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АНОТАЦІЯ 

 

Магістерську роботу Прилєпи Владислава Юрійовича на тему 

«Публічне регулювання малого та середнього бізнесу  України в умовах 

пандемії» присвячено розробленню теоретико-методологічних підходів та 

практичних рекомендацій щодо удосконалення механізмів публічного 

регулювання малого та середнього бізнесу  в умовах пандемії. 

Метою дослідження є розроблення теоретико-методологічних підходів 

та практичних рекомендацій щодо удосконалення державного регулювання 

розвитку малого та середнього підприємництва в умовах пандемії. 

В роботі визначено, що рецесія, викликана пандемією COVID19, у 

багатьох відношеннях унікальна і, цілком ймовірно, стане найглибшій в 

країнах з розвиненою економікою з часів Другої світової війни, а також 

першим випадком скорочення обсягів виробництва в країнах з ринком, що 

формується і країнах, що розвиваються, як мінімум, за шістдесят років.  

Досвід зарубіжних країн переконливо показує, що розвиток малого і 

середнього підприємництва можливий лише за наявності політичної волі 

держави сформувати необхідні для цього соціальні, економічні, правові, 

політичні та інші умови. Вирішення цієї задачі неможливе без створення на 

національному, регіональному і муніципальному рівнях регуляторної 

політики щодо підтримки і розвитку малого і середнього підприємництва і 

виділення адекватних цьому завданню фінансових, організаційних і інших 

ресурсів. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

обґрунтовані положення та рекомендації є підґрунтям для розв’язання 

теоретичних і практичних проблем державного регулювання розвитку малого 

та середнього підприємництва  в Україні в умовах пандемії. 
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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. Державна політика розвитку малого 

підприємництва є частиною загальної економічної та соціальної політики 

України і визначає основні принципи, напрями і форми економічного та 

адміністративно-правового впливу, які передбачаються урядом у сфері 

малого бізнесу.Основними принципами державної політики є створення 

сприятливих умов для розвитку малого підприємництва, зокрема 

забезпечення: системності та комплексності механізмів державного 

регулювання розвитку малого підприємництва; цілеспрямованості та 

адресності підтримки суб'єктів малого підприємництва шляхом вибору 

пріоритетів та концентрації ресурсів для їх реалізації;рівноправного доступу 

суб'єктів малого підприємництва усіх форм власності до фінансових, 

матеріальних, природних інформаційних та інших ресурсів. 

 На процес розвитку малого підприємництва в Україні головним чином 

впливають наявність адміністративних бар'єрів, значний податковий тягар, 

обмеження фінансово-кредитних можливостей, недостатність фінансової, 

матеріально-технічної, управлінської та кадрової складової діяльності малого 

підприємництва. Недостатньою є увага держави до розв’язання проблемних 

питань розвитку малого підприємництва, хоча саме воно, не вимагаючи 

великих стартових інвестицій, гарантує швидкий обіг ресурсів, високу 

динаміку зростання, допомагає оперативно вирішувати проблеми 

реструктуризації економіки, гнучко реагує на зміну кон'юнктури ринку, надає 

економіці додаткової стабільності. Тому дослідження проблемних питань, 

пов’язаних із функціонуванням суб’єктів малого підприємництва та 

розвитком системи їх державного регулювання в ринкових умовах, мають 

принципове значення на етапі його утвердження.  

Теоретичні основи що до вирішення практичних завдань державного 

управління, які пов’язані із економічним розвитком та підприємницькою 

діяльностю, заклали такі видатні зарубіжні вчені, як: Е. Вайнінг, 
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К. Макконнелл, Д. Кейнс, С. Брю, Д. Маршал, Д. Рікардо, П. Самуельсон, 

А. Сміт та ін. Серед вітчизняних дослідників значний внесок у загальну 

теорію та методологію державного регулювання малого підприємництва 

зробили такі провідні вчені, як: Ю. Авксентьєв,  Ю. Єхануров, Ю. Бажал,  

З. Варналій, С. Домбровська, С. Майстро, Л. Воротіна, Т.Смовженко, 

А. Дєгтяр, О.Долгальова, Л. Дмітриченко, та ін.  

Разом із тим окремі аспекти цієї багатопланової проблеми ще не 

повною мірою досліджені та розроблені. Саме тому в сучасних умовах 

важливою є розробка методології раціональної взаємодії суб'єктів малого 

підприємництва і держави з урахуванням множинності їх зв'язків.  

 Метою дослідження є розроблення теоретико-методологічних підходів 

та практичних рекомендацій щодо удосконалення державного регулювання 

розвитку малого та середнього підприємництва в умовах пандемії. 

Для досягнення мети дослідження були визначені такі завдання: 

- дослідити теоретичні засади формування державної підтримки 

розвитку малого та середнього підприємництва;  

- охарактеризувати особливості державного регулювання розвитку 

малого підприємництва, виходячи з класифікації їх видів;  

- проаналізувати та визначити вплив пандемії на розвиток малого та 

середнього підприємництва в Україні;  

- дослідити та розкрити основні механізми системи регулювання 

розвитку малого та середнього підприємництва в умовах пандемії;  

- обґрунтувати механізми формування методів публічного регулювання 

у сфері малого та середнього підприємництва в умовах пандемії;  

- визначити напрями удосконалення регулювання малого та середнього 

підприємництва в умовах пандемії. 

Об’єктом дослідження є процес публічного регулювання малого та 

середнього підприємництва.  

Предметом дослідження є державне регулювання розвитку малого  та 

середнього підприємництва в умовах пандемії. 
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Методи дослідження.  Методологічну основу роботи становлять 

загальнонаукові прийоми досліджень і спеціальні методи, що ґрунтуються на 

сучасних наукових засадах управлінської, економічної і споріднених із ними 

наук. У роботі використано: історичний та логічний методи – для 

дослідження теоретичних засад розвитку малого підприємництва; 

абстрактно-логічний – для теоретичного узагальнення й формування 

висновків; економіко-статистичний – для аналізу сучасного стану розвитку 

малого підприємництва в Україні; методи аналізу і синтезу – для розробки 

ефективного механізму підтримки розвитку малого підприємництва, 

експериментальний – для формування напрямів ефективної державної 

підтримки розвитку малого підприємництва. 

