про 

виконання цієї роботи та оприлюднює кращі результати у щорічному 

каталозі Хартії [41].  

Зараз реалізуються програми ЄС щодо розвитку МСП, за якими 

передбачені такі форми фінансової допомоги: COSME – фондова 

(капітальна) підтримка для зростання бізнесу та гарантування позик; InnoFin 

(Програми «Горизонт 2020»)  – позики та гарантії для інноваційного МСБ,  

фінансування досліджень та проектів розвитку, фондова (капітальна) 

підтримка на створення венчурного капіталу; Creative Europe –  позики МСБ, 

що діють у секторі культури та творчості; EaSI (Програма зайнятості та 

соціальних інновацій) – мікрокредити для мікропідприємств чи вразливих 

осіб, які прагнуть відкрити та розвивати власну справу (до 25 тис. євро) та 

інвестування у соціальні підприємства (до 500 тис. євро) [34].   

Крім прямої фінансової підтримки в ЄС встановлено пільгове 

оподаткування прибутку малих та середніх підприємництв. Так, у 

Великобританії податок на прибуток малих та середніх підприємств складає 

25%  проти  35%  для решти підприємств, у Нідерландах – 40%  проти 50%. 

[32]. 

Такі  підприємства звільняються від податку на прибуток протягом 

певного періоду, якщо вони займаються інноваційною діяльністю. В країнах 

ЄС здійснюється зменшення ставок оподаткування дивідендів та інших 
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доходів від інвестування в суб’єкти малого та середнього підприємництва. 

В університетах країн ЄС розроблені такі програми і викладаються ті 

дисципліни, які націлені на формування знань і навичок ведення малого 

бізнесу. ЄС фінансує програми підготовки та перепідготовки кадрів для 

МСП.  

В цих країнах створені спеціальні центри, що надають навчальні та 

консультаційні послуги підприємцям у розробці бізнес-планів, стратегій 

розвитку малого і середнього бізнесу в умовах єдиного ринку. Особлива 

увага приділяється залученню підприємців до сучасних ІТ-технологій 

(інтернет - торгівлі, електронної логістики), освоєння та використання яких 

дозволяє малим фірмам швидко зайняти свою нішу на ринку ЄС. 

Отже підтримка малого та середнього підприємництва в країнах ЄС  

здійснюється через спеціальні програми, що розробляються і фінансуються 

ЄС, а також на національному рівні власною державою. Кожна країна-член 

ЄС може і прагне долучитися до фінансових ресурсів з боку наднаціональних 

структур ЄС, які підтримують і стимулюють розвиток МСП через участь у 

програмах ЄС. У той же час, в кожній країні уряд створює сприятливі умови 

для функціонування МСП, виходячи  з національних цілей, економічного 

стану та особливостей  розвитку, враховуючи можливості власної економіки. 

Тому державна підтримка і стимулювання розвитку МСП в країнах ЄС має 

відмінності. 
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РОЗДІЛ 2 

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ  

 

 

2.1 Нормативно-правове забезпечення державного регулювання 

розвитку підприємництва 

 

Становлення і розвиток підприємництва в Україні обумовлюється 

багатофакторним впливом формування конкурентного середовища в умовах 

поглиблення ринкових стосунків. Посилення позитивних тенденцій і 

реалізація заходів по вдосконаленню підприємницької діяльності в регіоні 

знаходяться в прямій залежності від формування цілеспрямованої, 

послідовної і передбачуваної державної політики і дій владних і 

управлінських органів у сфері господарської діяльності. 

Відомо, що ринкова економіка розвивається циклічно, періоди 

швидкого зростання і активності господарювання змінюються економічними 

кризами, падінням темпів виробництва, наявністю значної долі збиткових 

підприємств у сфері бізнесу, низькою ефективністю підприємництва.  

Тому потрібні держави, що регулюють заходи щодо розвитку 

підприємництва, підвищення їх ефективності, вдосконалення методів впливу 

на підприємницьку діяльність, що сприятиме вирівнюванню циклічних 

тенденцій у функціонуванні суб'єктів підприємництва, зростанню їх 

громадської ролі в соціально-економічному розвитку регіонів і держави в 

цілому. 

Розвиток підприємництва є невід'ємною умовою економічного 

зростання. Економіка, де сектор малих і середніх підприємств (надалі – 

МСП) грає істотну роль, отримує чималі переваги, а саме:  

 підвищується маневреність економіки, оскільки більшій частині 

учасників ринку малого та середнього підприємства внутрішньо властива 
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швидка і ефективна пристосовність до економічної кон'юнктури; 

 підвищується економічна стабільність країни, оскільки ризики 

розподіляються між великою кількістю підприємств малого та середнього 

бізнесу і одночасно зменшується залежність від обмеженого числа суб'єктів 

ринку;  

 підвищується інноваційний потенціал економіки країни, оскільки 

більшій кількості господарюючих суб'єктів МСП внутрішньо властиве 

прискорене впровадження інноваційних ідей у бізнес і їх поширення в 

економічному просторі; 

 вирівнюється економічний розвиток окремих територій усередині 

країни, оскільки розміщення більшої частини учасників ринку МСП має 

тенденцію до децентралізації. 

Відповідно до ст. 42 Господарського кодексу України підприємництво 

є самостійною, ініціативною, систематичною, на власний ризик 

господарською діяльністю, що здійснюється суб’єктами господарювання 

(фізичними та юридичними особами) з метою досягнення економічних та 

соціальних результатів та одержання прибутку [8].  

Варто зазначити, що в Україні частка сектору малого і середнього 

підприємництва складає 99,9% від загальної кількості (близько 2 млн) 

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, що зареєстровані в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань станом на вересень 2018 р. [14].  

Водночас, українське підприємництво налічує 420 великих підприємств 

(або 0,1%) [4]. Проте такі суб’єкти охоплюють непропорційно значну частку 

економіки України, що, як правило, негативно впливає на здатність малого і 

середнього бізнесу повноцінно функціонувати на ринку, зростати, виробляти 

продукцію та надавати послуги на конкурентних засадах.   

Досвід розвинутих країн світу свідчить про те, що лише комплексна 

виважена державна політики, спрямована на всебічну підтримку малого та 

середнього підприємництва, дасть змогу цьому сектору економіки 
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відігравати суттєву економічну та соціальну роль в державі.   

На сьогодні в Україні відсутній дієвий механізм підтримки, розвитку та 

захисту підприємництва, на відміну від тих систем, що впроваджені у 

Великобританії, Франції, Німеччині та інших розвинутих економіках світу. 

Однак в Україні поступово робляться певні кроки щодо формування 

ефективної державної економічної політики, яка б сприяла розвитку та 

підтримці малого та середнього бізнесу в нашій країні.  

Так, в Україні державна політика в сфері підприємництва пройшла 

тривалу еволюцію свого формування, яка умовно розподіляється на декілька 

етапів. Розглянемо їх більш детально. 

1) Початковий, або підготовчий, етап (19 листопада 1986 р. – 1990 р.), - 

заклав підґрунтя для формування державної політики в сфері 

підприємництва в Україні, яка ще була у складі СРСР.  

Так, прийнятий 19 листопада 1986 р. Закон СРСР «Про індивідуальну 

трудову діяльність громадян в СРСР» сформулював цілу низку попередніх 

організаційно-правових та економічних засад, які результували часткову 

легалізацію підприємництва та надання можливості підприємцям створити 

власну справу в рамках функціонування адміністративно-командної 

економіки [32].  

Новим імпульсом щодо розвитку підприємництва став прийнятий в 

1988 р. Закон «Про кооперацію в СРСР», який сприяв масовому створенню 

кооперативів, що привертали до себе увагу демократичною формою 

організації та високим рівнем заробітної плати [18].  

Слід зазначити, що протягом 1989-1990 рр. приймається ціла низка 

нормативних правових актів, переважно урядових постанов, які сприяють 

формуванню малих державних підприємств на основі субпідрядної системи 

та значному їх поширенню в усіх секторах економіки, особливо в будівництві 

та промисловості.  

2) Перший етап формування державної політики в сфері 

підприємництва в Україні (1991 р. – 1995 р.). Так, прийняття Закону України 
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«Про господарські товариства» від 19 вересня 1991 р. та прийняття 07 лютого 

1991 р. спеціального Закону України «Про підприємництво» стає першим 

реальним кроком в процесі становлення підприємництва в незалежній 

Україні, яким було визначено засади правового, економічного та соціального 

характеру, регламентовано умови здійснення підприємницької діяльності, а 

також визначено правові основи державного регулювання та підтримки 

суб’єктів, що здійснюють підприємницьку діяльність, відносини суб’єктів 

підприємництва та держави [39].  

Варто підкреслити, що ухвалення спеціального закону було зумовлено 

низкою причин: по-перше, необхідність усунення в законодавстві обмежень 

щодо здійснення підприємницької діяльності, зокрема виключення з 

Кримінального кодексу УРСР приватного підприємництва як кримінального 

злочину; по-друге, необхідність створення вихідного імпульсу для 

подальшого розвитку підприємництва, розвитку приватної ініціативи.  

Вже 24 травня 1991 р. було прийнято Постанову Кабінету Міністрів 

УРСР № 12 «Про перелік міністерств та інших центральних органів 

управління УРСР», якою було утворено центральний орган виконавчої влади 

щодо сприяння підприємництву в Україні – Державний комітет України із 

сприяння малим підприємствам і підприємництву, головними завданнями 

якого було визначено: здійснення державної підтримки та координації 

розвитку підприємництва, включаючи мале підприємництво; реалізацію 

стратегії державної політики розвитку суспільного виробництва; сприяння 

структурній перебудові економіки; формування системи заходів щодо 

забезпечення економічної самостійності України [47].  

Проте комітет був ліквідований через 4 роки в результаті виконання 

Указу Президента України «Про реформування системи державної 

підтримки підприємництва» № 226/95 від 16 березня 1995 р. та утворення 

окремого підрозділу в рамках Міністерства економіки України.  

Подальшим кроком у формуванні державної політики в сфері 

підприємництва стало схвалення в березні 1993 р. Кабінетом Міністрів 
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України «Програми державної підтримки підприємництва в Україні», а 

також Доповідь Президента України ВРУ від 11 жовтня 1994 р. «Про основні 

засоби економічної та соціальної політики», в якій біло визначено 

першочергові завдання державної політики, яка спрямована на сприяння 

всебічному розвитку підприємництва, малого та середнього підприємництва, 

а також головні завдання державної політики стосовно розвитку приватного 

сектору та підприємництва.  

3) Другий етап формування державної політики в сфері 

підприємництва в Україні (1996 р. – 2000 р.) розпочався схваленням 03 

квітня 1996 р. Постанови Кабінету Міністрів України № 404 «Про 

затвердження Концепції державної політики розвитку малого 

підприємництва», в якій визнано державну політику розвитку малого 

підприємництва частиною загальної соціально-економічної політики України 

та визначено основні принципи, напрямки та форми економічного та 

адміністративно-правового впливу на розвиток малого підприємництва [35].  

Варто зазначити, що з метою практичної реалізації державної політики 

у сфері розвитку підприємництва в Україні, в березні 1998 р. Кабінет 

Міністрів України ухвалив Програму державної підтримки підприємництва в 

Україні, що виступала невід’ємною складовою комплексу заходів стосовно 

сприяння розвитку ринкових відносин та виходу країни з економічної кризи 

та формування між Україною та іншими країнами світових господарських 

зв’язків.  

Прийняття Програми розвитку малого підприємництва в Україні 1997-

1998 рр., розробленої Міністерством економіки України та затвердженої 

Постановою КМУ від 29 січня 1997 р. № 86, стало новим ключовим 

механізмом підтримки малого підприємництва, який сприяв розв’язанню 

цілої низки важливих проблем на шляху його подальшого розвитку [11]. До 

головних завдань зазначеної Програми відносилися наступні: 

 формування умов правового, економічного та організаційного 

характеру з метою сталого розвитку малого підприємництва, що є важливим 
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чинником розвитку та структурної перебудови економіки; 

 здійснення цілеспрямованого формування системи державної та 

суспільної підтримки малого підприємництва; 

 розвиток малих суб’єктів підприємницької діяльності у 

виробничій, інноваційній та соціальній сферах, формування нових робочих 

місць, розвиток конкуренції на ринку товарів та послуг; 

 формування розвинутої інфраструктури малого підприємництва 

на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях; 

 формування широкого прошарку підприємців-власників тощо.  

На даному етапі розвитку державної політики у сфері підприємництва 

особлива увага приділяється формуванню нормативно-правової бази, яка б 

була здатна належним чином регулювати та забезпечувати здійснення 

підприємницької діяльності в Україні суб’єктами господарювання. Так, 

приймається ціла низка законодавчих актів, якими було внесені зміни до 

таких нормативно-правових актів, як: 

 ЗУ «Про господарські товариства»; 

 ЗУ «Про підприємництво»; 

 ЗУ «Про підприємства в Україні» тощо. 

Зміни та поправки, що вносилися до законів, стосувалися встановлення 

на законодавчому рівні сукупності правових гарантій, якими б 

забезпечувалася свобода та захист підприємницької діяльності, а також 

виключення законодавчих колізій у сфері правового регулювання 

підприємництва та скасування положень, якими гальмувався розвиток 

приватної ініціативи та підприємництва.  

Крім того, важливого значення для розвитку підприємництва в Україні 

мали прийняття Закону України «Про ліцензування певних видів 

господарської діяльності» від 01 червня 2000 р. № 1775-IV та Закону України 

«Про державну підтримку малого підприємництва» від 19 жовтня 2000 р. № 

2063-IV.   

4) Третій етап формування державної політики в сфері підприємництва 
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в Україні (2001 р. – теперішній час) розпочинається з прийняттям Закону 

України «Про кредитні спілки» від 20 грудня 2001 р. сприяло визначенню 

правових основ створення та діяльності кредитних спілок в Україні в якості 

специфічної форми взаємодопомоги та захисту інтересів їхніх членів, а також 

фізичних осіб-підприємців.    

Прийняття 16 січня 2003 року Господарського кодексу України та 

Цивільного кодексу України стало важливим кроком в формуванні державної 

політики України у сфері підприємництва, оскільки зазначені нормативно-

правові акти закріплюють особливості та порядок здійснення 

підприємницької діяльності суб’єктами господарювання, механізми 

вирішення спорів, особливості укладення договорів між підприємствами 

різних форм власності тощо, крім того закріплено правові засади створення 

різних видів підприємств, віднесених до малого підприємництва (повні, 

командитні товариства тощо) [18].  

Так, ст. 63 Господарського кодексу України визначає наступні поняття: 

 «мале підприємництво» (підприємства, на яких середньооблікова 

чисельність працівників складає не більше 50 осіб, а обсяг валового доходу 

від реалізації продукції (робіт, послуг) – не більше 70 млн грн.); 

 «середнє підприємництво» (підприємства, на яких 

середньооблікова чисельність працівників складає не більше 250 осіб, а обсяг 

валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) – не більше 100 млн 

грн.);  

 «велике підприємництво» (підприємства, на яких 

середньооблікова чисельність працівників складає більше 250 осіб, а обсяг 

валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) – понад 100 млн грн.) 

[42].  

Прийняття спеціального Закону України «Про акціонерні товариства» 

від 17 вересня 2008 р. сприяло встановленню правових, організаційних засад 

щодо розвитку великих підприємств, а також їх правовий захист.  