Інформаційними джерелами дослідження стали закони України, укази 

Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, нормативно-

правові документи Міністерства економіки, програмні документи державних 

органів України, офіційні матеріали Державної служби статистики України, 

монографії та статті вітчизняних і зарубіжних авторів, особисті дослідження 

автора. 

У першому розділі висвітлено теоретично-методологічну базу щодо  

забезпечення державного регулювання розвитку малого та середнього 

підприємництва; узагальнено методи і засоби управління суб’єктами 

державної політики у сфері малого підприємництва. 

У другому розділі проведено аналіз сучасного стану та результативність 

державного регулювання розвитку малого та середнього підприємництва в 

умовах пандемії; узагальнено зарубіжний досвід, з’ясовано проблеми та 

протиріччя державного регулювання розвитку малого та середнього 

підприємництва в умовах пандемії. 

У третьому розділі обґрунтувано концептуальні підходи до стратегії 

підвищеня ефективності публічного регулювання малого та середнього 

бізнесу та напрями удосконалення механізмів  регулювання розвитку малого 

та середнього підприємництва в умовах пандемії.  
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Наукова новизна одержаних результатів визначається обґрунтованими 

теоретичними та практичними рекомендаціями щодо вдосконалення 

механізмів державного регулювання розвитку малого та середнього 

підприємництва в Україні в умовах пандемії з урахуванням зарубіжного 

досвіду. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

обґрунтовані положення та рекомендації є підґрунтям для розв’язання 

теоретичних і практичних проблем державного регулювання розвитку малого 

та середнього підприємництва  в Україні в умовах пандемії. 

Основні положення, висновки та пропозиції можуть бути використані в 

практичній діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування 

для подальшого удосконалення механізмів державного регулювання 

розвитку малого та середнього підприємництва в Україні в умовах пандемії. 

Магістерська робота складається із вступу, трьох розділів, висновків та 

списку використаних джерел. 
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РОЗДІЛ I 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПУБЛІЧНОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ 

 

1.1. Теоретичні засади формування державного регулювання 

розвитку малого та середнього підприємництва  

 

Державне регулювання економіки (ДРЕ) в широкому сенсі є 

складовою частиною відтворення, тобто кругообігу ресурсів, доходів, 

продуктів. У цьому контексті державне регулювання економіки, в широкому 

розумінні, як система – це сукупність стандартних цілеспрямованих заходів 

і процедур, які  систематично (періодично) ініціюються, впроваджуються та 

здійснюються (реалізуються) у соціально-економічній системі на 

локальному, регіональному, національному і глобальному рівнях державою 

для забезпечення умов ефективного функціонування і розвитку національної 

економічної системи. 

У вузькому розумінні державне регулювання економіки можна 

визначити як процес впливу державної влади (в особі органів законодавчої й 

виконавчої влади та управління) на умови, спосіб і характер дій суб'єктів 

економічної системи (підприємств і домогосподарств) відповідно до її 

пріоритетів. 

Насамперед необхідно чітко визначити поняття "підприємництво". В  

Законі України "Про підприємництво", стаття І дається таке визначення: 

"підприємництво – ініціативна, самостійна господарсько-фінансова 

діяльність суб’єктів на свій ризик, під власну фінансову та майнову 

відповідальність в межах чинного законодавства, спрямована на досягнення 

комерційного успіху" [71]. 

 При визначенні поняття "мале підприємництво" слід враховувати не 

стільки кількісні показники, скільки якісну характеристику. Стосовно до 

України – малі підприємства – це організаційно-економічний вид 



11 

 

підприємств, які згідно статті 2 Закону "Про підприємства в Україні" 

кваліфікуються за показником чисельності зайнятих працівників з градацією 

за сферами діяльності [23]. Національна програма  сприяння розвитку малого 

підприємництва в  Україні є комплексом  заходів, спрямованих на   

реалізацію  державної політики щодо   вирішення  проблем  розвитку  малого 

підприємництва. Національна програма сприяння розвитку малого  

підприємництва в Україні затверджується Верховною Радою України  

шляхом прийняття відповідного закону. 

Малі підприємства – досить поширена й ефективна форма 

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

притаманні великим підприємствам. Саме мале підприємство здатне 

найоперативніше реагувати на кон'юнктуру ринку і таким чином надавати 

ринковій економіці необхідної гнучкості. Ця властивість малого бізнесу 

набуває особливого значення в сучасних умовах, коли відбувається швидка 

індивідуалізація і диференціація споживацького попиту, прискорення 

науково-технічного прогресу, розширення номенклатури товарів та послуг. 

Крім того, малий бізнес мобілізує значні фінансові й виробничі ресурси 

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

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

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

підприємств і до 20-60% валового національного продукту. Особливу роль 

відіграє мале підприємництво в сфері послуг і торгівлі (варто зазначити, у 

наюйзанедбанішій у нас галузі господарського життя). Розвиток малого 

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

сприяє демократизації ринкових відносин, тому що саме він є 

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

послаблення властивої ринковій економіці тенденції до соціальної 

диференціації.[57, 62]  

Підприємництво – це багатопланове явище, що його можна 

характеризувати з різних поглядів: економічного, правового, психологічного 
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та ін. У зв'язку з цим Закон України «Про підприємництво» визначає 

підприємництво як самостійну ініціативу, систематичну, на власний ризик 

діяльність з виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, а 

також торгову діяльність з метою одержання прибутку. 

Підприємництво відіграє особливу роль у національному господарстві 

країни, створюючи інноваційне середовище, руйнуючи традиційні 

структури і відкриваючи шлях до перетворень, тобто стаючи тією силою, 

котра прискорює рух економіки шляхом ефективності, раціоналізації, 

бережливості та постійного оновлення. 