Важливого значення має прийняття таких нормативно-правових актів, 
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як:  

 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців» від 15 травня 2003 р., який покликаний регулювати відносини, 

що виникають у сфері проведення державної реєстрації суб’єктів 

господарювання всіх форм власності, а також яким було створено 

загальнодоступний, безкоштовний та відкритий ресурс – Єдиний державний 

реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;  

 ЗУ «Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності» від 11 вересня 2003 р., яким визначено 

організаційно-правові засади реалізації державної регуляторної політики у 

сфері підприємництва; 

 ЗУ «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 

06 вересня 2005 р., яким визначено організаційно-правові засади 

функціонування дозвільної системи у сфері підприємництва та 

встановлюється порядок здійснення діяльності дозвільними органами, 

уповноваженими видавати дозвільні документи; 

 ЗУ «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності» від 05 квітня 2007 р., яким визначено 

організаційно-правові засади, основні принципи та порядок здійснення 

державного нагляду (контролю) у сфері підприємництва, регламентовані 

повноваження органів державного нагляду (контролю), їх посадових осіб, а 

також визначено права, обов’язки та встановлено відповідальність суб’єктів 

підприємницької діяльності в процесі здійснення державного нагляду 

(контролю) [41]. 

Починаючи з 2012 р. основним вектором розвитку державної політики 

в сфері підприємництва є розвиток та державна підтримка малого та 

середнього бізнесу. Так, Закон України «Про розвиток та державну 

підтримку малого і середнього підприємництва в Україні» від 22 березня 

2012 р. у статті визначає основні напрямки державної політики у сфері 

підприємництва, а саме:  
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 вдосконалення та спрощення порядку ведення обліку в цілях 

оподаткування; 

 впровадження спрощеної системи оподаткування, обліку та 

звітності для суб’єктів малого підприємництва; 

 залучення суб’єктів малого підприємництва до виконання 

науково-технічних і соціально-економічних програм, здійснення постачання 

продукції для державних та регіональних потреб; 

 забезпечення фінансової державної підтримки малих і середніх 

підприємств шляхом запровадження державних програм кредитування, 

надання гарантій для отримання кредитів, часткової компенсації відсоткових 

ставок за кредитами тощо; 

 сприяння розвитку інфраструктури підтримки малого і 

середнього підприємництва; 

 сприяння спрощенню дозвільних процедур та процедур 

здійснення державного нагляду (контролю), отримання документів 

дозвільного характеру для суб’єктів малого і середнього підприємництва та 

скороченню строку проведення таких процедур тощо [28].  

Варто зазначити, що одним із пріоритетних завдань українського 

Уряду сьогодні є сприяння розвитку інвестиційної діяльності, формуванню 

вільного доступу суб’єктів господарювання до всіх сегментів ринку у 

відповідності до єдиних зрозумілих для всіх правил, у зв’язку із чим Урядом 

приділяється значна увага питанням стосовно покращення умов для ведення 

підприємницької діяльності бізнес-сектором та створення сприятливого 

бізнес-клімату в країні.  

Так, за останні роки було реалізовано деякі практичні заходи, 

спрямовані на розвиток малого та середнього підприємництва, зокрема 

особливого значення набули заходи щодо зменшення адміністративного 

тиску на суб’єктів господарської діяльності у сфері малого та середнього 

бізнесу [48]: 

 упорядковано процедури проведення перевірок суб’єктів 
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господарювання контролюючими органами; 

 скасовано дублювання контролюючих функцій різними органами 

виконавчої влади; 

 зменшено кількість контролюючих органів, діяльність яких 

переорієнтовується із застосування покарань на запобігання порушенню 

норм законодавства та профілактику порушень; 

 зроблено перші кроки щодо захисту бізнес-сектору від 

протиправного захоплення підприємств (рейдерства); 

 спрощено механізми одержання документів дозвільного 

характеру; 

 запроваджено європейські принципи видачі документів 

дозвільного характеру; 

 проводяться заходи щодо вдосконалення механізмів фінансової 

підтримки суб’єктів підприємництва; 

 запроваджено єдиний спрощений порядок державної реєстрації 

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (процедура реєстрація бізнесу 

сьогодні займає від двох до двадцяти чотирьох годин). 

В рамках дозвільної системи було проведено реформування щодо 

спрощення ведення підприємницької діяльності, а саме [35]: 

 скасовано цілу низку документів дозвільного характеру, 

застосування яких є недоцільним та економічно невиправданим та які не 

передбачені чинним законодавством України; 

 зменшено перелік документів, які є необхідними для подачі при 

одержанні дозволів. Сьогодні подаються лише та документація, що 

підтверджує здатність суб'єкта господарювання проводити відповідний вид 

економічної діяльності; 

 делеговано повноваження щодо надання документів дозвільного 

характеру з центрального рівня на місцевий, а також врегульовано на 

законодавчому рівні питання стосовно створення дозвільних центрів на 

обласному рівні; 
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 спрощено порядок отримання ліцензій шляхом зменшення 

кількості документів, необхідних для подання разом із заявою-запитом про 

отримання ліцензії; 

 скорочено кількість видів робіт/послуг, на які ліцензійними 

умовами поширюється режим ліцензування, проте які відносяться до таких 

видів господарської діяльності, що становлять небезпеку для держави, життя 

та здоров'я людини й довкілля; 

 спрощено порядок видачі ліцензії на здійснення господарської 

діяльності у сфері будівництва, зокрема скорочено строки розгляду заяви про 

видачу ліцензії та документів, що додаються до такої заяви. 

У сфері державного нагляду та контролю було проведено наступні 

заходи, спрямовані на розвиток державної політики у сфері підприємництва в 

Україні [4]:  

 запроваджено жорстку регламентацію контролюючих процедур; 

 завершено процес затвердження органами державного нагляду 

(контролю) переліку питань, спрямованих на здійснення планових заходів 

державного нагляду (контролю) з урахуванням ступенів ризику від 

провадження окремих видів економічної діяльності; 

 завершено процес затвердження органами державного нагляду 

(контролю) типових форм актів (додатків), які складаються за результатами 

проведення відповідних перевірок. 

На сьогодні вже завершена робота щодо суттєвого скорочення переліку 

видів діяльності, що підлягають ліцензуванню. Так,  відповідно до офіційних 

даних Міністерства економічного розвитку та торгівлі України сьогодні 

підлягають ліцензуванню 33 види господарської діяльності, що становлять 

підвищену небезпеку для життя, здоров'я, навколишнього середовища або 

пов’язані з безпекою держави [12]. 

До найважливіших завдань, які потребують негайного вирішення 

Урядом, є забезпечення ефективного міжсекторного діалогу – діалогу між 

владою, бізнес-сектором та громадянським суспільством, а також 
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підвищення інвестиційної привабливості національної економіки, у зв’язку із 

чим Указом Президента від 12 січня 2015 р. № 5/2015 було прийнято 

«Стратегію сталого розвитку «Україна-2020», головно метою якої є 

створення сприятливих умов для ведення бізнесу та розкриття потенціалу 

малого та середнього підприємництва [43].  

Виходячи з характеристик та можливостей України було визначено 

шість стратегічних цілей розвитку малого та середнього підприємництва:  

 покращення нормативно-правового та інституційного 

середовища для МСП;  

 покращення доступу МСП до фінансування;  

 спрощення податкового адміністрування МСП;  

 популяризація підприємницької культури та розвиток 

конкурентоспроможного людського капіталу та підприємницьких навичок; 

 сприяння експорту/ інтернаціоналізації МСП в контексті Угоди 

про асоціацію та Угоди про зону вільної торгівлі;  

 підсилення конкурентоспроможності та інноваційного потенціалу 

МСП [43].  

Таким чином, розвиток інвестиційної активності суб'єктів 

господарювання залежить від їх доходності, у зв’язку із чим реалізація 

економічного потенціалу малих і середніх підприємств (МСП) вимагає 

формування дієвої підтримки з боку державних і владних структур в 

напрямках: а) законодавчого забезпечення в питанні залучення фінансових 

ресурсів, у тому числі інвестиційних; б) інфраструктурного забезпечення 

процесу функціонування і розвитку малого бізнесу; в) сприяння суб'єктам 

господарювання у сфері малого та середнього підприємництва з метою 

реалізації проектів державно-приватного партнерства; г) активізації органів 

місцевого самоврядування і громад для формування сприятливого 

середовища розвитку бізнесу. 

Отже, в Україні, незважаючи на декларовану державну підтримку 

малого та середнього підприємництва, вплив державну на процес його 
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становлення явно недостатній, зокрема недостатньо врегульованими 

залишаються питання вдосконалення механізмів реалізації державної 

політики у сфері малого підприємництва. Облік і реалізація загальних заходів 

і регіональних особливостей розвитку підприємництва в Україні дасть 

можливість стимулювання ролі малого та середнього підприємництва в 

країні на перспективу, сприятиме рішенню ряду існуючих проблем і 

забезпечить можливість подальшого економічного зростання країни. 

 

2.2 Результативність функціонування механізмів державного 

регулювання розвитку підприємництва 

 

Збільшення інтересу до розвитку малого та середнього бізнесу 

викликано усвідомленням його загальної значущості в економічному 

зростанні країни та вирішенні соціальних проблем суспільства.  

Роль малого та середнього підприємництва зростає через специфічні 

конкурентні переваги малого підприємництва, такі як: гнучкість, мобільність, 

нижчі накладні витрати тощо. Проте, в нього є і свої слабкі місця. 

Вітчизняний науковець Т. Зосименко у своїй роботі зробила аналіз слабких і 

сильних сторін малого підприємства (табл. 2.1) [22].  

Малі підприємства є більш гнучкими в управлінні та реорганізації, 

проте є більш вразливими до змін оточуючого середовища, в тому числі і 

через слабкі фінансові можливості. 

Вітчизняний науковець Дивеєв-Кириленко О. відзначає, що 

найважливішими превагами малого та середнього бізнесу є: близкість до 

споживача, що дозволяє постійно відстежувати споживчий попит і, таким 

чином, пристосовуватись до його змін; більші можливості впровадження 

інновацій, а також спонукальні мотиви до цього; конкурентний 

(протилежний монопольному) характер діяльності; здатність служити 

стабілізатором зайнятості під час економічних спадів та підтримувати 

соціальну стабільність через створення нових робочих місць [14]. 
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Таблиця 2.1 

SWOT-аналіз сфери діяльності малого підприємництва (МП)  

у національній економіці  

Сильні сторони МП Слабкі сторони МП 

-спрощена система управління та 

швидке прийняття рішень; 

-невеликий обсяг початкових 

капіталовкладень та оборотних 

коштів; 

-висока ефективність праці за 

рахунок особливої мотивації 

-нестача основних засобів та 

оборотних коштів унаслідок низької 

частки власного капіталу; 

-обмежений доступ до кредитних 

ресурсів і недостатня кількість 

інвестицій; 

-залежність від державної системи 

підтримки 

Можливості МП Загрози МП 

-нарощування масштабів діяльності 

до середнього та великого 

підприємництва; 

-завоювання власного сегменту 

ринку; 

-самореалізація та розвиток творчого 

потенціалу підприємця; 

-отримання державної підтримки 

-низькі «вхідні бар’єри» для 

конкурентів; 

-ризик швидкого банкрутства; 

-висока вразливість до 

несприятливих кон’юнктурних 

коливань і форс-мажорних обставин 

 

За ознакою сфери діяльності, підприємницька діяльність поділяється на 

такі групи: 

- виробничу (виробництво продукції, послуг, знань, інформації, що 

підлягають реалізації споживачам); 

- комерційну (надання послуг у сфері обміну; розподілу, 

споживання товарів і послуг); 

- посередницьку (надання посередницьких послуг підприємцям і 

споживачам, включаючи інформаційні, маркетингові, консалтингові тощо); 

- фінансову (специфічний варіант комерційної діяльності, в якій 

об’єктом товарно-грошових відносин є гроші, валюта, цінні папери); 

- страхову (особлива форма фінансово-кредитних відносин) [5]. 

Малий і середній бізнесом може виступати джерелом інноваційного 

розвитку. Як зазначає Ю. Колбушкін, підприємницькі структури з їх 
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ініціативним і ситуативним підходом, неформальним методам прийняття 

гнучких управлінських рішень, у тому числі творчих і унікальних, відносна 

свобода вибору власної структурної організації та її оптимізації, інсорсинг 

неспецифічних для великих підприємств функцій мають значний потенціал 

ефективної взаємодії у форматі тимчасових творчих колективів, тобто 

потенціал створення і реалізації окремих інноваційних проектів, зокрема 

стратапів, бізнес-ідей тощо [19].  

І цей інноваційний потенціал вимагає підтримки з боку держави для 

реалізації і розвитку, в тому числі і через створення відповідного 

сприятливого середовища. 

На міжнародних ринках розвиток малих підприємств зумовлюється 

такими факторами, як: 

- посиленням міжнародного поділу праці, яке породжує більш 

вузьку спеціалізацію, особливо у сфері виробництва та сфері послуг, що в 

свою чергу сприяє скороченню розміру підприємств. Поглиблення поділу 

праці, звуження спеціалізації – розширює поле для інновацій та 

підтримується споживачем, адже попит постійно диференціюється; 

- зниження та усунення інституційних бар’єрів торгівлі, її 

глобальна лібералізація та дерегуляція з боку держав; 

- розвиток науково-технічного прогресу, зокрема в сферах 

розповсюдження інформації і комунікації (розвиток електронної комерції). 

Виникнення мережі Інтернет зменшило трансакційні витрати, створило нові 

ніші для діяльності за незначних масштабів підприємства. Віртуальний 

підприємець став звичайним учасником процесу, який маючи дещо нову 

здатність, може виходити і на світовий ринок, взаємодіяти з глобальним 

простором, не маючи великих ресурсів; 

- глобалізація транснаціональних корпорацій з використанням 

малого та середнього бізнесу для поширення своїх виробничих та збутових 

мереж. Глобалізація знижує трансакційні витрати, змушує посилювати 

інноваційність і невизначеність, сприяє поглибленню спеціалізації, що йде на 
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користь малим структурам, стимулює децентралізацію, гнучкість, 

мобільність [19]; 

- інтернаціоналізація сфери послуг [6]. 

Ще одним фактором, що сприяє розвитку малому підприємництву є 

становлення соціальної економіки та нова гуманізація соціальної сфери. 

Через загострення соціальних проблем та протиріч, а також неспроможність 

держави і ринку вирішити їх, з’являється соціальне підприємництво, яке є 

додатковою сферою діяльності малого бізнесу. Воно набуває різних форм 

(неприбуткові організації, асоціації, приватні підприємства) і його включено 

у конкурентне середовище. У соціальній сфері виникає багато інновацій, 

спрямованих на гуманізацію і вирішення соціальних проблем, розширюються 

компетенції підприємців і змінюється суспільно-корисний характер їх 

діяльності [19]. 

Слід зазначити, що сьогодні теоретичні дослідження малого бізнеса і 

підприємництва дещо відійшли від політекономічних підходів і 

характеризується дуже широкою проблематикою. Включаючи міжнародні 

аспекти, соціальну економіку, суспільний вибір (неринкове прийняття 

рішень, екстерналії), державний сектор. Чимало концепцій фокусується на 

місці підприємництва в економічному просторі, його загальній функції та 

структурних проявах у межах національної економіки, інші – акцентують 

увагу на індивідуальному вимірі підприємця, його мотивах, здібностях, 

використанні можливостей, індивідуальних чинників, особливостях 

сприйняття ризику та ухвалення рішень. 

Концепції, що акцентують увагу на індивідуальному вимірі 

підприємця, відзначають особливості створення і функціонування малого 

бізнесу. Насамперед, створення МП розглядається як альтернативний вид 

найму, що потребує враховувати і співставляти:  

- можливості працевлаштування і можливості створення підприємства; 

- рівень очікувань у сфері заробітної плати і підприємницького доходу; 

- специфічні прагнення потенційного підприємця (його мотивація, 
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самореалізація); 

- наявність у потенційного підприємця необхідних здібностей, ресурсів, 

знань, умінь, навичок [19].  

Специфічною особливістю підприємницької діяльності (на відміну від 

найманого працівника) є невизначеність і альтернативність у виборі не тільки 

джерел капіталу, але й цілей діяльності. Відсутність інструкцій і жорсткої 

регламентації призводить до необхідності дуже часто приймати важливі 

рішення, що служить додатковим психологічним навантаженням. Мале 

підприємництво, як сфера діяльності має свої переваги і недоліки, які 

оцінюються потенційним підприємцем суб’єктивно [19].  

При цьому держава, визнаючи соціально-економічну природу 

діяльності підприємця, може як зменшувати труднощі і сприяти розвитку, 

так і чинити перешкоди.  

Розглянемо роль малого та середнього підприємництва в економіці 

України.  

По-перше, слід визначитись з кількісною ознакою малого та середного 

підприємництва (далі МСП) в Україні. Так, належність підприємства до МСП 

визначається відповідно до кількості працівників і доходів підприємства від 

будь-якої діяльності за рік (табл. 2.2) [10]. 

Таблиця 2.2 

Критерії віднесення підприємств до мікропідприємств,  

малих та середніх підприємств 

Підприємство 
Кількість 

працівників 

Дохід підприємства від будь-

якої діяльності за рік, 

еквівалент млн. євро за 

середньорічним курсом НБУ 

Мікропідприємства 1-10 не більше 2 

Малі підприємства 11-50 не більше 10 

Середні підприємства 51-250 не більше 50 

 

За даними Державної служби статистики України питома вага суб’єктів 
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середнього та малого підприємництва у загальних показниках по суб’єктах 

господарювання складає 99,98% у 2016р, при цьому їх частка збільшилась на 

0,02% порівняно з 2012 р. Якщо порівняти дані України з іншими країнами 

(Чехія, Словаччина, Польща, Литва, Латвія, Німеччина, Естонія, Болгарія), то 

в Україні частка малого та середнього підприємництва – найвища (99,98%), а 

найнижча – у Німеччині (99,5%) [15]. 

За видами економічної діяльності серед суб’єктів середнього 

підприємництва найбільша їх частка зосереджена у галузі промисловості 

(31,6%), оптовій і роздрібній торгівлі (20,2%) і сільському господарстві 

(15,6%); серед суб’єктів малого підприємництва – 46,6% зосереджено в 

оптовій і роздрібній торгівлі, 8,2% – тимчасовому розміщенні й організації 

харчування, 6,7% – в професійній, науковій і технічній діяльності, 6,6% – у 

сільському господарстві, 5,6% –у наданні інших послуг [15]. 

Щодо обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг), то частка СМП 

складає 64,8% у 2016 р. При цьому частка СМП за період 2012-2016 рр. 

збільшилась на 4,3%. Серед наведених країн більша частка лише у Болгарії 

(70,2%), Естонії (78,0%), Латвії (77,5%) та Литві (68,7%). 

Щодо кількості зайнятих працівників, то їх частка у СМП в Україні 

складає 80,8%, і збільшилась на 5,7% порівняно з 2012 р. Серед наведених 

інших країн частка зайнятих у СМП в Україні найвища. Найменша кількість 

зайнятих у СМП у Німеччині – 62,9%. 

За період з 2010 р. по 2017 р. кількість найманих працівників в Україні 

зменшилась з 7,8 млн. працівників до 5,7 млн., або скоротилась на 27%. При 

цьому, якщо розглянути структуру розподілу найманих працівників між 

великими, середніми і малими підприємствами, то частка найманих 

працівників на великих підприємствах скоротилась на 3,3% (з 30,6% до 

27,3%), частка найманих працівників на середніх підприємствах збільшилась 

на 2,1% (з 43,3% до 45,4%), а на малих підприємствах збільшилась на 1,2% (з 

26,1% до 27,3%).  

Таким чином, простежується збільшення кількості найманих 
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працівників на середніх та малих підприємствах. Крім того, в середньому на 

одне мікропідприємство в Україні припадає 2 найманих працівника, на мале 

– 5, на середнє – 173, на велике – 3912 найманих працівників (табл. 2.3) [15]. 

Таблиця 2.3 

Основні показники діяльності підприємств України. 

Показник 

Підприємства 

великі середні малі 

малі 

з них мікро 

підприємства 

Середня кількість 

найманих працівників на 

одне підприємство, осіб 

3912 173 5 2 

Витрати на персонал, у 

розрахунку на одного 

працівника, грн. у місяць 

11439 8222 5405 3799 

Витрати на оплату праці, 

у розрахунку на одного 

найманого працівника, 

грн. 

9454 6836 4431 3081 

Витрати на соціальні 

заходи, у розрахунку на 

одного найманого 

працівника, грн. 

1911 1386 974 718 

Продуктивність праці 

одного працівника, як 

добуток обсягу 

реалізованої продукції на 

кількість найманих 

працівників), грн. на 

одного працівника 

156401 106009 79045 66327 

Співвідношення 

продуктивності праці до 

оплати праці 

16,5 12,9 17,8 21,5 

 

Відповідно до даних таблиці можна спостерігати, що зі зменшенням 

розміру підприємства, зменшується як продуктивність праці, так і рівень 

оплати праці і витрати на соціальні заходи. Так, витрати на оплату праці на 

великих підприємствах більші на 38% порівняно із середніми 

підприємствами, на 123%, порівняно із малими підприємствами і на 206% 
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порівняно із мікропідприємствами. Продуктивність праці підприємств на 

великих підприємствах більша порівняно із середніми підприємствами на 

47%, і на 97% порівняно із малими підприємствами, і на 135% більша 

порівняно із мікропідприємствами. 

Таким чином, якщо порівнювати продуктивність праці і оплату праці, 

то можна зробити висновок, на середніх підприємствах найменший розрив 

між оплатою праці і продуктивністю праці (12,9 разів), а найбільший розрив 

на мікропідприємствах – 21,5 разів, та малих підприємствах – 17,8 разів. 

Проте на великих підприємствах співвідношення між продуктивністю праці і 

оплатою праці – 16,5 разів (табл. 2.3), тобто більше ніж на середніх 

підприємствах. Це може свідчити відповідно на мікропідприємствах 

занижений рівень оплати праці. Так, на мікропідприємствах витрати на 

оплату праці становили 32% від витрат на оплату праці на великих 

підприємствах, а продуктивність праці була 42,4% порівняно із 

продуктивністю праці великих підприємств. Зауважимо, що мінімальна 

заробітна плата у 2017 р. складала 3200 грн., тобто середні витрати на оплату 

праці у розрахунку на одного найманого працівника на мікропідприємствах 

менше ніж ставка мінімальної заробітної плати. 

Слід зазначити, що у структурі суб’єктів малого підприємництва 82% - 

це фізичні особи-підприємці, а серед суб’єктів мікро підприємництва таких – 

84%. При чому до 2016 р. спостерігалось зростання у структурі фізичних осіб 

– підприємців, а з 2017 р. їх кількість зменшується, що пов’язано зі змінами в 

системі оподаткування (з 2016 р. запроваджується обов’язкова сплата 

мінімального єдиного соціального внеску, яка розраховується як 22% від 

мінімального розміру заробітної плати, сплата якого стає обов’язковою для 

фізичних осіб –підприємців, незалежно від отриманого доходу (збитку). 

Науковці наголошують на тому, що велика частка фізичних осіб –

підприємців (далі ФОП), це передусім практика оптимізації податкового 

навантаження, за якої ФОПи, працюючи на великі підприємства, реєструють 

себе як фізичну особу-підприємця та укладають договір про надання послуг 
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підприємству-роботодавцю. Таким чином, підприємство не сплачує соціальні 

відрахування за найманого працівника. Основними сферами застосування 

такого механізму є ІТ-сфера, послуги сфери аутсорсингу, нотаріуси, юристи, 

консультанти тощо. Саме через це, на думку науковців, зростання кількості 

фізичних-осіб підприємців не можна розцінювати як приріст МСП в Україні 

[21].  

Проте, з нашої точки зору, такі ФОПи не дивлячись на те, що частина 

їх є лише формою оптимізації податкових відносин, виконують і економічні і 

соціальні функції малого бізнесу, і тому їх збільшення свідчить про 

збільшення частки суб’єктів МСБ в Україні. 

Розглянемо фінансові результати до оподаткування підприємств за їх 

розмірами (рис. 2.1): 

 

 
 

Рис. 2.1. Питома вага великих, середній, малих і мікропідприємств, що 

одержали прибуток, до загальної кількості відповідних підприємств. 

 

 73,3% великих підприємств одержали прибуток у розмірі 266 

млрд. грн., і загальний результат (прибуток) – 156 млрд. грн. (після 

відрахування збитку 26,7% великих підприємств); 
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 76,6% середніх підприємств отримали прибуток 208 млрд. грн. і 

загальний результат (прибуток) 90 млрд. грн.;  

 72,7% малих підприємств отримали прибуток у розмірі 117 млрд. 

грн., проте загальний результат від’ємний (збиток) – 10 млрд. грн. (через те, 

що решта 27,3% малих підприємств отримала загальний збиток – 128 млрд. 

грн.) (рис. 2); 

 71,8% мікропідприємств отримали прибуток у розмірі 42 млрд. 

грн, проте решта (28,2%) отримали збиток 67 млрд. грн., що вплинуло на 

загальний фінансовий результат, який становить – 25 млрд. грн. збитку 

(рис.2.1 та рис. 2.2).  

Так, загальний позитивний результат (прибуток) мають великі і середні 

підприємства, а малі і мікропідприємства демонструють загальний результат 

– збиток (рис. 2.2). 

 

 

 

Рис. 2.2. Фінансові результати (загальний, прибуток, збиток) великих, 

середніх, малих і мікропідприємств, млрд. грн. 

 

Цікавою є інформація малих і мікропідприємств щодо фінансового 

результату за видами діяльності. Так, малі підприємства отримали прибуток 
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у галузі сільське, лісове, рибне господарство (25 млрд. грн.), оптова та 

роздрібна торгівля (1 млрд. грн.), інформації та телекомунікації (1 млрд. 

грн.), освіта (0,086 млрд. грн.), охорона здоров’я (0,156 млрд. грн.) та надання 

інших послуг (0,056 млрд. грн.) [15]. 

Найбільшу збитковість показали малі підприємства промисловості (6,5 

млрд. грн. збитку), будівництва (5,5 млрд. грн. збитку), операції з нерухомим 

майном (15,4 млрд. грн. збитку), професійної, наукової та технічної 

діяльності (5,2 млрд. грн.). 

Щодо середніх підприємств, то загальний позитивний результат 

(прибуток) отримано завдяки підприємствам таких галузей як сільське, 

лісове, рибне господарство (35,7 млдр. грн.), оптова та роздрібна торгівля, 

ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів (25,3 млрд. грн.), фінансовій 

та страховій діяльності (19,3 млрд. грн.) та інших. 

Загалом, рентабельність діяльності великих підприємств складала у 

2017 р. 5,2% (і це найвищий рівень рентабельності за період з 2010 р.), 

середніх підприємств – 3,1% (і це також найвищий показник з 2010 р.), в той 

же час малі підприємства навпаки демонструють збитковість 2%, а 

мікропідприємства – 8% (за період з 2010 р. це найнижчі показники 

збитковості, оскільки за весь час спостереження малі і мікропідприємства 

були збитковими, найвищий рівень збитковості був у 2014 р. – 26,5% і 40,2% 

відповідно). 

Підсумовуючи слід зазначити, що наведені дані свідчать про значну 

роль середнього і малого підприємництва в Україні. Про це свідчить, по-

перше, їх питома вага у загальній кількості суб’єктів господарювання – 

99,98%. По-друге, питома вага обсягів реалізації продукції, яка складає 64,8%  

від загального обсягу (при цьому на середні підприємства припадає 42,8% 

обсягів від реалізації, на малі – 19,2%, а на мікропідприємства – 6,5%), що 

співставно з показниками європейських країн. 

Додана вартість підприємств МСБ за результатами 2016 р. становила 

62,3% від загальної доданої вартості за витратами виробництва. Відмінність 
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від країн ЄС спостерігається лише в розподіленні доданої вартості за 

розміром підприємств МСБ. Так, в ЄС мікропідприємства генерують понад 

20% доданої вартості, а малі та середні – біля 18% [1].  

А в Україні основну часту доданої вартості (41,2%) формують середні 

підприємства. На малі підприємства припадає 18,6% доданої вартості, а на 

мікропідприємства – лише 6,7%, що свідчить про низьку ефективність 

роботи мікропідприємств. Крім того, про це свідчать і показники збитковості 

мікропідприємництва (8%) і малого підприємництва (2%), порівняна низька 

продуктивність праці (46,8% порівняно з продуктивністю праці на великих 

підприємствах) і низька оплата праці (40% від рівня оплати праці на великих 

підприємствах). 

При цьому суттєвою є частка суб’єктів малого та середнього бізнесу, 

що спеціалізується на торгівлі (46,6% від загальної кількості малих 

підприємств і 20,2% від загальної кількості середніх підприємств) і наданні 

послуг. Крім того, 31,6% середніх підприємств спеціалізуються на 

промисловості і 15,6% – на сільському господарстві. Слід зазначити, що 

попри досить обмежені фінансово-виробничі та маркетингові можливості, 

малі і середні підприємства характеризуються надзвичайною гнучкістю у 

переорієнтації профілю, введенні новинок, наближеністю до споживача, що 

створює ідеальні умови для інноваційного підприємництва і роботи за 

індивідуальними замовленнями окремих фірм і домогосподарств; що успіху 

дістають ті підприємці і фірми, які відштовхуються не від початкового 

капіталу, а від ідеї, нової потреби на ринку і створюють специфічні винаходи, 

продукти, послуги, технології, ноу-хау [14].  

Саме тому розвиток такого інноваційного підприємництва є запорукою 

виконання малими і середніми підприємствами не лише базових функцій 

(сприяння зайнятості і конкуренції), але виступає й джерелом структурної 

перебудови економіки за інноваційним принципом. Саме такий від 

підприємництва необхідно особливо підтримувати заходами державної 

політики. 
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2.3. Особливості державного регулювання розвитку 

підприємництва на регіональному рівні 

 

Успіх України багато в чому у майбутньому визначатиметься темпами 

здійснення політичної та економічної модернізації суспільства. Основними 

факторами такої модернізації мають бути як творча енергія мас, так і 

інноваційна активність науки та бізнесу. 

Розвиток підприємництва та схильність підприємств до інновацій 

залежить від багатьох специфічних властивостей галузей – таких, як 

можливості розвитку технологій, середня вартість проекту НДДКР, рівень 

передбачуваності технологічного розвитку, наявність економії від ефектів 

масштабу та навчання. Також важливі стан попиту, рівень горизонтальної 

диференціації продукту й стратегічна взаємодія бізнесу, умови привласнення 

результатів інноваційної діяльності підприємств [23]. 