Роль підприємництва в економіці розкривають його функції: 

- економічна – полягає у створенні надійного каркасу розвитку 

економіки (ринкова економіка ґрунтується на підприємництві), формуванні 

інноваційного середовища, відкриваючи шлях до позитивних економічних 

перетворень на основі ефективності, раціоналізації, бережливості 

використання ресурсів та постійного оновлення виробництва і продукції, 

оскільки підприємництво, приватна власність та зацікавленість є 

основними передумовами ефективного, раціонального виробництва 

(господарювання), які утверджують економічну свободу, реалізацію 

потенціалу, інтересів та волі людей. В цьому контексті підприємництво є 

необхідною умовою досягнення економічного зростання; 

- соціальна – полягає у тому, що підприємництво забезпечує 

формування середнього класу як запоруки підвищення добробуту 

громадян, постійного економічного розвитку та соціально-політичної 

стабільності; 

- політична – полягає у тому, що підприємництво гарантує без- 

поворотність ринкових реформ, створює основу цивілізованого, 

демократичного суспільства, громадянської держави; 

- національна – полягає у тому, що підприємництво виступає 

основою консолідації суспільства і виходу із кризи, локомотивом 

динамічного економічного розвитку країни; 
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- міжнародна – полягає у тому, що підприємництво (рівень його 

розвитку у країні) є мірилом ступеня економічної свободи, цивілізованості 

країни, її міжнародного авторитету, інвестиційної привабливості. 

Принципи підприємницької діяльності: 

- вільного вибору підприємцем видів підприємницької діяльності; 

- самостійного формування підприємцем програми діяльності, 

вибору постачальників і споживачів продукції, що виробляється, залучення 

матеріально-технічних, фінансових та інших видів ресурсів, використання 

яких не обмежено законом, встановлення цін на продукцію та послуги 

відповідно до закону ("Про ціни і ціноутворення", ГКУ та інших 

законодавчих актів щодо ціноутворення) ; 

- вільного найму підприємцем працівників; 

- комерційного розрахунку та власного комерційного ризику; 

- вільного розпорядження прибутком, що залишається у підприємця 

після сплати податків, зборів та інших платежів, передбачених податковим 

законодавством; 

- самостійного провадження підприємцем зовнішньоекономічної 

діяльності, використання підприємцем належної йому частки валютної 

виручки на свій розсуд [15]. 

Сучасна ринкова економіка ґрунтується на підприємництві в 

найрізноманітніших його модифікаціях, аналіз яких видається досить 

складною проблемою (див. рисунок 1.2.). 

Типові структури форм підприємництва: малі підприємства, 

кооперативи, спільні підприємства, конгломерати, франчайзинги. 

Фактори, що обумовлюють необхідність ДРП: 

- нездатність підприємницьких структур протистояти дисфункіям 

ринку, що приводить до масового банкрутства, втратою державою 

платників податків, посиленням соціальної напруги тощо; 

- монополізація виробництва; 

- постійне порушення рівноваги між сукупним попитом та сукупною 
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пропозицією; 

- ускладнення відтворювальних процесів. 

 

Рисунок 1. 2 – Цілі та напрямки підприємницької політики в Україні 

 

Державне регулювання підприємництва – це система правових, 

організаційних та регулятивно-контролюючих заходів держави, 

спрямованих на створення сприятливого підприємницького середовища й  

управління державним сектором для забезпечення ефективності та 

конкурентоздатності національної економіки. 

Сприяння нагромадженню інвестиційних ресурсів та 

інвестиційно-інноваційній діяльності у пріоритетних галузях НЕС 

- удосконалення нормативно-правової бази підприємництва; 

- проведення ефективної конкурентної політики; 

- створення ефективної системи фінансово-кредитної та гарантної 

підтримки підприємництва; 

- дерегуляція економіки; 

- створення сприятливого інвестиційно-інноваційного клімату; 

- удосконалення приватизаційного процесу; 

-проведення реструктуризації збиткових підприємств; 

- підтримка малого підприємництва; 

- заохочення іноземних інвестицій у сферу приватизації та реальне 

виробництво та ін. 

Цілі підприємницької політики 

Формування потужного підприємницького сектора 

Стимулювання перспективних видів і напрямів діяльності 

Забезпечення стабільного функціонування вітчизняного 

підприємництва в умовах глобалізації економіки і посилення 

міжнародної конкуренції 

Головні напрямки 
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Обов'язковими умовами, що забезпечують становлення та нормальне 

функціонування і розвиток підприємництва, є: 

- стабільна грошово-кредитна система; 

правова захищеність підприємництва; 

- стабільна, стимулююча система оподаткування, яка б сприяла 

інвестуванню та реінвестуванню коштів у сфері підприємництва; 

- розвинута система ринкової інфраструктури підтримки 

підприємництва (комерційні банки, товарні біржі, страхові компанії, 

науково-консалтингові, інформаційно-маркетингові фірми, навчальні 

центри загального розвитку підприємництва, менеджменту, маркетингу 

тощо); 

- державна підтримка підприємництва (особливо в питаннях 

започаткування, реєстрації, фінансування, кредитування тощо); 

- прозора і проста процедура регулювання підприємницькою 

діяльністю органів державної влади та управління; 

- ефективний захист інтелектуальної та уречевленої (матеріальної) 

власності; 

- формування у суспільстві привабливого образу підприємництва і 

культивування прихильного ставлення до нього [12]. 

 

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

малого підприємництва 

 

В умовах ринкової трансформації економіки України розвиток 

підприємництва, зокрема малого бізнесу, має стати одним із найважливіших 

чинників соціально-економічного зростання. Усвідомлюючи новаторську 

роль підприємництва, держава надає йому всебічної підтримки. 

Державна політика підтримки підприємництва - це сукупність 

пріоритетних народногосподарських підходів і рішень, які визначають 

основні напрями і форми правового, економічного та організаційного 
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сприяння розвитку підприємництва з урахуванням інтересів держави та 

суб'єктів господарювання, створення стимулів, використання матеріальних і 

фінансових ресурсів, які залучаються у сферу підприємництва на пільгових 

засадах або безоплатно [18]. 

Державна підприємницька політика як система заходів щодо 

підтримки та розвитку підприємництва ґрунтується на таких принципах: 

- забезпечення економічної багатоманітності та рівний захист 

державою усіх суб'єктів господарювання; 

- однакові умови для усіх господарюючих суб’єктів (вільний рух 

капіталів, товарів та послуг на території України, вільний доступ до 

ресурсів, кредитів, інформації тощо); 

- свобода підприємницької діяльності у межах, визначених законом; 

- обмеження державним регулюванням економічних процесів у зв'язку 

з необхідністю забезпечення соціальної спрямованості економіки, 

добросовісної конкуренції у підприємництві, екологічного захисту 

населення, захисту прав споживачів та безпеки суспільства і держави; 

- заборона незаконного втручання органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування, їх посадових осіб у підприємницьку діяльність; 

- захист національного товаровиробника; 

- заохочення підприємництва, на основі критеріїв економічної 

ефективності та соціально-економічної значущості; 

- селективна державна підтримка секторів, галузей і виробництв, які 

забезпечують розвиток прогресивних процесів та структурних зрушень у 

національній економіці; 

- стимулювання науково-технічної та інноваційної діяльності; 

- заохочення розвитку експортного потенціалу країни [11]. 

Безпосередніми суб'єктами державного регулювання підприємництва 

в Україні виступають: Міністерство економіки (як координуючий 

макроекономічний орган стратегічного характеру дії); державний комітет з 

питань регуляторної політики та підприємництва (як розробник оперативних 
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питань); Ліцензійна палата, галузеві міністерства і відомства (здійснюють 

ліцензування видів діяльності); а також Міністерство фінансів, державний 

комітет стандартизації, метрології та сертифікації, Антимонопольний 

комітет, ФДМ та їх територіальні представництва, місцеві органи 

виконавчої влади (держадміністрації, виконавчі органи рад, органи 

місцевого самоврядування), кожен в межах своєї компетенції і повноважень, 

наданих їм законом [28]. 

Основними засобами регулюючого впливу держави на

 діяльність суб'єктів підприємництва  України є: 

- державне замовлення, державне завдання; 

- ліцензування, патентування і квотування; 

- сертифікація та стандартизація; 

- застосування нормативів та лімітів; 

- врегулювання цін і тарифів; 

- надання інвестиційних, податкових та інших пільг; 

- надання дотацій, компенсацій, цільових інновацій та субсидій. 

Основними елементами механізму державного регулювання 

підприємництва є: 

- система державного регулювання процесів, що відбуваються у 

підприємницькому середовищі – роздержавлення і приватизація, 

конкуренція і монополізм, банкрутство, які безпосередньо його формують; 

- система державного регулювання та підтримки підприємництва 

(безпосередньо як об'єкта регулювання), яка включає наступне: 

- нормативно-правове забезпечення; 

- адміністративно-економічне регулювання; 

- дерегулювання підприємництва; 

- організаційно-економічну та інформаційну підтримка; 

- фінансово-кредитне регулювання; 

- функціональна (цільова) підтримка; 

- програмно-цільове регулювання [6]. 
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Підприємницьке середовище – сукупність умов, що впливають на 

формування і розвиток підприємництва та складається з наступних 

елементів: 

1. Економічні умови визначають умови розподілу обмежених 

ресурсів і ступінь активності підприємницької діяльності – ступінь 

економічної свободи (вільний доступ до інформації, ресурсів, ринків); 

обсяг сукупного попиту; рівень розвитку ринків; конкуренції; стабільність 

національної валюти. 

2. Політична ситуація обумовлює характер взаємодії суспільства і 

підприємницьких структур, їхню соціальну інтегрованість – наявність 

певних політичних інститутів; відносини між основними гілками влади; 

існування інституту соціального партнерства. 

3. Правове середовище створює умови для розвитку цивілізованих 

ринкових відносин – стан розвитку ринкового законодавства. 

4. Соціально-культурне і демографічне середовище виявляє вплив на 

формування потреб споживачів, обумовлює специфіку попиту; кількість 

населення; рівень освіти, культури тощо. 

5. Технологічне середовище обумовлює не тільки характер 

виробництва, а й способи підприємницької діяльності – рівень 

індустріального  розвитку країни; рівень науки і техніки. 

6. Природно-географічне середовище визначає галузеву, 

територіальну, зовнішньоекономічну структуру економіки; види 

підприємницької діяльності; наявність природних ресурсів. 

7. Інституційно-організаційне середовище характеризує систему 

органів держуправління, їхню взаємодію з суб’єктами підприємницької 

діяльності, способи та інструменти державного впливу на підприємництво, 

розвиток інститутів ринкової інфраструктури (банки, біржі, страхові 

компанії) та виробничої інфраструктури (зв’язок, дороги, засоби 

інформаційного забезпечення) [43]. 
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Основними елементами системи державного регулювання процесів, 

що відбуваються у підприємницькому середовищі України та безпосередньо 

впливають на нього, є: 

політика роздержавлення і приватизації; 

- конкурентна (антимонопольна) політика; 

- інститут банкрутства суб’єкта підприємництва. 

Світовий досвід свідчить, що роздержавлення – це 

загальноекономічний процес, який може відбуватися в різноманітних 

формах: через демонополізацію і комерціалізацію (роздержавлення в межах 

державної власності, що супроводжується зняттям підприємств із 

державного фінансування і переведенням на приватне кредитування); 

шляхом корпоратизації (акціонування) великих державних підприємств і 

трансформації державної власності у приватну зі зміною суб'єкта права 

власності; а також іншими шляхами і в інших формах. 

Метою роздержавлення є прискорене створення потрібних для 

повноцінної ринкової економіки різноманітних суб'єктів підприємницької 

діяльності, ліквідація майнової монополії держави у підприємницьких 

відносинах. Роздержавлення передбачає: комерціалізацію діяльності 

державних підприємств (запровадження принципу самостійного 

господарювання) та ліквідацію директивного планування і централізованого 

розподілу ресурсів; демонополізацію виробництва й розвиток конкуренції; 

приватизацію державної власності (перехід її у приватну індивідуальну, 

кооперативну, колективну, акціонерну, змішану власність тощо). 

Приватизація державного майна – це відчуження майна, що перебуває 

у державній власності на користь фізичних та юридичних осіб, з метою 

підвищення соціально-економічної ефективності виробництва та залучення 

коштів на структурну перебудову економіки України (ст. 1 Закону  України 

"Про приватизацію державного майна"). 
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Основними пріоритетами приватизації є підвищення ефективності 

виробництва та мотивації до праці, прискорення структурної перебудови і 

розвитку економіки України. 

Способи приватизації. Так, згідно з чинним законодавством, сьогодні 

приватизація державного майна може здійснюватися у таких формах [28]: 

- продажу об'єктів приватизації на аукціоні, за конкурсом; 

- продажу акцій (часток, паїв), що належать державі у господарських 

товариствах, на аукціоні, за конкурсом, на фондових біржах й іншими 

способами, що передбачають загальнодоступність та конкуренцію 

покупців; 

- продажу на конкурсній основі цілісного майнового комплексу 

державного підприємства, що приватизується, або контрольного пакета 

акцій відкритого акціонерного товариства; 

- викупу майна державного підприємства згідно з альтернативним 

планом приватизації. 