Так, Ф. Шерером [41] було проведено дослідження взаємозв'язку між 

типом структури ринків і стимулами підприємств до інновацій (у 56 галузях 

промисловості США), за результатами якого було зроблено важливий 

висновок про наявність нелінійної, перекинутої «U-подібної» залежності між 

рівнем концентрації продавців та їхніми стимулами до інноваційної 

діяльності. Було виявлено, що інтенсивність НДДКР (за критерієм 

витрат R&D) спочатку зростає і досягає максимуму при рівні концентрації 

чотирьох фірм (CR4) – від 50 до 55%, але із зниженням індексу концентрації 

інноваційна активність слабшає. А галузі з часткою чотирьох фірм нижче 

15% характеризувалися «фатально низькими стимулами в проведенні 

НДДКР». Наявність перекинутої «U-подібної» залежності між інтенсивністю 

конкуренції та інноваційною активністю підприємств виявили й інші 

дослідники.  

Так, у праці [42] зазначається, що відносний показник обсягу витрат 

на R&D  до грошового обороту підприємств сягав максимуму при CR4 = 

52%, а у праці [18] – при CR4 = 64%. 
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Такі результати переконують у тому, що саме олігополія є ринковою 

структурою, яка найбільше стимулює учасників ринку до інноваційної 

активності.  

Але висновок про наявність перекинутої «U-подібної» залежності між 

інтенсивністю конкуренції та інноваційною активністю підприємств не 

підтверджений абсолютно у всіх дослідженнях, присвячених ідентифікації 

характеру такого зв'язку. Зокрема, у праці [23] визначена чутливість 

отриманих результатів до специфіки галузей, насамперед до технологічної.  

Отже, «трьома китами» перспектив розвитку підприємництва є: 

технологічні можливості підприємств, стимули до інновацій та структура 

ринку. 

Розглянемо структуру підприємництва України в галузевому та 

регіональному аспектах та інноваційну активність її підприємств. 

Станом на кінець 2018 р. в Україні у сфері підприємницької діяльності 

(табл. 2.4) функціонували 1805 тис. підприємств, кількість яких впродовж 

2012-2018 рр. зменшувалась у зв’язку із загостренням фінансово-економічної 

й політико-економічної кризи та воєнними подіями на сході України. 

Переважна більшість українських компаній в секторі підприємництва – це 

малі та середні підприємства (МСП), подібно до більшості країн по всьому 

світі.  

Де їх частка у ВВП багатьох європейських країн перевищує 50% (Італія 

– 70%, Німеччина – 60%, Франція – 52%), в Польщі – 47% ВВП, а в Росія та 

Білорусь – 22% та 23% відповідно. 

У 2018 р. в Україні підприємства з кількістю найманих працівників 

менше 250 осіб становили понад 99% всіх підприємств в економіці 

підприємництва, на їх долю припадало 61% загальної зайнятості в 

підприємництві, 54% загального обсягу реалізованої продукції та 47% 

створеної у підприємництві доданої вартості.  

Доля підприємств з кількістю найманих працівників більше 250 осіб в 

Україні традиційно протягом 2012-2018 рр. не перевищувала 1%.  
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Таблиця 2.4 

Динаміка кількості суб’єктів підприємництва в Україні, тис. од. [1] 

Показники 
Кількість суб’єктів підприємництва 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Великі 

підприємства  

586 698 659 497 423 338 399 

Суб’єкти 

середнього 

підприємництва,, у 

т.ч.: 

21338 20550 19210 16618 15510 15113 15254 

Середні 

підприємства 

20983 20189 18859 15906 15202 14832 14937 

Фізичні особи-

підприємці 

355 361 351 712 307 281 317 

Суб’єкти малого 

підприємництва, 

одиниць, у т.ч.: 

68316 68103 65021 55159 47555 49298 52324 

Малі підприємства 56789 57587 55332 45676 43575 43459 44818 

Фізичні особи-

підприємці 

11520 10516 9689 9483 4310 5839 7506 

Суб’єкти 

мікропідприємницт, 

одиниць, у т.ч.: 

2093688 1510776 1637180 1859887 1910830 1800736 1737082 

Мікропідприємства 300445 286461 318477 278922 284240 247695 278102 

Фізичні особи-

підприємці 

1793243 1224315 1318703 1580965 1626589 1553041 1458980 

Всього 2183928 1600127 1722070 1932161 1974318 1865530 1805059 

 

96% українських підприємств у секторі бізнесу – це мікро-

підприємства, тобто підприємства, що наймають менше десяти робітників. 

На додаток, 83% підприємств бізнес сектору – це індивідуальні підприємства 

(ФОПи). Але їх частка у ВВП складає тільки 14,8%. 

89% усіх підприємств працюють у секторі послуг, і на них припадає 

майже 45% зайнятості, а також вони генерують 56% доданої вартості. Майже 

половина доданої вартості послуг бізнесу створена у секторі оптової та 

роздрібної торгівлі.  

В структурі малих і середніх вітчизняних підприємств за видами 

економічної діяльності  (рис. 2.3) найбільша їх частка (46%) займалась 

оптовою та роздрібною торгівлею і ремонтом автотранспортних засобів, 4% 

– сільським, лісовим або рибним господарством, 7% – промисловим 
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виробництвом, 5% – операціями з нерухомим майном, 3% – будівництвом, 

7% – професійною та науково-технічною діяльністю, 5% – транспортом, 

складським господарством, 3% – адміністративним обслуговуванням, 8% – 

інформацією та телекомунікаціями, 3% – тимчасовим розміщуванням й 

організацією харчування, 9% – наданням інших послуг. 

 

 
 

Рис. 2.3. Структура малого і середнього бізнесу за видами економічної 

діяльності [42] 

 

Взагалі, в господарській діяльності всіх країн більші підприємства є 

більш продуктивнішими, порівняно із меншими компаніями. Це особливо 

справедливо для секторів промисловості, де потрібні великі інвестиції 

капіталу. Продуктивність праці (рис. 2.4) на великих підприємствах України 

в загальних рисах наслідує цю схему. Проте, в будівництві, де домінують 

менші підприємства, продуктивність малих компаній підібна до 

продуктивності праці на великих підприємствах. 
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Статистичні дані кількості зайнятих та витрат на оплату їх праці за 

2017 рік показують, що підприємництво в Україні забезпечує майже 14% 

всього населення робочими місцями та заробітною платою. Найбільша сума 

витрат на оплату праці одного найманого працівника спостерігається у 

великих підприємствах, найменша – у малих підприємствах. 

 

 
 

Рис. 2.4. Продуктивність праці за видами економічної діяльності [12] 

 

В регіональному розрізі у 2018 р. найбільша частка підприємств 

України знаходиться у таких регіонах, як: Дніпропетровська (7,9% усіх 

підприємств України), Харківська (8,5%), Одеська (7,1%), Київська (5,3%), 

Львівська (6,1%), Запорізька (4,3%) області. Найменша частка підприємств – 

у Чернігівській (2,2%), Сумській (2,2%), Рівненській (2,1%), Кіровоградській 

(2,0%) та Луганській (1,2%) областях.  

14% підприємств всієї економіки були розташовані у столиці – м. 

Києві, і на них було зайнято 24% робочої сили. Крім цього, у м. Києві було 

зосереджено 11% приватних підприємців та 25% загальної кількості 

юридичних осіб. На останні припадало 30% робочої сили і 40% обсягу 

реалізованої продукції всієї економіки України. 

Окремо слід зазначити, що фінансовий результат до оподаткування 
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вітчизняних підприємств становив у 2017 р. − 236,9 млрд.грн. Прибуток 

становив 593,2 млрд.грн, збитків допущено на суму 356,2 млрд.грн. Частка 

збиткових підприємств у 2017 р. становила 27,2%.   

 

 
 

Рис. 2.5. Регіональна структура підприємництва в Україні в 2018 р. [12] 

 

Найбільш популярною в регіональному розрізі організаційно-правовою 

формою підприємництва (рис. 2.6) є приватні підприємці.  

При цьому найбільший розрив в кількості представлених в регіоні 

суб’єктів підприємництва: юридичних осіб і приватних підприємців 

спостерігається в Харківському регіоні.  

Найбільша кількість юридичних осіб в Україні зареєстрована у м. Київ, 

де реалізовано 40,7% загального обсягу продукції; найменша – в м. Чернівці, 

де зареєстровано тільки 0,4 її загального обсягу. 

Рівень інноваційної активності вітчизняних фірм є надзвичайно 

низьким. У даний час інноваційна діяльність у технологічній сфері 

здійснюється переважно на промислових підприємствах.  
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Рис. 2.6. Кількість підприємств по областях, за організаційно-правовою 

формою [31] 

 

Дані табл. 2.5 демонструють, що на вітчизняних фірмах обсяги 

впровадження нових технологічних процесів та освоєння виробництва нових 

видів продукції збільшуються, проте такі обсяги інноваційних процесів є 

далекими від європейських стандартів. 

Таблиця 2.5 

Упровадження інновацій на промислових підприємствах України [17] 

Показник 2012 2014 2016 2018 

1. Питома вага підприємств, 

інноваційно активних, % 

13,8 17,4 16,1 16,2 

2. Питома вага підприємств, що 

впроваджували інновації, % 

11,5 13,6 12,1 14,3 

3. Впроваджено нових технологічних 

процесів, од. 

2043 2188 1743 1831 

4. Впроваджено виробництво 

інноваційних видів продукції, 

найменувань 

2408 3403 3661 3489 

5. Питома вага реалізованої 

інноваційної продукції в обсязі 

промисловості, % 

3,8 3,3 2,5 0,7 
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Вища інноваційна активність переважно характерна для великих 

вітчизняних фірм, що мають можливості використання оборотних коштів для 

реалізації технологічних інновацій. Водночас фірми середнього розміру 

легше мінімізують витрати і регулюють чисельність, домагаючись 

адекватного обсягу завантаження потужностей.  

За галузевою приналежністю найвищою інноваційною активністю 

характеризуються фірми машинобудівної та металообробної галузей: їх 

рейтинг за інноваційною активністю залишається незмінним протягом 

останніх років. Для даних галузей вітчизняної економіки характерна 

наявність олігополістичних структур. 

Із загального обсягу організацій, які упродовж 2018 р. здійснювали 

наукові дослідження і розробки (рис. 2.7) (далі − НДР) – це 963 організацій, 

тільки 39 % відносились до підприємницького сектору. 45,8% з яких 

відносилися до державного сектору економіки, 15,2% – вищої освіти. 

Майже третина загальної кількості наукових організацій розташована у 

м.Києві, 15,5% – у Харківській, 7,8% – Львівській, 5,6% – Дніпропетровській 

та 5,0% – в Одеській областях. 

 
 

Рис. 2.7. Розподіл кількості організацій, що здійснювали наукові 

дослідження і розробки, за секторами діяльності, у % [27]. 
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Резюмуючи вищенаведене слід зазначити, що переважна більшість 

українських компаній в секторі підприємництва – це малі та середні 

підприємства (МСП), подібно до більшості країн по всьому світі.  

Переважна більшість підприємств працюють у секторі послуг, і на них 

припадає майже 45% зайнятості, а також вони генерують 56% доданої 

вартості.  

Статистичні показники за період 2012-2018 рр. свідчать про зменшення 

кількості суб’єктів господарювання. Найбільше підприємств, що здійснюють 

свою діяльність зосереджувалось у Київській, Дніпропетровській та 

Харківській областях. Закриваються підприємства, що займались роздрібною 

та оптовою торгівлею, здійсненням складських та транспортних послуг. 

Погляд на економіку України крізь призму економічних функцій 

підприємництва, дозволив зробити висновок, що підприємництво в Україні 

забезпечує 14% всього населення робочими місцями та заробітною платою. 

Найбільша сума витрат на оплату праці одного найманого працівника 

спостерігається у великих підприємствах, найменша – у малих 

підприємствах. Рівень інноваційної активності вітчизняних фірм є 

надзвичайно низьким. У даний час інноваційна діяльність у технологічній 

сфері здійснюється переважно на промислових підприємствах. 
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РОЗДІЛ 3 

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ 

 

 

3.1 Концептуальні засади державного регулювання розвитку 

підприємництва як фактору економічного зростання 

 

Якби кимось відслідковувалися «тенденції моди» в світовій 

економічній думці, то вершини рейтингів популярності, безспірно, займала б 

проблематика світового економічного зростання та розвитку. Аналізуючи 

досвід розвинутих країн, більшість вчених-економістів, підкреслюють, що 

економічне зростання, його темпи і якісні параметри є головною запорукою 

економічного розвитку, який на сьогоднішній день розуміє суспільство як 

економічний прогрес, модифікацію будь-яких процесів у ньому. 

Будь-який соціально-економічний процес вимагає факторного 

забезпечення. Знатні вчені – економісти минулого століття виокремлювали в 

якості факторів виробництва – працю, землю і капітал. Але з цієї точки зору 

складно тоді пояснити економічні досягнення невеликих за територією країн 

з обмеженою кількістю природних і інших ресурсів, таких як Японія.  

Дослідження показують, що розвиток усіх без винятку країн забезпечує 

реалізація підприємницького потенціалу як четвертого фактора виробництва, 

який ще деякі науковці називають технологією.  Ще Й. Шумпетером 

підприємництво було визначено як важливий механізм економічного 

розвитку завдяки створенню нових робочих місць, інновацій та ефекту 

добробуту. Одним з визнаних досліджень про наявність підприємницького 

потенціалу є Глобальний моніторинг підприємництва (Global 

Entrepreneurship Monitor, GEM), який здійснюється за ініціативи Лондонської 

бізнес-школи та Бебсон коледжу (США) Асоціацією глобального 

підприємництва [24].  
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Але водночас не можна не погодитись з думкою тих науковців, які 

вважають таке порівняння не зовсім обґрунтованим [18].  

На відміну від праці, капіталу і землі, як факторів, підприємництво 

непомітне і невимірюване. Незважаючи не те, що підприємці на ринку 

отримують винагороду за свої зусилля, ми не можемо вести мову про ціну 

«одиниці підприємництва», такої одиниці не існує. На відміну від людських 

ресурсів, які старіють, вичерпні, винаходи і відкриття підприємців не 

витрачаються у міру їх використання. У разі створення нами нового продукту 

або нової форми бізнесу, то ці знання нам не доведеться створювати заново 

(хоча вони, звичайно, можуть бути замінені іншими, більш цікавими ідеями). 

Саме тому підприємництво ними розглядається процесом найкращого 

поєднання трьох основних факторів і не вирізняється як четвертий, 

самостійний фактор.  

Необхідність такого виокремлення аргументується дією в економіці 

сукупного підприємця, який здійснює новаторське, нетрадиційне поєднання 

всіх видів ресурсів у суспільному виробництві продуктів праці, надає 

розвитку всієї економіки підприємницького характеру. 

У сучасній економічній думці існують різні підходи до виділення 

місця, ролі, значення підприємництва для досягнення економічного 

зростання і забезпечення економічного розвитку. Д. Одрейт та І. Бекман [23] 

зазначають, що з розвитком нової моделі підприємництво у всьому світі 

стало сприйматися як двигун соціального і економічного розвитку. Інші 

автори стверджують, що підприємництво буде спонукати економічний 

розвиток за наявності належної інституційної бази (В. Баумол [13], Б. Пауелл 

[47], П. Боеттк і С. Койн [35]). 

Заслуговує на увагу науковий підхід, який розглядає підприємництво 

як фактор економічного зростання, використовуючи при цьому теорію 

циклів. З цього погляду, розрізняють основні два види економічного 

розвитку: статичний і динамічний. Під статичним розуміють рівномірний, 

рівноважний розвиток в зазначеному періоді; у фазі статичного зростання 
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економіка, як правило, незмінним або мінливим, стійким, але відносно 

невисоким темпом зростання. Динамічне зростання, за своїм визначенням, 

характеризується прискореною динамікою, коли економіка достатньо 

швидко виходить зі стану рівноваги, набирає високих темпів і переходить на 

нову, вищу траєкторію розвитку.  

Основною рушійною силою статичного розвитку є звичайний 

господарський кругообіг, у процесі якого поступово розширюються обсяги 

виробництва, використовуються звичайні, непринципового характеру 

вдосконалення в прийомах і методах організації праці, підвищення якості 

продукції. Статичний розвиток – це переважно екстенсивний розвиток 

економіки, який характеризується незмінними умовами виробництва. На 

противагу статичному, динамічне зростання адекватне принципово новому, 

інтенсивному типу розвитку, в основі якого лежать принципові зміни в 

техніці, технології та організації виробництва, застосування нових, більш 

ефективніших засобів і предметів праці. Рушійною силою динамічного 

зростання, або фактором інтенсифікації виробництва, є підприємництво, 

реалізація підприємницької функції в суспільних масштабах. 

Підприємницький ресурс суспільства є концентрацією саме тієї сили, яка 

виводить економіку зі стану відносно поступового статичного розвитку в 

стан прискореної динаміки і переводить її на відносно вищу траєкторію 

розвитку. 

Розвиток економіки країни відбувається під дією цілої низки факторів. 

Одні з них позитивно впливають на перебіг економічних процесів, 

забезпечуючи  зростання системи господарювання, вплив інших, навпаки, 

може уповільнити такі тенденції в економіці, або взагалі спричинити кризову 

ситуацію в ній. Тому важливим етапом у вивченні процесу зростання є 

вивченні факторів, що впливають на нього, та з’ясування характеру цього 

впливу. 

В оцінці факторів, які визначають економічне зростання, існує 

різноманітність класифікацій, яка пояснюється різними поглядами на 
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проблему і вивченням економічного зростання різними дослідниками. Як 

правило, в економічній літературі фундаментальне значення в теорії 

економічного зростання відводиться дослідженням західних економістів.  

Проблеми економічного зростання головним чином постали перед 

людством у XX столітті, але і раніше спостерігалися спроби пошуку шляхів 

підвищення багатства в країні. Уперше про економічне зростання заговорили 

меркантилісти, а більш-менш предметно цю проблему поставили класики. 

Пізніше отримали свій розвиток кейнсіанські і неокласичні теорії 

економічного зростання. 

Згідно з економічним словником, «теорія економічного зростання» - 

розділ економічної науки, що виник в 30-40 рр. 20 ст., предметом 

дослідження якого стало визначення стійкого, рівноважного, збалансованого 

зростання. Родоначальники теорії економічного зростання – англійський 

економіст Р. Харрод і американський економіст Є. Домар – в своїх моделях 

виходили з фіксованого відношення між обсягами використаних в 

виробництві праці і капіталу [34]. 

Аналізом факторів економічного зростання, їх розкладанням на 

складові і впливом на економічне зростання активно займалися американські 

економісти: Роберт Солоу, Джон Кендрик, Едвард Денісон. 

Зокрема, Е. Денісон розробив класифікацію чинників економічного 

зростання, що включає 23 фактора, з яких 4 ставляться до праці, 4 - до 

капіталу, 1 - до землі, решта 14 характеризують вклад науково-технічного 

прогресу. На його думку, економічне зростання визначається не стільки 

кількістю витрачених факторів виробництва, скільки підвищенням їх якості, і 

перш за все якості робочої сили [18].  

Дуже поширеною є класифікація факторів економічного зростання, 

запропонована К. Р. Макконнелл та  С. Л. Брю, згідно з якою економічне 

зростання країни визначається шістьма складовими. Чотири фактори 

зумовлюють фізичну здатність економіки до зростання (кількість і якість 

природних та трудових ресурсів, обсяг капітальних благ і технологія) – вони 
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називаються факторами пропозиції. Крім того, економічне зростання 

залежить від факторів попиту. Шостою складовою цієї класифікації є фактор 

ефективності [47]. 

Однак, економісти-науковці, використовуючи вищезгадану 

класифікацію за основу, у своїх працях зустрічаються з неможливістю 

одночасного зарахування того чи іншого фактора до групи факторів 

пропозиції чи попиту. Одним з таких факторів є інвестиції. Л. Шостак 

факторами, що мають ознаки двох груп, вважає також державні видатки та 

інфляцію [54]. 

В оцінці факторів економічного зростання, виділяють такі чотири 

основні теоретичні напрями: просторово-географічний; інноваційно-

технологічний [13]; соціогуманітарний; інституційно-еволюційний [25]. 

Проте провідні вчені сучасної економічної науки схиляються до думки 

про відсутність чіткої приналежності факторів економічного зростання 

тільки до одного з напрямів, визначених вище. Так В. Базилевич під 

чинниками економічного зростання розуміє явища та процеси, які впливають 

на обсяги реального виробництва та якість продукції, до яких відносить: 

удосконалення технології та організації виробництва; збільшення кількості та 

якості природних, матеріальних і трудових ресурсів; розвиток 

підприємництва; цінову політику; податкову політику; кредитну політику 

[37]. 

С. Мочерний [1] під чинниками економічного зростання розуміє 

“явища і процеси, які визначають масштаби збільшення ВВП, можливості 

підвищення ефективності та якості економічного зростання, поліпшення 

добробуту населення”. Це кількість і якість природних і трудових ресурсів; 

обсяг основного капіталу; технології; науково-технічний прогрес; фактор 

сукупного попиту; фактор розподілу, по суті поділяючи думку професорів 

Макконелл і Брю. 

Черновська М. М. виділяє 8 груп факторів: об’єктивні економічні 

фактори, фактори державного регулювання економіки, інноваційні фактори, 
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інвестиційні фактори, об’єктивні природні чинники, демографічні фактори, 

суб’єктивні психологічні фактори, форс мажорні фактори [52].  

Цікавим, з яким не можна не погодитися, є підхід С. В. Коляденко [32] 

до характеристики економічного зростання залежно від етапів розвитку і 

структуроутворюючих чинників.  

Так, у період доіндустріального способу суспільного відтворення, на 

думку автора,  домінували природно-географічні фактори, які визначали тип 

економічного зростання як екстенсивний. У цьому випадку 

структуроутворюючим чинником в економіці є природний капітал. 

В умовах індустріального способу виробництва одна частина факторів 

колишньої системи втрачає значення, а інша – зазнає відповідної 

трансформації. Тут наявне екстенсивне і інтенсивне економічне зростання, а 

структуроутворюючими чинниками в економіці виступають природний і 

виробничий капітал. 

У постіндустріальну епоху відбувається якісна зміна праці, 

висуваються нові вимоги до професійної підготовки людини, до інвестицій у 

людський капітал, особлива роль приділяється конкуренції, 

підприємницьким здібностям та ін.. 

Для цієї стадії економічного розвитку характерною є вища якість 

економічного зростання, що характеризується, як інтенсивно-інноваційне. 

Структуроутворюючими чинниками в економіці виступають виробничий і 

людський капітал. У результаті висування людини в центр суспільного 

відтворення відбуваються кардинальні структурні зміни у народному 

господарстві країни, наслідком яких стає перетворення освіти, науки, 

соціального обслуговування в ключові сфери економіки.  

Глобальна мережа конкурентоспроможності Всесвітнього 

економічного форуму [63] вивчає фактори (рис. 3.1), які дозволяють 

економікам країн світу досягти стійкого економічного зростання. Більша 

питома вага надається тим складовим, які відносно більш важливі для 

поточної стадії економічного розвитку країни (табл. 3.1). 
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Рис. 3.1. Фактори стійкого економічного зростання [63] 

 

Це означає, що всі складові певною мірою важливі, але вагомість 

кожної із них залежить від конкретної стадії розвитку економіки країни.  

Таблиця 3.1 

Вагові частки трьох основних груп складових на кожній стадії  

розвитку економіки країни [63] 

№ 
Стадія розвитку 

економіки країни 

Група країн за 

рівнем доходу, 

дол. США 

Частка у % 

Базові 

фактори 

Фактори 

ефективності 

Інноваційні 

фактори 

1 
Факторно-

орієнтована 
< 2000 60 35 5 

 Перехідна від 1 до 2 2000-2999 40-60 35-50 5-10 

2 
Орієнтована на 

ефективність 
3000-8999 40 50 10 

 Перехідна від 2 до 3 9000-17000 20-40 50 10-30 

3 
Інноваційно-

орієнтована 
>17000 20 50 20 

 

Індекс глобальної конкурентоспроможності 

Базові фактори 

 

1. Інституції 

2. Інфраструктура 

3. Макроекономічне 

середовище 

4. Здоров’я та 

освіченість робочої 

сили 

Фактори 

ефективності 

5. Якість вищої освіти 

та проф. підготовки 

6. Ефективний ринок 

товарів і послуг 

7. Ефективний ринок 

праці 

8. Розвиненість 

фінансового ринку 

9. Здатність 

впроваджувати нові 

технології 

10. Розмір ринку 

 

Інноваційні фактори  

11. Високорозвинені 

виробничі процеси 

12. Інновації 

Факторно-

орієнтована стадія 

розвитку економіки 

Орієнтована на 

ефективність стадія 

розвитку економіки 

Інноваційно-

орієнтована стадія 

розвитку економіки 
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Так за методикою Всевітнього економічного форуму [63] виділяють 

три основні стадії економічного розвитку країни залежно від рівня ВВП на 

душу населення: факторно-орієнтована, орієнтована на ефективність та 

інноваційно орієнтована. 

На першій стадії економічне зростання залежить, переважно (в 

середньому на 60 %),  від базових факторів, а країни конкурують за рахунок 

забезпеченості ресурсами. На другій стадії розвитку важливу роль відіграє 

ефективність, тому необхідно впроваджувати ефективні виробничі процеси 

та покращувати якість продукції. На третій стадії країни переходять до 

економіки, що залежить від інновацій, та конкурують за рахунок нової і 

унікальної продукції.  

Ряд досліджень, в т.ч. і глобальна доповідь GEM щороку, яскраво 

демонструють існування тісного зв'язку між ВВП на душу населення країни, 

її економічним зростанням, а також рівнем, типом, можливостями і 

необхідністю підприємницької діяльності в ній. 

Роль підприємництва змінюється залежно від стадій економічного 

розвитку. Найбільший вклад у економічний розвиток має інноваційне 

підприємництво. У свою чергу, рівень та характер розвитку підприємництва 

залежить від сукупності умов (рис. 3.2) [35]. 

У моделі GEM фактори середовища розділені на дві групи. Перша 

група чинників – це загальноекономічні умови. Ці фактори в сукупності 

впливають на діяльність вже існуючих великих компаній і підприємств 

малого і середнього бізнесу. Для аналізу даної групи факторів 

використовується національна економічна демографічна статистика, а також 

інша вторинна інформація про стан зовнішнього середовища. 

До другої групи належать фактори розвитку підприємництва, що 

впливають на можливості створення компанії і розвитку підприємницьких 

здібностей і навичок, а також такі, що мотивують створення 

підприємницьких фірм. У відповідності з методикою проекту виділяють 10 

умов розвитку підприємництва. У сукупності ці фактори впливають на 
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мотивацію і здібності підприємця залучати ресурси, створювати цінності, 

впливаючи тим самим, на економічне зростання і рівень зайнятості в 

економіці. 

 

 
 

Рис. 3.2. Концептуальна модель національного економічного зростання 

[23]. 

 

Розглядаючи взаємодоповнюючий характер механізму між різними 

групами фірм, GEM пов'язує економічне зростання країни з взаємодією 

існуючих (раніше створених і вже функціонуючих) і нових фірм. Це дозволяє 

більш ясно і чітко розуміти, чому підприємництво є життєво-важливим 

видом діяльності для всієї економіки. Відносини між підприємництвом, 

Соціальний, культурний та політичний контексти, що впливають 

на  економічний розвиток країни 

Підприємницькі рамкові умови 

(структурні умови) 

Фінансова підтримка 

Політика держави 

Державні програми 

Освіта та професійна підготовка 

Впровадження науково-технічних розробок 

Комерційна та юридична інфраструктура 

Відкритість ринку 

Доступ до  інфраструктури 

Культурні та соціальні норми 

Захист прав інтелектуальної власності 

Загальнонаціональні рамкові умови 

(загальноекономічні) 

Відкритість ринку 

Роль уряду 

Фінансовий ринок (стан, 

ефективність) 

Технології (рівень, інтенсивність) 

Інфраструктура 

Навички управління 

Ринок праці (гнучкість) 

Інституційна основа 

Можливості Потенціал 

- Навички 

- Мотивація 

Нові фірми, 

підприємства 

Раніше створені 

головні великі 

корпорації, фірми 

(первинна 

економіка) 

Створені та 

працюючі мікро-

, малі та середні 

фірми 

(вторинна) 

Нові фірми, 

підприємства 

Економічне зростання 
Робочі місця, технічні інновації 
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корпораціями та економічним зростанням є комплексними і представлена на 

рис. 2. Модель GEM в спрощеному вигляді ілюструє взаємодію цих трьох 

чинників. Застосування цієї моделі до національних економік призводить до 

важливих висновків. Так, рис. 1.3 показує, що економічне здоров'я нації 

залежить від успішної підприємницької діяльності в поєднанні з силою 

(впливом) раніше створених і функціонуючих корпорацій. Також GEM 

виявив той факт, що корисне значення цього механізму, яке розраховується 

як ВВП на душу населення, залежить (змінюється, варіюється) від 

національного доходу. 

Дослідження GEM також показують, що при низькому рівні 

національного доходу підприємницький сектор дає робочі місця і можливості 

для створення ринків. Якщо дохід на душу населення зростає, поява нових 

технологій і економія за рахунок масштабу дозволяє вже існуючим більш 

великим і солідним фірмам задовольняти зростаючий попит на ринках, що 

розвиваються і збільшувати відносну роль великого бізнесу в економіці. У 

той же час, кількість підприємств-початківців (стартапів) зменшується, 

оскільки все більше число людей знаходить стабільну роботу і можливості 

працевлаштування. 

Нарешті, як показує досвід, в результаті подальшого збільшення 

доходів роль підприємницького сектору знову зростає, оскільки все більша 

кількість людей має необхідні ресурси для створення власного бізнесу 

(власної справи) і працювати на себе в економічному середовищі (в 

економічному оточенні), що дозволяє максимально використовувати 

підприємницькі можливості. У країнах з високим рівнем доходу – за рахунок 

зниження витрат і прискорення розвитку технологій – підприємницькі фірми 

знаходять і задовольняються новознайденою конкурентною перевагою. 

Резюмуючи вищенаведене слід зазначити, що економічне зростання, 

його темпи і якісні параметри є головною запорукою економічного розвитку, 

який на сьогоднішній день розуміє суспільство як економічний прогрес, 

модифікацію будь-яких процесів у ньому. 
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Будь-який соціально-економічний процес вимагає факторного 

забезпечення. В оцінці факторів, які визначають економічне зростання, існує 

різноманітність класифікацій, яка пояснюється різними поглядами на 

проблему і вивченням економічного зростання різними дослідниками. 