- щодо об'єктів, не проданих на аукціоні, за конкурсом 

застосовуються неконкурентні способи продажу майна державних 

підприємств. 

Приватизація державних (комунальних) підприємств здійснюється не 

основі виконання щорічної Державної програми приватизації, що визначає 

цілі, пріоритети та умови приватизації. Органом державної влади, який 

контролює приватизаційні процеси в Україні, під керівництвом якого 

розробляють і виконують програми приватизації, є Фонд державного майна 

(ФДМ) України тайого регіональні відділення і представництва в районах та 

містах, які утворюють єдину систему державних органів приватизації. ФДМ 

України є головним органом, який формує і провадить державну політику у 

сфері приватизації, орендодавцем та продавцем державного майна. ФДМ 

України підпорядковується КМ України і підзвітний ВР України [38]. 

Правові, економічні та організаційні основи роздержавлення і 

приватизації майна державних підприємств в Україні визначено Законами 
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України, Державною програмою приватизації, постановами та декретами 

Кабінету Міністрів  України  тощо.  Як  основні  треба  назвати  Закони 

України «Про приватизацію майна державних підприємств» (1992 р.), «Про 

приватизацію невеликих державних підприємств (мала приватизація)» (1992 

р.), «Про приватизаційні папери» (1992 р.), «Про особливості приватизації 

майна в АПК» (1996р.) [52,53,54,55,57]. 

Унаслідок реформування відносин власності в Україні передбачалося, 

що в деяких галузях національного господарства, зокрема в легкій і харчовій 

промисловості, сільському господарстві, торгівлі та сфері побутового 

обслуговування, питома вага недержавного сектору економіки (кількісно) 

становитиме 95…100%. У цілому в промисловості кількість підприємств 

недержавного сектору має перевищувати 75% з обсягом виробленої 

продукції понад 50%. У таких країнах, наприклад, як США, частка 

державного сектору становить 10%, Германія – 20%, Франція – 40%, Швеція 

– 50%, Данія – 60%. Це доводить, що і державний сектор спроможний бути 

висококонкурентним та ефективним, якщо він функціонує за законами 

ринку, а не розраховує на бюджетне фінансування та різного роду пільги 

[34, 61]. 

Конкурентна (антимонопольна) політика держави – це діяльність 

держави, спрямована на створення і розвиток конкурентного середовища, 

антимонопольне регулювання з метою сприяння зростанню ефективності 

виробництва, кращому задоволенню потреб суспільства, підвищенню 

конкурентоздатності національної економіки. Основними напрямками 

конкурентної політики держави є: 

- демонополізація економіки; 

- захист та сприяння розвитку економічної конкуренції; 

- антимонопольне регулювання; 

- державний контроль за дотриманням антимонопольного 

законодавства [60]. 
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Держава здійснює антимонопольно-конкурентну політику та сприяє 

розвиткові конкуренції у сфері господарювання на основі Державної 

програми демонополізації економіки та розвитку конкуренції, що 

затверджується Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів 

України. Метою програми є формування та розвиток конкурентного 

середовища, яке забезпечує ефективне використання суспільних ресурсів, 

вільний доступ на ринок для підприємців, свободу споживачів у виборі 

товарів вищої якості за нижчими цінами [4] (рис. 1.2).  

З метою реалізації конкурентної політики, контролю за використанням 

антимонопольного законодавства створено Антимонопольний комітет 

України та його територіальні управління в областях, місті Києві. 

 

 

Рисунок 1. 2 Основні завдання реалізації конкурентної політики в 

Україні. 

 

Об'єктами антимонопольної політики є: монополізований ринок  в 

цілому  та  його   окремі   елементи;   суб’єкти   господарювання,   які 

займають монопольне становище; державні організаційні структури 

монопольного типу; центральні органи державної виконавчої влади. 

Правила конкуренції і норми антимонопольного регулювання 

визначаються Господарським кодексом України (ст. 25-41), Законами 
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України "Про захист від недобросовісної конкуренції", "Про 

Антимонопольний комітет", "Про природні монополії (2000 p.), "Про захист 

економічної конкуренції" (2001р.) та іншими законодавчими актами 

[21,22,23,24]. 

Методами антимонопольного регулювання є: 

- законодавче регулювання; 

- адміністративне регулювання (штрафи, судові рішення,

 дозволи, заборони, примус); 

- фінансово-економічне стимулювання розвитку

 конкурентного середовища4 

- державний контроль за дотриманням антимонопольного 

законодавства. До конкретних засобів антимонопольного 

регулювання належать: 

- обмеження на встановлення вищого рівня цін і тарифів; 

декларування зміни цін; 

- установлення стандартів і показників якості для товарів та послуг 

монополістів; 

- врегулювання місткості ринку; 

- розподіл ринків; 

використання держзамовлень та контрактів; 

- тарифне регулювання експорту та імпорту товарів [19]. 

Важливим формотворчим чинником підприємницького середовища є 

інститут банкрутства, котрий є ефективним засобом державного 

регулювання підприємництва, за допомогою якого формується система 

захисту інтересів суб'єктів ринкових відносин та створюється цивілізоване 

підприємницьке середовище. 

Інститут банкрутства суб'єкта підприємництва – це важливий елемент 

механізму державного регулювання підприємницької діяльності, який 

забезпечує виявлення неефективних, неплатоспроможних підприємств, що 

не здатні розрахуватися із кредиторами, державою та іншими контрагентами 
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ринку, і гарантує при цьому захист їхніх інтересів, розробляючи 

(пропонуючи) для підприємства заходи щодо запобігання банкрутства. 

Суб'єктом банкрутства можуть стати будь-які підприємницькі 

структури, у тому числі державні підприємства, які неспроможні своєчасно 

виконати свої зобов'язання перед бюджетом і кредиторами. 

Світове законодавство про банкрутство розвивалось у двох напрямках: 

британська модель – банкрутство розглядалось як спосіб повернення боргів 

кредиторам за рахунок коштів (основних, оборотних), наявних у боржника, 

та його ліквідації як суб’єкта господарювання.; американська модель – 

санація підприємства – система заходів, направлених на запобігання 

банкрутству. Умови: випуск нових акцій чи облігацій; збільшення 

банківських кредитів і надання урядом субсидій; реструктуризація 

короткострокової заборгованості; ліквідація нерентабельного підприємства і 

створення на його базі нового; зміна форм власності; випуск нової 

продукції; зміна ринків збуту тощо. Основна мета інституту банкрутства – 

не ліквідація підприємства, а задоволення вимог кредиторів та держави [5]. 