Оцінка підприємництва з урахуванням впливу на нього теорії циклів, а 

також дослідження факторів стійкого економічного зростання, які вивчає 

глобальна мережа конкурентоспроможності Всесвітнього економічного 

форуму, показали, що підприємництво як провідний елемент системи 

господарювання, що діє в ньому як процес найкращого поєднання трьох 

основних факторів, зумовлює постійні коливання і зміну пропорцій в 

економіці. Розвиток підприємництва є основою формування середнього 

класу, забезпечує зайнятість в країні та безпосередньо впливає на 

підвищення рівня якості життя населення і в цьому контексті є надійним 

підґрунтям соціальної і політичної стабільності, а рівень підприємницької 

активності в країні вважається одним з показових елементів економічного 

зростання. 

 

3.2. Шляхи підвищення конкурентоспроможності та інноваційного 

потенціалу розвитку підприємництва 

 

Підприємництво відіграє значну роль у соціально-економічному 

розвитку держави. Одним з пріоритетних завдань державної політики 

України є формування конкурентоспроможної економіки з розвиненим 

приватним сектором.  

У сучасних умовах значний вплив на розвиток економіки будь-якої 

розвиненої держави мають великі підприємства, які в свою чергу впливають 

на рівень науково-технічного потенціалу і виробничих потужностей, але 

малий та середній бізнес є не менш важливою складовою ринкової системи, 

яка є гнучкою, динамічною і носить масову форму організації підприємств. 

Саме мале та середнє підприємництво є основною рушійною силою, 
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яка формує національне багатство країни шляхом створення нових робочих 

місць, стимулювання конкуренції, здійснення впливу на структуру 

економіки, на якісну складову валового внутрішнього продукту, розширення 

нових можливостей в сфері ринкового вибору, а також забезпечення 

стимулювання розвитку інноваційного потенціалу економіки. 

Останні роки під пильною увагою багатьох вчених, як в Україні, так і 

за її межами, знаходяться питання з дослідження проблематики розвитку 

малого та середнього підприємництва. Вагомий внесок в дослідженні 

проблем державного регулювання та стимулювання підвищення 

конкурентоспроможності та інноваційного потенціалу малого та середнього 

підприємництва зробили В. Биба, А. Бутенко, Т. Васильців, З. Варналій, Т. 

Ганділов, В. Герасимчук, С. Дрига, С. Занковський, А. Кредісов, В. Лаптєв, 

А. Мельник, А. Нікіфоров, А. Садєков, Т. Уманець, Ю. Ярова та інші.  

Однак, залишається багато питань, пов’язаних з державним 

регулюванням та стимулюванням сфери малого та середнього 

підприємництва, що обумовлює дослідження процесу стимулювання 

підвищення ефективності використання потенціалу малого та середнього 

підприємництва, а також здійснення аналізу нормативно-правових актів, які 

мають на меті стимулювання підвищення конкурентоспроможності та 

інноваційного розвитку малого та середнього підприємництва. 

Важливим чинником економічного зростання країни є розвиток малого 

та середнього підприємництва як основи формування середнього класу; 

наповнення бюджетів усіх рівнів; залучення зовнішніх інвестицій; створення 

нових робочих місць; підвищення зайнятості населення; створення джерел 

доходів для населення; зміцнення економіки як окремого регіону, так і країни 

в цілому.  

Зміна структури ринку та розвиток ринкових відносин відбувається 

завдяки впливу малого та середнього підприємництва, а саме: внаслідок 

зміни у кількості суб’єктів ринку, збільшення участі населення в системі 

підприємництва, що сприяє розвитку конкуренції в інноваційній сфері. Мале 
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та середнє підприємництво вкрай потребує підтримки як на державному, та і 

місцевому рівнях.  

Так, згідно зі статтею 12 Господарського Кодексу України (далі – 

Кодекс) держава для реалізації економічної політики, виконання цільових 

економічних та інших програм і програм економічного і соціального 

розвитку застосовує різноманітні засоби і механізми регулювання 

господарської діяльності. 

Основними засобами регулюючого впливу держави на діяльність 

суб'єктів господарювання є: державне замовлення; ліцензування, 

патентування і квотування; технічне регулювання; застосування нормативів 

та лімітів; регулювання цін і тарифів; надання інвестиційних, податкових та 

інших пільг; надання дотацій, компенсацій, цільових інновацій та субсидій 

[10]. 

З метою створення сприятливих організаційних та економічних умов 

для розвитку підприємництва органи влади на умовах і в порядку, 

передбачених законом: 

 надають підприємцям земельні ділянки, передають державне 

майно, необхідне для здійснення підприємницької діяльності; 

 сприяють підприємцям в організації матеріально-технічного 

забезпечення та інформаційного обслуговування їх діяльності, підготовці 

кадрів; 

 здійснюють первісне облаштування неосвоєних територій 

об'єктами виробничої і соціальної інфраструктури з продажем або передачею 

їх підприємцям у визначеному законом порядку; 

 стимулюють модернізацію технології, інноваційну діяльність, 

освоєння підприємцями нових видів продукції та послуг; 

 подають підприємцям інші види допомоги [10]. 

За період незалежності України розроблено та прийнято низку законів, 

нормативно-правових актів на підтримку підприємництва. 

Після проголошення незалежності України в вересні 1991 р. було 
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прийнято Закон України “Про інвестиційну діяльність” за допомогою якого 

забезпечується рівний захист прав, інтересів і майна суб'єктів інвестиційної 

діяльності незалежно від форм власності, а також здійснюється ефективне 

інвестування економіки України, розвиток міжнародного економічного 

співробітництва та інтеграції. 

Цим Законом визначається регулювання умов інвестиційної діяльності, 

а саме: надання фінансової допомоги у вигляді дотацій, субсидій, субвенцій, 

бюджетних позик на розвиток окремих регіонів, галузей, виробництв; 

державних норм та стандартів; заходів щодо розвитку та захисту економічної 

конкуренції; роздержавлення і приватизації власності; визначення умов 

користування землею, водою та іншими природними ресурсами; політики 

ціноутворення; проведення державної експертизи інвестиційних проектів; 

інших заходів [36]. 

Для створення належних умов з метою реалізації конституційного 

права на підприємницьку діяльність, а також підвищення добробуту 

громадян України шляхом залучення широких верств населення до такої 

діяльності було прийнято Закон України “Про Національну програму 

сприяння розвитку малого підприємництва в Україні” від 21 грудня 2000 р. В 

ньому зазначено, що основними чинниками, які заважають розвитку малого 

підприємництва, є: 

– відсутність чітко сформульованої через систему правових актів 

державної політики у сфері підтримки малого підприємництва; 

– збільшення адміністративних бар'єрів (реєстрація, ліцензування, 

сертифікація, системи контролю і дозвільної практики, регулювання 

орендних відносин тощо); 

– відсутність реальних та дієвих механізмів фінансово-кредитної 

підтримки; 

– надмірний податковий тиск і обтяжлива система звітності; 

– невпевненість підприємців у стабільності умов ведення бізнесу; 

– надмірне втручання органів державної влади в діяльність суб'єктів 
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господарювання. 

Також в цьому законі передбачено основні напрями реалізації 

державної політики щодо вирішення проблем розвитку малого 

підприємництва, тобто: 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 [38].  

Наступним кроком було прийняття у 2003 р. Закону України “Про 

засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”. В 

ньому визначено правові та організаційні засади реалізації державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності [34].  

З метою забезпечення реалізації конституційного права громадян на 

підприємницьку діяльність, створення більш сприятливих умов для розвитку 

підприємництва на засадах непорушності права приватної власності, 

підтримання добросовісної конкуренції і обмеження монополізму у 2005 р. 

прийнято Указ Президента “Про лібералізацію підприємницької діяльності та 

державну підтримку підприємництва”. В указі зазначалось, що Кабінету 

Міністрів України, обласним, Київській міській державній адміністрації 

вживати в межах своєї компетенції заходів, спрямованих на підтримку 

підприємництва шляхом: перегляду своїх регуляторних актів та приведення 

їх у відповідність із принципами державної регуляторної політики, 

визначеними статтею 4 Закону України  "Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності"; забезпечити  відкритий доступ 

суб'єктів  підприємництва, зокрема через офіційні сайти відповідних органів, 

до інформації про державне і комунальне майно, яке пропонується до 

відчуження або передачі в оренду; запровадити щоквартальний моніторинг 

використання  коштів, що спрямовуються на виконання відповідних програм 

підтримки малого підприємництва, та оприлюднення його результатів у 
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засобах масової інформації [37]. 

Законом України “Про розвиток та державну підтримку малого і 

середнього підприємництва в Україні” від 22 березня 2012 р. визначено 

правові та економічні засади державної політики у сфері підтримки та 

розвитку малого і середнього підприємництва. Основними напрямами 

державної політики у сфері розвитку малого і середнього підприємництва в 

Україні є: 

1) удосконалення та спрощення порядку ведення обліку в цілях 

оподаткування; 

2) запровадження спрощеної системи оподаткування, обліку та 

звітності для суб’єктів малого підприємництва, що відповідають критеріям, 

встановленим у податковому законодавстві; 

3) залучення суб’єктів малого підприємництва до виконання науково-

технічних і соціально-економічних програм, здійснення постачання 

продукції (робіт, послуг) для державних та регіональних потреб; 

4) забезпечення фінансової державної підтримки малих і середніх 

підприємств шляхом запровадження державних програм кредитування, 

надання гарантій для отримання кредитів, часткової компенсації відсоткових 

ставок за кредитами тощо; 

5) сприяння розвитку інфраструктури підтримки малого і середнього 

підприємництва; 

6) гарантування прав суб’єктів малого і середнього підприємництва під 

час здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської 

діяльності; 

7) сприяння спрощенню дозвільних процедур та процедур здійснення 

державного нагляду (контролю), отримання документів дозвільного 

характеру для суб’єктів малого і середнього підприємництва та скороченню 

строку проведення таких процедур; 

8) організація підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

кадрів для суб’єктів малого і середнього підприємництва; 
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9) впровадження механізмів сприяння та стимулювання до 

використання у виробництві суб’єктами малого і середнього підприємництва 

новітніх технологій, а також технологій, які забезпечують підвищення якості 

товарів (робіт, послуг) [40]. 

У вересні 2012 р. прийнято Закон України “Про адміністративні 

послуги” (далі – Закон). Згідно з Законом, адміністративна послуга – це 

результат здійснення владних повноважень суб'єктом надання 

адміністративних послуг за заявою фізичної або юридичної особи, 

спрямований на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов'язків такої 

особи. Закон увів такі поняття як «інформаційна і технологічна картки 

адміністративної послуги», «центр надання адміністративних послуг», 

«Єдиний державний портал адміністративних послуг», «Реєстр 

адміністративних послуг» [31] .  

Останнім кроком у сфері регламентації розвитку малого бізнесу стала 

розроблена Адміністрацією Президента України стратегія розвитку країни 

«Україна 2020. Стратегія розвитку». Першочерговими кроками, 

передбаченими стратегією, є 8 реформ: судова реформа, реформа 

правоохоронної системи, реформа системи національної безпеки та оборони, 

оновлення влади та антикорупційна реформа, дерегуляція та розвиток 

підприємництва, децентралізація та реформа державного управління, 

реформа системи охорони здоров’я, податкова реформа [54]. 

На підставі вищенаведених законодавчих актів кожна область та місто 

України затвердили програми щодо розвитку конкурентоспроможності 

малого та середнього бізнесу на 2016-2020 рр.  

Основними напрямами Програм розвитку конкурентоспроможності 

малого та середнього підприємництва в областях на 2016-2020 рр. є 

забезпечення підтримки малих і середніх підприємств шляхом 

запровадження програм кредитування, часткової компенсації відсоткових 

ставок за кредитами, гарантування прав суб’єктів малого і середнього 

підприємництва під час здійснення державного нагляду (контролю) у сфері 
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господарської діяльності, сприяння розвитку інфраструктури підтримки 

малого і середнього підприємництва, впровадження механізмів сприяння та 

стимулювання до використання у виробництві суб’єктами малого і 

середнього підприємництва новітніх технологій, а також технологій, які 

забезпечують підвищення якості товарів (робіт, послуг). 

У Харківській області успішно реалізуються заходи Програми 

сприяння розвитку малого та середнього підприємництва в Харківській 

області на 2016 – 2020 роки, затвердженої рішенням Харківської обласної 

ради від 08 вересня 2016 року № 245-VII (зі змінами) (далі – Програма).   

Відповідно до даних Головного управління статистики у Харківській 

області станом на 1 січня 2018 р. здійснювали діяльність 1121 середніх 

підприємства (у порівнянні з попереднім роком показник збільшився на 

2,3%), що склало 4,9% від загальної кількості підприємств, та 21 462 малих 

підприємства (порівняно з попереднім роком показник збільшився на 11,0%), 

що склало 95,0% від загальної кількості підприємств області. 

Обсяг продукції, реалізованої середніми підприємствами області, 

становив 167 220,0 млн. грн. (порівняно з попереднім роком показник 

збільшився на 11,9%), що склало 51,6% від загального обсягу реалізованої 

продукції (товарів, послуг), а обсяг продукції, реалізованої малими 

підприємствами області, станом на 01.08.2018 р. складав 96 990,3 млн. грн. 

(порівняно з попереднім роком обсяг збільшився на 20,7%), що склало 29,9% 

від загального обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг). 

Зазначимо, що одна з найпотужніших в Україні ринкових 

інфраструктур, яка повністю орієнтована на потреби місцевих суб’єктів 

підприємництва, створює сприятливі умови для розвитку бізнесу 

Харківщини.  

Інфраструктура підтримки малого та середнього підприємництва 

складається із 1 бізнес-інкубатора, 24 бізнес-центрів, 4 кластерів, 19 

технопарків, 9 лізингових центрів, 44 бірж, 11 координаційних центрів, 144 

аудиторських фірми, 44 страхових компаній, 2 інноваційних фондів, 48 
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громадських об’єднань підприємців, 139 інвестиційних компаній, 8 фондів 

підтримки підприємництва, 318 установ, які надають консультування з 

питань комерційної діяльності й керування, 366 небанківських фінансових 

установ [14].  

На території Харківської області Харківською обласною 

адміністрацією спільно з Харківським регіональним фондом підтримки 

підприємництва (далі – Фонд) проводиться інформаційно-консультативна 

підтримка суб’єктів малого та середнього підприємництва, а саме: 

наповнення офіційного сайту Фонду www.kharkiv.biz.ua, щодо пріоритетних 

заходів регіональної та державної політики в сфері підприємництва, програм 

бізнес-стажування за кордоном; оновлення бази даних об’єктів комунального 

майна, які можуть бути передані в оренду або у власність суб’єктам 

підприємницької діяльності з метою реалізації проектів у сфері малого та 

середнього підприємництва. 

На сайті Харківської обласної державної адміністрації створено розділ 

«Регуляторна політика», в якому розміщена інформація щодо здійснення 

регуляторної діяльності Харківською обласною державною адміністрацією, з 

метою забезпечення вільного доступу підприємців та їх громадських 

об’єднань до інформації з питань регуляторної діяльності,. 

Крім того, в Харківській області створена Регіональна рада підприємців 

з числа громадських організацій підприємців, представників суб’єктів 

господарювання, об’єднань підприємців, організацій роботодавців, яка 

допомагає активізувати співпрацю підприємницьких кіл з органами 

виконавчої влади регіону. Так у липні 2018 р. проведено засідання 

Регіональної ради підприємців Харківської області, під час якого обговорено 

Постанову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг від 30.09.2015 № 2494 «Про 

затвердження Кодексу газорозподільних систем» (зі змінами). 