Інститут банкрутства запроваджений в Україні Законом України "Про 

банкрутство", створює умови для санації, реорганізації, фінансового 

оздоровлення та оновлення господарської діяльності неплатоспроможних 

підприємницьких структур. Згідно з ГК України і Законом "Про 

банкрутство" щодо неплатоспроможного боржника застосовують такі 

процедури: 

- розпорядження майном боржника; 

- мирову угоду; 

- санацію (відновлення платоспроможності) боржника; 

- ліквідацію банкрута. 

Однак державна політика з питань банкрутства спрямовується  перш  

за все на запобігання банкрутству через забезпечення умов реалізації 

процедур відновлення платоспроможності суб'єкта підприємництва через 

процедуру санації. 
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Банкрутом суб'єкт господарювання визнається (оголошується) тільки 

за рішенням Арбітражного суду. Таким чином, до прийняття такої ухвали 

підприємству надається можливість вийти зі стану фінансової 

неспроможності [28]. 

Нормативно-правова база, що регулює процедуру банкрутства, 

охоплює: Господарський кодекс України (ст.209-215), Закон України  "Про 

банкрутство", а також Закони України "Про банки і банківську діяльність", 

"Про аудиторську діяльність", Арбітражний процесуальний кодекс. 

В Україні нормативно-правове регулювання процесу банкрутства 

ґрунтується на Законах „ Про банкрутство”, „ Про банки і банківську 

діяльність”, а також на арбітражному процесуальному кодексі України (рис. 

1.3). 
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Рисунок 1.3. – Нормативно-правове регулювання підприємництва 
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Елементами системи регулювання, забезпечення та державної 

підтримки підприємництва в Україні є: 

 програмно-цільове регулювання 

 нормативно-правове забезпечення; 

 адміністративно-економічне регулювання; 

 дерегулювання; 

 організаційно-економічна та інформаційно-

консультаційна підтримка; 

 фінансово-кредитне регулювання; 

 функціональна (цільова) підтримка [38]. 

Система нормативно-правового регуляторного забезпечення 

підприємництва в Україні охоплює: 

1) Законодавче забезпечення підприємництва, основу якого 

становлять Господарський кодекс України (2003 p.), що визначає порядок 

створення, державної     реєстрації,     діяльності,     реорганізації     та    

ліквідації  суб'єктів підприємництва різних організаційних форм, а також 

чинні Закони України "Про власність", "Про господарські товариства" 

(1991), "Про державну підтримку малого підприємництва" (2000 p.), "Про 

ліцензування певних видів господарської діяльності" (2000 р.), "Про 

кредитні спілки" (2001 p.),  "Про засади державної регуляторної політики у  

сфері  господарської  діяльності" (2003 р.) тощо із внесеними до них, 

відповідно до прийнятого ГК України, змінами та інші нормативно-правові 

акти і відповідні норми цивільного (Цивільний кодекс України (2003 p.), 

кредитно-фінансового, податкового, адміністративного, трудового тощо 

законодавства. 

2)Нормативне регулювання підприємництва полягає у встановленні 

державою соціальних та екологічних нормативів, граничних розмірів певних 

показників, які характеризують якісний стан діяльності підприємств і через 

які держава доводить до підприємств й реалізує свою економічну політику. 

До таких нормативів належать, зокрема: 
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- норматив рентабельності – використовується для визначення рівня 

прибутковості підприємств і може застосовуватися для регулювання 

пріоритетних галузей НЕС; 

- норматив обігових коштів – використовується для визначення 

раціональних обсягів грошових коштів та матеріально-технічних ресурсів, 

що необхідні для нормального ведення господарської діяльності; 

- норматив амортизаційних відрахувань, як засіб амортизаційної 

політики, що використовується для визначення термінів оновлення 

основних виробничих фондів, впливу на інвестиційний та інноваційний 

процеси на підприємствах; 

- екологічні, соціальні та інші нормативи 

До адміністративно-економічних засобів регулювання та підтримки 

підприємництва можна віднести наступні: 

- державна реєстрація підприємства; 

- ліцензування, патентування господарської діяльності; 

- квотування обсягів виробництва, експорту, імпорту товарів; 

- стандартизація та сертифікація; 

- встановлення соціальних та екологічних нормативів; 

- розробка та реалізація науково-технічних, економічних, соціальних, 

державних та регіональних програм. Вони мають забезпечити формування 

тих елементів соціально-економічного простору, які підприємницький 

сектор не спроможний створити самостійно (правове забезпечення, 

інституційні засади) 

- укладання договорів та виконання робіт для державних потреб [47]. 

Дерегулювання економіки – це обмеження державного втручання у 

діяльність підприємців шляхом проведення організаційно-правових, 

адміністративних та економічних заходів. 

Дерегулювання економіки є надзвичайно важливим елементом 

системи підтримки підприємництва. Воно спрямоване на усунення 
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правових, адміністративних, організаційних та економічних перешкод для 

розвитку підприємницької діяльності. 

Складовими процесу дерегулювання економіки щодо підприємництва 

є такі заходи: забезпечення послідовності та стабільності нормативно-  

правового регулювання підприємництва; спрощення порядку створення і 

ліквідації підприємств; спрощення процедури реєстрації та ліцензування 

суб'єктів підприємницької діяльності; скорочення переліку видів 

підприємницької діяльності, що підлягають ліцензуванню та патентуванню, 

потребують одержання сертифікатів та будь-яких інших дозволів на 

здійснення підприємництва; обмеження кількості перевірок та права 

контролю за діяльністю суб'єктів підприємництва; спрощення процедури 

митного оформлення вантажів у процесі здійснення експортно-імпортних 

операцій; проведення адміністративної реформи (скорочення державних 

органів, зміна їх функцій, удосконалення системи управління економікою, 

покращення  її дієвості та результативності, децентралізація і розвиток 

місцевого самоврядування); припинення зловживань, свавілля і 

корумпованості державних чиновників [49]. 

Організаційно-економічна та інформаційна підтримка (забезпечення) 

підприємництва охоплює наступні складові: 

- сприяння розвитку ринкової інфраструктури; 

- створення бізнес-центрів та бізнес-інкубаторів; 

- підготовку кадрів, сприяння самозайнятості; 

- створення інформаційно-аналітичних центрів; 

- інформаційно-аналітичну допомогу підприємцям тощо. 

Організація ефективної підтримки підприємництва потребує 

формування розвинутої інфраструктури, котра є сукупністю інституцій – 

організацій, установ та об’єднань (державних, приватних, громадських), які 

обслуговують суб'єктів підприємницької діяльності, забезпечують їх 

господарську діяльність та сприяють підвищенню її ефективності. 
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Ринкову інфраструктуру в контексті забезпечення і підтримки 

підприємництва можна поділити на три складові: 

- організаційно-технічну інфраструктуру, яка охоплює торгові доми, 

товарні біржі, торгово-промислові палати, ярмарки, лізингові компанії,  

асоціації підприємств, посередницькі компанії, транспортні комунікації, 

засоби зв’язку, податкові інспекції, служби контролю за стандартами і 

цінами тощо; 

- фінансово-кредитну інфраструктуру, яка охоплює банки, фондові та 

валютні біржі, кредитні (типу лізингових та факторингових компаній), 

страхові й гарантійні установи, кредитні спілки, інвестиційні фонди та 

компанії, довірчі товариства, селенг-компанії, фонди громадських 

об’єднань, систему державних фінансів тощо; 

інформаційно-аналітичну інфраструктуру, яка охоплює інформаційні, 

консалтингові, маркетингові, юридичні фірми, бізнес-центри і бізнес- 

інкубатори, аудиторські компанії та інші установи, що покликані надавати 

підприємцям різноманітні консультаційні послуги, здійснювати підготовку 

спеціалістів у сфері малого бізнесу, проводити дослідження ринкової 

кон'юнктури, розробляти прогнози та моделювати наслідки тих чи інших 

управлінських рішень, розробляти економічну поведінку і формувати 

стратегію підприємств тощо [63]. 

Фінансово-кредитне регулювання підприємництва охоплює засоби 

бюджетно-податкової та грошово-кредитної політики, серед яких слід 

виділити: 

- застосування дотацій, субсидій, субвенцій; 

- державні й місцеві замовлення; 

- державне кредитування і гарантування; 

- фінансову підтримку загальнодержавних фондів та

 регіональних фінансових інститутів; 

- надання допомоги підприємцям у формі стартового капіталу; 

- встановлення пільгових ставок податків на прибуток,  який 
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спрямовується на капіталовкладення, наукові дослідження та 

впровадження їх у виробництво, створення нових робочих місць тощо; 

- надання інших податкових пільг; 

- встановлення пільгових відсотків на державні кредити; 

- відшкодування частини відсотків за кредити комерційних банків; 

- запровадження і стимулювання використання сучасних

 форм фінансування і кредитування – факторингу, лізингу, селенгу, 

овердрафту; 

- лібералізація процедур отримання позик; 

- стимулювання комерційних банків та інших кредитних

 установ і організацій щодо кредитування підприємництва 

тощо [64]. 

Ефективно сприяти розвитку підприємництва можна лише на основі 

поєднання, узгодження, комбінування різних форм, методів і засобів 

регулювання та підтримки підприємництва. 

 

1.3. Особливості оподаткування  малого підприємництва в Україні 

 

Законом України “Про розвиток та державну підтримку малого і 

середнього підприємництва в Україні” визначено правові та економічні 

засади державної політики у сфері підтримки та розвитку малого і 

середнього підприємництва. Крім того, зазначеним Законом внесено зміни до 

Господарського кодексу України, згідно з яким за критеріями кількості 

працюючих та доходів від провадження будь-якої діяльності за рік суб’єкти 

господарювання поділяються на суб’єктів мікропідприємництва, малого, 

середнього і великого підприємництва, що частково відповідає законодавству 

ЄС, зокрема Регламенту ЄС № 70/2001, однак не містить третього критерію 

— балансу. З огляду на значну девальвацію національної валюти структура 

розподілу суб’єктів малого і середнього підприємництва за такими 

критеріями зазнала змін [56]. 
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Водночас Законом України “Про державну допомогу суб’єктам 

господарювання” встановлені критерії, що відповідають Господарському 

кодексу України (частина третя статті 55). 

Підприємства в Україні під час провадження господарської діяльності 

можуть застосовувати спрощену систему оподаткування, обліку та звітності. 

Спрощена система оподаткування запроваджена в 1998 році з метою 

стимулювання розвитку малого підприємництва, а також зниження рівня 

неформальної зайнятості. 

Відповідно до Податкового кодексу України юридичні особи або фізичні 

особи — підприємці можуть сплачувати єдиний податок (замість окремих 

податків та зборів) та мають право на спрощені процедури обліку та 

звітування, що є актуальним питанням для малих підприємств з огляду на 

той факт, що податкове адміністрування є однією з основних перешкод для 

розвитку підприємництва. За працівників такі підприємства повинні 

сплачувати податок з доходів фізичних осіб та єдиний соціальний внесок. На 

заробітну плату найманих працівників нараховується єдиний соціальний 

внесок у сумі 22 відсотки розміру мінімальної заробітної плати (з 1 січня 

2017 р. мінімальна заробітна плата становить 3200 гривень). На сьогодні 

існують чотири групи платників податків за спрощеною системою 

оподаткування [58]. 

За останніми статистичними даними (додаток 3), у 2015 році в Україні 

існує 423 суб’єкти великого підприємництва (або 0,02 відсотка загальної 

кількості суб’єктів господарювання), решта — суб’єкти малого і середнього 

підприємництва, в тому числі 15 510 суб’єктів середнього підприємництва, 

1,96 млн. суб’єктів малого підприємництва (327 814 малих підприємств та 1,6 

млн. фізичних осіб — підприємців). Значна девальвація гривні у 2014—

2015 роках призвела до того, що частина суб’єктів господарювання, які 

традиційно сприймалися як суб’єкти великого підприємництва, мали дохід 

від провадження будь-якої діяльності менш як 50 млн. євро, тому їх дані 

враховані у статистичній інформації у частині доходів суб’єктів середнього 



32 

 

підприємництва. Оскільки ставки податків є низькими. Втім, ця система 

містить безліч обмежень. Поговоримо про них докладніше [55]. 