В області створені та діють 46 офісів центрів надання адміністративних 

послуг у (далі – ЦНАП): 27 районах, 6 містах обласного значення, 2 

http://www.kharkiv.biz.ua/
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об’єднаних територіальних громадах (Нововодолазькій та Старосалтівській), 

11 офісів у м. Харків (ЦНАП м. Харків і 9 територіальних підрозділів центру 

у кожному районі, а також Регіональний центр послуг м. Харків) [15].  

Через ЦНАП Харківської області протягом ІІ кварталу 2018 р. загалом 

надано 339 132 адміністративні послуги, у т. ч. через ЦНАП м. Харкова 

надано 270 474 послуги, через ЦНАП районних державних адміністрацій 

надано 48 337 послуг, через ЦНАП міст обласного значення надано 16 092 

послуги, через ЦНАП об’єднаних територіальних громад – 4 229 послуг.  

Необхідно відзначити, що до Державного реєстру юридичних осіб та 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань підключено 45 офісів 

ЦНАП, до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно – 46, до 

Єдиного державного демографічного реєстру – 9, до Державного земельного 

кадастру – 5 [31].  

З метою підвищення конкурентоспроможності бізнесу шляхом 

організації комплексного підходу до поширення знань і кваліфікації 

підприємців та бажаючих розпочати власну справу продовжується реалізація 

комплексної освітньої програми «Школа малого бізнесу». В  рамках цієї 

програми провадяться семінари-практикуми та майстер-класи, за участю 

фахівців Головного управління Державної фіскальної служби України у 

Харківської області, коучів, бізнес-тренерів та практикуючих юристів. 

В рамках Програми, суб’єктам господарювання, на зворотній основі під 

бізнес-плани проектів за пріоритетними напрямами розвитку малого і 

середнього підприємництва, надаються мікрокредити на наступні цілі: для 

виробництва, переробки і збуту виробленої продукції, придбання техніки, 

обладнання, інноваційних та енергозберігаючих технологій, будівництва і 

реконструкції виробничих приміщень, надання послуг, у тому числі у сфері 

сільськогосподарського зеленого туризму. 

На офіційних сайтах районних державних адміністрацій, міських рад 

міст обласного значення, об’єднаних територіальних громад функціонують 

веб-сторінки центрів надання адміністративних послуг, на яких в розділах 
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«Адміністративні послуги», «Інші публічні послуги» тощо, розміщено 

інформаційні картки адміністративних та інших публічних послуг (крім 

пріоритетних послуг). 

За підсумками конкурсу мікрокредитування суб’єктів підприємницької 

діяльності, який проходив у 2017 році визначено 2 переможця з бізнес-

планами «Надання механізованих штукатурних послуг» та «Модернізація та 

просування інтернет – магазину авто компонентів High Way1» на загальну 

суму кредитування у розмірі 370,0 тис. грн. строком на два роки [47]. 

Також постійно проводиться робота з інформування представників 

малого та середнього бізнесу Харківської області про можливості участі в 

бізнес-форумах, міжнародних виставкових заходах за кордоном та ділових 

місіях, які проводяться за участю представників іноземних компаній.  

З метою залучення іноземних інвестицій в економіку Харківської 

області, створено Реєстр інвестиційних проектів (пропозицій), який включає 

57 інвестиційних пропозицій (проектів) загальною вартістю 1643,4 млн. дол. 

США (проекти стосуються таких сфер: промисловість, будівництво, 

житлово-комунальне господарство, енергетика, сільське господарство, 

медицина, екологія, ІТ сфера). Зазначений реєстр постійно оновлюється [12]. 

З метою стимулювання підвищення конкурентоспроможності малого та 

середнього підприємництва необхідно здійснювати наступні заходи: 

 удосконалення нормативно-правової бази, яка регулює 

підприємницьку діяльність; 

 прийняття економічно обґрунтованих регуляторних актів щодо 

діяльності  суб’єктів підприємницької діяльності; 

 спрощення оподаткування; 

 розробка дієвого механізму фінансової підтримки суб’єктів 

малого та середнього підприємництва; 

 забезпечення прозорого і чіткого механізму взаємодії органів 

влади та суб’єктів підприємницької діяльності; 

 усунення правових, економічних та адміністративних перешкод у 
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праві на підприємницьку діяльність; 

 налагодження виробничих та коопераційних зв’язків між 

підприємствами інших міст; 

 забезпечення інформаційної та організаційної підтримки (веб-

сайти, семінари, тренінги, кругли столи); 

 залучення суб’єктів малого та середнього підприємництва до 

міжнародних зустрічей, переговорів, конференцій, семінарів, форумів; 

 удосконалення системи консультативних послуг для підприємців; 

 спрощення процедур дозвільного характеру суб’єктам 

підприємницької діяльності (надання адміністративних послуг). 

Формування ефективної та результативної державної політики з 

підтримки малого та середнього підприємництва є дуже складним процесом, 

який потребує посиленої уваги й участі органів державної влади та 

підприємців. Держава повинна сприяти розв'язанню проблем з фінансування 

малого та середнього підприємництва та повинна стати засобом 

стимулювання підприємницької діяльності та утвердження засад ринкового 

господарювання в Україні. Державі необхідно проводити цілеспрямовану 

політику, щодо забезпечення сприятливих умов для розвитку малого та 

середнього підприємництва.  

 

3.3. Напрями удосконалення механізмів державного регулювання 

розвитку підприємництва 

 

Сфера малого та середнього бізнесу України вимагає з боку держави 

значних зусиль в напрямі забезпечення ефективного державного 

регулювання, що координується Законом України «Про розвиток та 

державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні» від 22 

березня 2012 р. [18].  

Входження української економіки до стану депресії, вимагало зміни 

парадигми розвитку національної економіки, і все більше поглядів сьогодні 
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спрямовуються на нові джерела зростання – малий та середній бізнес, 

креативну економіку, середній клас. Наявність та численність середнього 

класу є однією з ключових ознак розвинутого цивілізованого суспільства. 

Будь-яка успішна соціально-економічна модель, що веде до зростання, 

значною мірою базується на малих та середніх підприємствах. 

Підприємництво, яке є втіленням динамізму, сміливості та чесної 

конкуренції, перетворює на реальність інноваційні ідеї та сприяє прогресу 

[43].  

Саме тому вектор сталого розвитку України до 2020 року, окрім інших 

реформ і програм, передбачає програму розвитку малого та середнього 

бізнесу, яку визначено у складі пріоритетних [28]. 

Поряд з цим, «українською владою неодноразово проголошувалося, що 

розвиток малого та середнього підприємництва є одним із пріоритетів 

державної політики. Однак через декларативний характер таких заяв 

залишилася невирішеною головна проблема, з якою стикається система 

державного управління в Україні, – низька якість виконання державних 

рішень та недотримання законодавства насамперед самими органами 

державної влади, через відсутність чітко сформульованої та виконуваної 

державної політики у сфері підтримки підприємництва; наявність 

адміністративних бар’єрів та надмірне втручання органів державної влади в 

діяльність суб’єктів підприємництва; корупцію в органах державної влади, 

яка змушує підприємництво до ведення діяльності в «тіньовій зоні» [4]. 

У рейтингу економічної свободи, що розраховується американською 

дослідницькою організацією «Herіtage Foundatіon» разом з «The Wall Street 

Journal», у 2018 р. Україна посіла 150 місце серед 180 країн і визнана країною 

з невільною економікою, індекс економічної свободи якої становить 51,9 

(рис. 3.3) [54]. 

Експерти «Heritage Foundation» визначають економічну свободу як 

«відсутність урядового втручання або перешкоджання виробництву, 

розподілу і споживанню товарів і послуг».  
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Рис. 3.3. Індекс економічної свободи України.  

 

Індекс економічної свободи розраховується на підставі кількісних і 

якісних факторів і оцінюється за шкалою від 0 до 100 балів, де 0–49,9 – не 

вільні, 50–59,9 – переважно не вільні, 60–69,9 – помірно вільні, 70–79,9 – 

переважно вільні, 80–100 – вільні (табл. 3.2).  

Таблиця 3.2 

Рівень економічної свободи в Україні [18] 

Показник 
2010 

р. 

2011 

р. 

2012 

р. 

2013 

р. 

2014 

р. 

2015 

р. 

2016 

р. 

2018 

р. 

Кількість країн 

оцінювання 
179 179 179 177 178 178 178 180 

Місце України у 

рейтингу 
162 164 163 161 155 162 162 150 

Індекс еконо-

мічної свободи 

України 

46,4 45,8 46,1 46,3 49,3 46,9 46,8 51,9 

 

Україна посідає останнє місце в рейтингу економічної свободи серед 

європейських держав (табл. 3.3).  

І це не є дивним, адже 88 органів управління мають в Україні 

контрольні повноваження, а видають документи дозвільного характеру 37 
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органів. Видають і анулюють ліцензії 34 органи управління, а має право 

припиняти господарську діяльність 21 орган. До країн з репресивною 

економікою, окрім України, входять ще 25 держав [25].  

Таблиця 3.3  

Порівняння рейтингу економічної свободи України  

з іншими країнами у 2018 р. [17] 

Країна Місце у рейтингу 
Індекс економічної 

свободи 

Грузія 16 76,2 

Литва 19 75,3 

Польща 45 68,5 

Угорщина 55 66,7 

Казахстан 41 69,1 

Туреччина 58 65,4 

Молдова 105 58,4 

Росія 107 58,2 

Білорусь 108 58,1 

Україна 150 51,9 

 

Надмірна фіскальна спрямованість податкової системи України, 

нестабільність податкового законодавства, неузгодженість і протиріччя 

окремих нормативно-правових актів, безсистемне надання пільг, наявність 

тіньового сектору та інші чисельні недоліки негативно впливають на 

положення держави у рейтингу ведення бізнесу [4]. 

В Україні сектор малого і середнього підприємництва (МСП) охоплює 

99,9% від загальної кількості (1,97 млн.) підприємств та фізичних осіб-

підприємців, зареєстрованих станом на 2015 р. У той же час, в країні 

налічувалось лише 423 великих підприємства (0,1%). Однак ці компанії 

обіймають непропорційно значну частку економіки, що у багатьох випадках 

негативно впливає на здатність МСП функціонувати, зростати, виробляти 

товари та надавати послуги на конкурентних засадах [43]. 

Інституційне середовище є важливою складовою при реалізації 

державної політики у сфері МСП. У даний час державну інституційну 

підтримку МСП в Україні забезпечують такі установи та організації [12]: 
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– Верховна Рада України, як основний орган, що формує законодавче 

поле для розвитку та підтримки МСП, а також Комітет Верховної Ради 

України з питань промислової політики та підприємництва, що вирішує 

законодавчі проблеми, пов’язанні з МСП; 

Інституційне середовище є важливою складовою при реалізації 

державної політики у сфері МСП. У даний час державну інституційну 

підтримку МСП в Україні забезпечують такі установи та організації [25]: 

– Верховна Рада України, як основний орган, що формує законодавче 

поле для розвитку та підтримки МСП, а також Комітет Верховної Ради 

України з питань промислової політики та підприємництва, що вирішує 

законодавчі проблеми, пов’язанні з МСП; 

– Кабінет Міністрів України, як вищий орган у системі органів 

виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної економічної політики, 

зокрема й у сфері підприємництва (при Кабінеті Міністрів України існує Рада 

підприємців, яка заснована в 2008 році); 

– Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (департамент 

розвитку підприємництва та регуляторної політики), що відповідає за 

формування та реалізацію державної політики у сфері підприємництва (з 

2014 року); 

– інші ключові міністерства та відомства, що впливають на розвиток 

МСП, а саме: Мінфін України, Мінагрополітики України, 

Мінінфраструктури, МОН України тощо; 

– Державна регуляторна служба України, що є центральним органом 

виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується 

Кабінетом Міністрів України і який реалізує державну регуляторну політику, 

політику з питань нагляду (контролю), політику ліцензування та дозвільної 

системи у сфері господарської діяльності та політику дерегуляції; 

– Український фонд підтримки підприємництва; 

– Український державний фонд підтримки фермерських господарств, 

завданням якого є надання фінансової підтримки фермерським 
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господарствам на поворотній основі; 

– місцеві державні адміністрації, які відповідають за створення 

регіональних та місцевих програм розвитку МСП, що фінансуються із 

регіональних та місцевих бюджетів; 

– інші ключові установи: офіс ефективного регулювання, що здійснює 

інвентаризацію регуляторних актів, напрацювання критеріїв їх оцінки; офіс 

сприяння інвестиціям, що сприяє залученню прямих іноземних інвестицій; 

Рада бізнес-омбудсмена, що відповідає за захист бізнесу від протиправних 

дій та допомагає у боротьбі з корупцією; офіс сприяння експорту, сприяє 

розвитку та промоції експорту. 

Важливою складовою інституційної підтримки МСП в Україні є органи 

місцевого самоврядування, недержавні інституції, що функціонують як 

шляхом використання недержавних коштів, так і шляхом поєднання 

державних і недержавних ресурсів (членські бізнес-організації - Торгово-

промислова палата України; 25 регіональних Торгово-промислових палат; 

галузеві асоціації; двосторонні організації/палати; центри підтримки бізнесу; 

бізнес-центри; надавачі послуг розвитку бізнесу (консалтинг); бізнес-

інкубатори; фонди підтримки підприємництва; індустріальні парки та ін.)  

Таким чином, на сьогодні в Україні існує значне інституційне 

забезпечення розвитку МСП, як з боку державних, так і недержавних установ 

та організацій, але «малий бізнес в Україні переживає серйозні труднощі 

зростання.  

Доцільно зазначити, що в Україні спостерігається дещо відмінна 

ситуація від розвитку інфраструктури у розвинутих країнах. В Україні 

інфраструктурі ринку ще й досі властиві хаотичність, нерівномірний 

розвиток, неналагодженість взаємозв’язків між різними її учасниками, а тому 

її функціонування як єдиного цілого поки що є проблематичним. Аналіз 

реалізації регіональних програм підтримки підприємництва засвідчує, що 

лише 5,2 % коштів місцевих бюджетів спрямовується на розвиток 

інфраструктури. Як наслідок, у більшості регіонів або ще не сформовано 
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базової мережі фінансово-кредитної та навчально-консультативної 

інфраструктури підтримки бізнесу, або формується вона спонтанно без 

координаційної ролі місцевої влади, що знижує ефективність її 

функціонування для забезпечення потреб розвитку місцевого малого 

бізнесу [42]. 

Досвід зарубіжних країн переконливо демонструє, що розвиток МСП 

можливий лише за наявності ефективних механізмів держави сформувати 

необхідні для цього соціальні, економічні, правові, політичні й інші умови. 

Вирішення цього завдання неможливе без реформування регулювання МСП 

на національному, регіональному і муніципальному рівнях і виділення 

адекватних цьому завданню фінансових, організаційних і інших 

ресурсів [15]. 

Державна підтримка МСП є самостійним, системним напрямом 

соціально-економічної політики держави; залежить від ефективності 

діяльності органів усіх гілок і всіх рівнів влади, діяльності організацій бізнес-

середовища та ступеня ефективності функціонування громадянського 

суспільства в країні.  

Тому необхідною умовою реалізації політичних та соціально-

економічних перетворень в Україні є поступове приведення державного 

регулювання розвитком МСП до рівня європейських стандартів, 

забезпечення єдиного злагодженого механізму діяльності всіх органів 

публічної влади і недержавних організацій. Незважаючи на велику кількість 

суб’єктів розвитку МСП в Україні, на жаль, їх діяльність відбувається за 

відсутності чіткої взаємодії.  

По суті, державне регулювання здійснюється не як єдина система, а 

існує у формі відокремлених ланок, що в автономному режимі виконують 

властиві їм завдання й функції, які визначаються численними законами, 

указами Президента України, постановами Уряду та іншими нормативно-

правовими актами. Зрозуміло, що за таких умов трапляються неузгодженість, 

дублювання, відсутність взаємодії, а іноді й суперечності.  
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Необхідність створення цілісної та ефективної системи державного 

регулювання розвитку МСП об’єктивно обумовлена вимогами часу, оскільки 

на сьогодні практично відсутні єдині нормативно-правові та методологічні 

основи його здійснення, правові механізми взаємодії і чітке розмежування 

функцій та повноважень інституцій, контролюючих органів щодо 

попередження, виявлення та усунення порушень в системі. 

На нашу думку, державна політика підтримки МСП має базуватись на 

концепції державно-приватного партнерства (ДПП). Саме ця концепція 

спроможна обмежити адміністративні перешкоди на шляху формування і 

розвитку МСП та забезпечити налагодженість взаємозв’язків між різними 

учасниками формування інституційного середовища МСП, а тому і 

функціонування системи підтримки МСП як єдиного цілого. 

Зважуючи нам вищевикладене, пропонуємо схему державного 

регулювання інституційної підтримки розвитку МСП (рис. 3.4) в сучасних 

умовах бізнес-середовища в Україні. 

Реформи, що відбуваються в Україні, повинні супроводжуватися 

кардинальною перебудовою управлінських функцій держави, зокрема у сфері 

підтримки МСП. Необхідна умова підвищення ефективності державного 

регулювання розвитку МСП – це скоординована й упорядкована діяльність 

суб’єктів підтримки МСП у здійсненні функцій, уникнення дублювання за 

тими напрямками діяльності, які входять до компетенції кількох органів. 

Таким чином, для підвищення ефективності державного регулювання 

розвитку МСП доцільно розширити управлінські функції Державної служби 

України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва 

(зокрема, інтеграції і координації). Головним завданням цього органу має 

стати не лише узагальнення практики застосування законодавства з питань 

підприємницької діяльності, опрацювання пропозицій, спрямованих на його 

удосконалення та формування державної політики щодо підприємницької 

діяльності [21].  
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Правове забезпечення 
Ресурсні центри міського та 

регіонального розвитку 

Інші Міністерства та відомства (зокрема, 

Державна податкова Адміністрація України) 

Місцеві державні адміністрації, місцеві 

відомчі організації та служби 

Департаменти МСП в регіональних та 

місцевих органах виконавчої влади 

Технопарки 

Кабінет Міністрів 

України 

Громадська рада 
з питань регуляторної політики 

(зовнішній контроль су сфері 
МСП) 

Консалтингові, аудиторські 

організації 

Інститут економічних досліджень та 

політичних консультацій 

Моніторинг, аналіз, оцінка ефективності 

реалізації програм підтримки МСП 

Консультаційні центри 

 

Молодіжні центри 

Міжнародні фінансові 

інституції 

 

Кредитні спілки 

 

Комерційні банки 

 

Інвестиційні і 

спеціалізовані фонди 

 

Гарантійні фонди 

 

Інститути спільного 

інвестування 

Страхові компанії 

 

Громадські організації з підтримки МСП 

Фінансово-кредитна 

інфраструктура 

Інформаційно-аналітична 

інфраструктура 

Бізнес-центри 

 

Бізнес-інкубатори 

 

Організаційно-технічна 

інфраструктура 

Лізингові компанії 

 

Товарні біржі 

Асоціації підприємств 

Торгові палати 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України : Державний комітет 

України з питань регуляторної політики 

(розробка концепції, державної політики і стратегії розвитку МСП; регулювання розвитку МСП) 

Департаменти МСП в органах місцевого 

самоврядування 

Розробка, координація і реалізація програм 

підтримки МСП 

Верховна Рада 

України 

(правове забезпечення) 

Соціально-ділові центри 

Технологічні центри 
 

Рекламні агенства 

Інфраструктура підтримки МСП (ресурсне забезпечення) 

Інжинірингові центри 

Центри зайнятості; центри 

підготовки кадрів 

 

Рис. 3.4. Пропозиції щодо державного регулювання інституційної 

підтримки розвитку МСП в Україні [48; 49]. 

Засоби зв’язку 
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Крім цього, служба має сприяти наданню непрямої фінансової 

допомоги сектору МСП (розвиток інфраструктури підтримки, створення 

різних фондів, надання гарантій тощо) та формуванню умов залучення 

зовнішнього фінансування для бізнес-потреб МСП. 

Як свідчить світовий досвід, формування сприятливих інституційних 

засад МСП неможливо без створення інституту оцінки державних програм 

підтримки МСП. На нашу думку, оцінювання ефективності реалізації 

програм підтримки МСП слід доручити незалежній структурі – Громадській 

раді при Державному комітеті України з питань регуляторної політики та 

підприємництва, органічним продовженням якої є регіональні громадські 

колегії, які створені в 24 регіонах України і які очолюють уповноважені з 

питань захисту прав підприємців. Об`єктивність оцінки ефективності 

реалізації програм підтримки МСП збільшиться, якщо до цього процесу 

долучити незалежні консалтингові, аудиторські фірми. Для цього доцільно 

створити спеціальний портал в рамках Електронного уряду. 

На недержавному рівні моніторинг, аналіз, оцінку ефективності 

реалізації програм підтримки МСП; консолідацію всіх форм у сфері 

підтримки підприємництва мають здійснювати громадські організації, 

зокрема бізнес-асоціації. Їхня діяльність полягає у сприянні практичній 

реалізації загальнодержавних, регіональних, місцевих та міжнародних 

програм, спрямованих на розвиток підприємництва, шляхом підтримки 

діяльності бізнес-інкубаторів, центрів розвитку підприємництва, технопарків 

та інноваційних структур інших типів.  

Особливого підходу до пошуку шляхів вдосконалення державного 

регулювання розвитку системи інституційного забезпечення МСП 

потребують такі елементи інфраструктури, як фінансово-кредитна, 

організаційно-технічна та інформаційно-аналітична, адже успішне 

функціонування зазначених організаційних структур сприятиме ефективній 

діяльності МСП.  

Важливими напрямами державного регулювання розвитку МСП є 
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забезпечення розвитку перспективних форм фінансування МСП 

(франчайзинг, лізинг), підвищення технологічної оснащеності; стимулювання 

суб’єктів інфраструктури (банки, лізингові компанії, венчурні фонди, 

кредитні спілки тощо) мати справу з малими і середніми підприємствами, 

формування сприятливої податкової політики в державі, сприяння розвитку 

альтернативних схем фінансування, а також удосконалення законодавства, 

що регулює сферу надання фінансових послуг та форми співпраці малого та 

великого бізнесу.  

Розвиток підприємництва потребує створення розвинутої системи 

інформаційно-аналітичного забезпечення та інфраструктури, що підтримує її 

діяльність. Основними елементами такої системи повинні стати 

інформаційно-консультаційні служби як елементи інформаційно-аналітичної 

інфраструктури, які покликані здійснювати систематизацію вхідних і 

вихідних потоків інформації, що стосується діяльності малих та середніх 

підприємств.  

Слід також зазначити, що ефективна реалізація державної політики 

щодо підтримки МСП в значній мірі залежить від організації взаємодії між 

органами влади та організаціями, що утворюють інфраструктуру підтримки 

МСП. При реалізації заходів ДПП щодо регулювання підтримки МСП 

важливий зворотній зв`язок між вищевказаним ланцюжком, що дозволить 

зменшити часові, ресурсні та фінансові витрати всіх учасників, а також 

значно зменшить ймовірність неефективних рішень з боку держави.  

Впровадження і застосування концепції ДПП з метою створення 

сприятливого середовища для розвитку МСП в Україні дає такі можливості: 

забезпечити взаємозв’язок всіх елементів системи підтримки МСП для 

передачі знань, створення нових продуктів і послуг (інновацій), а також для 

підвищення конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва; 

об`єктивно оцінити стратегію і практику українських реформ щодо 

державного регулювання розвитку МСП; проаналізувати і визначити коло 

суб'єктів, які спроможні забезпечити зміцнення та розвиток середнього 
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класу, громадянського суспільства та цивілізованого ринку в Україні; 

забезпечити відповідність реформ, які запроваджуються, тим цінностям, 

економіко-правовим та організаційним засадам, на які очікують вітчизняні 

підприємці. 

Отже, в цілому, в Україні створено засади державного регулювання 

розвитку МСП. Ця система контролюється з боку органів публічного 

управління, має деякі регіональні відмінності, але в цілому сприяє 

становленню середнього класу в країні. Проте наявність розгалуженої 

системи контролюючих органів і органів управління ще не забезпечує 

ефективність. Крім того, недосконалість законодавчих і нормативних актів, 

їх неузгодженість призводить до недостатньо аргументованого розподілу 

повноважень між різними органами, дублювання заходів.  

На сучасному етапі розвитку національної економіки існує 

необхідність внесення змін до змісту державної політики стосовно розвитку 

МСП з метою формування сприятливого соціально-економічного середовища  

- впровадження концепції державно-приватного партнерства державного 

регулювання МСП, що в обов’язковому порядку сприятиме залученню 

приватних інвестицій до цієї сфери.  

З огляду на зазначені вище передумови реформування державного 

регулювання розвитку МСП розв’язання його проблем доцільно здійснювати 

в таких напрямах : 

 – формування єдиних концептуальних засад організації державного 

регулювання розвитку МСП, виходячи з сучасних умов розвитку економіки 

України; 

 – створення єдиного правового поля розвитку системи державного 

регулювання розвитку МСП та законодавчого закріплення за його суб’єктами 

управлінських (зокрема контрольних) функцій; формування нових і 

удосконалення діючих процедур державного контролю; 

 – удосконалення мережі та підвищення дієвості роботи громадських 

об’єднань, які сприяють розвитку МСП;  
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 – активізація участі підприємницьких об'єднань, незалежних 

дослідницьких та експертних організацій в процесах розробки і реалізації 

рішень щодо державного регулювання і підтримки МСП; 

– забезпечення координації діяльності всіх інституцій на різних рівнях, 

узгодженості між цілями, заходами, ресурсами і результатами;  формування 

ефективної системи моніторингу за результатами реалізації державних 

програм щодо підтримки МСП;  

 – чітке регламентування повноважень між органами різних рівнів, 

відповідальності цих органів щодо забезпечення МСП сприятливими 

умовами, можливості участі суб’єктів МСП в формуванні і реалізації 

державної політики, рівний доступ до отримання підтримки; чітке 

регламентування заходів контролю над суб'єктами МСП; 

 – вдосконалення фінансово-кредитної, організаційно-технічної та 

інформаційно-аналітичної складових інфраструктури підтримки МСП, 

організація оптимальної системи оподаткування суб`єктів МСП з метою 

сприяння їх розвитку та узгодження інтересів держави; 

– проведення постійного моніторингу, контролю та експертізи заходів 

щодо державного регулювання МСП, а також оперативне вдосконалення і 

оновлення, відповідно до умов бізнес-середовища, норм законодавства, які 

покликані регулювати підприємницьку діяльність, при мінімізації числа 

кількості інструкцій, підзаконних актів і роз'яснень; 

 – створення адекватної сучасним умовам інформаційно-

комунікативної інфраструктури, сучасної науково-дослідної і навчальної 

бази за міжнародними зразками; покращення консультативного та кадрового 

забезпечення щодо підтримки МСП. 

Отже, у сучасних умовах органи публічної влади мають постійно 

шукати інноваційні підходи і стимулювати формування відповідних 

інституцій та партнерств щодо розвитку МСП, оскільки функціонування 

інституцій підтримки підприємництва - один із ключових чинників 

формування належних умов для економічного розвитку. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

Узагальнення отриманих результатів дослідження дає змогу 

сформулювати такі висновки і пропозиції щодо вдосконалення механізмів 

державного регулювання розвитку підприємництва в Україні, що мають 

науково-практичне значення. 

1. Підприємництво - це безпосередня самостійна, систематична, на 

власний ризик діяльність по виробництву продукції, виконанню робіт, 

наданню послуг з метою отримання прибутку, яка здійснюється фізичними 

та юридичними особами, зареєстрованими як суб'єкти підприємницької 

діяльності у порядку, встановленому законодавством. Сутність сучасного 

підприємництва полягає, перш за все, в пошуку якісно нових рішень, 

прискорення науково-технічного прогресу, розвитку і збагаченні ціннісних 

орієнтирів господарювання. В умовах відповідної державної політики 

підприємництво як специфічна форма господарювання може стати 

провідником стратегічних змін в соціально-економічному розвитку та стане 

каталізатором суспільного прогресу. 

2. За роки незалежнсті Україна відбулися значні макроекономічні 

дисбаланси та глибокі структурні диспропорції за сферами господарювання. 

Водночас недостатній рівень прозорості у державному секторі управління 

призвели до того, що ситуація вимагає системних антикризових дій та 

проведення ключових структурних реформ, а саме: реальної детінізації 

економіки, проведення жорсткої фіскальної політики, залучення іноземних 

інвестицій, забезпечення ефективності використання внутрішніх і зовнішніх 

запозичень, забезпечення оптимального співвідношення між ними, усебічне 

сприяння розвитку малого та середнього підприємництва в Україні.  

3. Підприємництво відіграє суттєву роль в економіці України, 

насичуючи ринок товарами і послугами, сприяючи зайнятості населення та 

реалізації трудового потенціалу підприємців, формуючи конкурентне 
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середовище. Аналіз статистичних даних засвідчив, що мале і середнє 

підприємництво складає 99,98% від загальної кількості суб’єктів 

господарювання, серед усіх зайнятих 80,8% зайнято на малих і середніх 

підприємствах, а обсяг реалізованої продукції суб’єктами малого і 

середнього підприємництва складає 64,8%. Суттєва частина МСП 

зосереджена у сфері торгівлі і наданні послуг. Тому необхідно підтримувати 

розвиток інноваційного підприємництва, для того, щоб цей сектор створював 

не тільки робочі місця, але й ставав локомотивом впровадження інновацій і 

структурної перебудови економіки. 

4. Для успішного функціонування підприємництва в усіх країнах світу 

здійснюється державна підтримка, яка має різні форми: правове та фінансове 

забезпечення, гарантування державних замовлень, спрощення доступу до 

інформаційних ресурсів та інновацій, консультування та пільгове 

оподаткування, тощо. Таким чином забезпечуються найсприятливіші 

економічно – правові умови для розширення особливого прошарку населення 

– підприємців та подальшого розвитку малого та середнього підприємництва. 

5. До пріоритетних напрямів удосконалення державного регулювання 

розвитку підприємництва в Україні слід віднести: зниження регуляторно-

адміністративного тиску та гармонізація законодавства, гарантування 

безпеки і зменшення ризиків для здійснення підприємницької діяльності, 

підтримка розробки галузевих політик в інтересах малого та середнього 

підприємництва, побудова ефективного діалогу між органами влади та 

спільнотою підприємців. Механізми державного регулювання розвитку 

малого та середнього підприємництва мають вибудовуватись таким чином, 

щоб підприємницькі структури та їх представницькі органи були 

максимально залучені до процесу регулювання, а державні органи займалися 

вирішенням лише ключових питань та створення інвестиціно привабливого 

підприємницького середовища, як одного із ключових чинників формування 

належних умов для соціально-економічного розвитку України. 
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