Фізична особа – підприємець вправі самостійно обрати спрощену 

систему оподаткування за умови, що вона відповідає вимогам, встановленим 

у гл. 1 р. XIV Податкового кодексу України (далі – ПКУ). 

Підприємців, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку 

та звітності, поділяють на три групи платників єдиного податку. 

Перша група 

Зареєструватися платником єдиного податку (далі − єдинник) першої 

групи може підприємець, який працює самостійно, не використовуючи 

працю найманих осіб. При цьому граничний обсяг доходу протягом 

календарного року не може перевищувати 300 тис. грн. 

Єдинник першої групи здійснює винятково роздрібний продаж товарів 

із торговельних місць на ринках або провадить господарську діяльність з 

надання побутових послуг населенню. Перелік побутових послуг наведено 

в п. 291.7 ПКУ. Основна ставка податку – до 10% мінімальної заробітної 

плати на 1 січня звітного року (у 2016 році − до 137,80 грн). 

Друга група 

Платником єдиного податку другої групи може стати підприємець, який 

не використовує працю найманих осіб або має не більше 10 найманих 

працівників. При цьому граничний річний обсяг доходу не повинен 

перевищувати 1,5 млн грн. 

Одним із головних критеріїв є також види діяльності, які дозволено 

здійснювати платникам другої групи. Вони можуть провадити господарську 

діяльність із надання послуг (і не лише побутових) за умови, що ці послуги 

надають платникам єдиного податку або населенню. 

Варто також зважити на вимогу п. 291.5 ПКУ, де визначено види 

діяльності, які не дають права перебувати на спрощеній системі 

оподаткування у разі їх здійснення платниками єдиного податку 

першої−третьої груп [55]. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran6944#n6944
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran6944#n6944
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran6944#n6944
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Слід мати на увазі, що для другої групи ставки єдиного податку 

встановлюють сільські, селищні та міські ради у фіксованому розмірі. Вони 

безпосередньо залежать від розміру мінімальної заробітної плати, 

встановленої на 1 січня звітного року. Для другої групи єдинників розмір 

ставки (з розрахунку на календарний місяць) не перевищує 20% мінімальної 

зарплати (у 2016 році − до 275,60 грн). Причому максимальну ставку (20% 

мінімальної зарплати) застосовують лише у разі провадження цими 

платниками кількох видів господарської діяльності або якщо вони провадять 

господарську діяльність на територіях більш як однієї сільської, селищної 

або міської ради (п.п. 293.6, 293.7 ПКУ). 

Третя група 

Для платників єдиного податку третьої групи не обмежено кількість 

осіб, які можуть перебувати з ними у трудових відносинах. Такий 

підприємець може провадити будь-які види діяльності, крім заборонених п. 

291.5 ПКУ. 

Якщо граничний річний обсяг отриманого доходу підприємця третьої 

групи перевищить 5 млн грн, він муситиме перейти на загальну систему 

оподаткування. 

Для єдинників третьої групи встановлені ставки у відсотках до доходу: 

 3% − за умови реєстрації платником податку на додану 

вартість (далі – ПДВ); 

 5% − у разі включення ПДВ до складу єдиного податку. 

Визначимо деякі переваги спрощеної системи оподаткування.  Єдиний 

податок обчислювати швидше і легше, оскільки спрощена система, на 

відміну від загальної, передбачає оподаткування доходу підприємця. Витрати 

при цьому не враховують. Також п. 297.1 ПКУ єдинників звільнено від 

обов’язку нарахування, сплати й подання податкової звітності з таких 

податків і зборів [55]: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran6944#n6944
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran6944#n6944
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran6944#n6944
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran7200#n7200
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 податку на доходи фізичних осіб (далі − ПДФО) у частині 

доходів, отриманих в результаті господарської діяльності платника єдиного 

податку першої−третьої груп (фізособи), що їх оподатковано єдиним 

податком. Ці доходи не включають до складу загального річного 

оподатковуваного доходу фізособи згідно з п. 292.9 ПКУ. Звільнення від 

нарахування та утримання ПДФО не поширюється на найманих 

працівників єдинника. Щодо них він виконує функції податкового агента; 

 ПДВ з операцій з постачання товарів (робіт, послуг), місце 

постачання яких розташоване на митній території України, крім ПДВ, що 

його сплачують єдинники третьої групи, які обрали ставку 3% доходу; 

 податку на майно (в частині земельного податку) за умови 

використання земельних ділянок єдинниками першої−третьої груп для 

провадження господарської діяльності. 

Крім того, варто пам’ятати, що платники єдиного податку 

першої−третьої груп проводять розрахунки за відвантажені товари (виконані 

роботи, надані послуги) винятково у грошовій формі − готівковій або 

безготівковій (п. 291.6 ПКУ). Водночас обмежень щодо здійснення бартерних 

операцій (взаємозаліків) для фізосіб-підприємців на загальній системі 

оподаткування ПКУ не передбачає [66]. 

21 грудня 2016 року Верховною Радою України прийнято Закон України 

«Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо покращення 

інвестиційного клімату в Україні)», який передбачає важливі для бізнесу 

зміни податкового законодавства. В Україні уже стало традицією під Новий 

рік затверджувати головний фінансовий документ держави і встановлювати 

нові правила оподаткування для бізнесу. Не став винятком і цей рік.  Так, 21 

грудня 2016 року Верховною Радою України було ухвалено Державний 

бюджет України на 2017 рік, а також прийнято Закон України «Про внесення 

змін до Податкового кодексу України (щодо покращення інвестиційного 

клімату в Україні)» (далі – Закон).  

Для бізнесу ця подія цікава насамперед з т.з. того, в яких умовах йому 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran6944#n6944
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran6944#n6944
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доведеться працювати у 2017 році і, відповідно, якої «соломи встигнути 

підстелити» у 2016 році.  На думку розробників проекту, запропоновані ними 

новації щодо спрощення податкової системи, а також підвищення прозорості 

та якості адміністрування податків сприятимуть створенню сприятливих 

умов для залучення інвестицій, ліквідації поширених схем ухилення від 

оподаткування, що дозволить збільшити доходи як державного, так і 

місцевих бюджетів. Законом вносяться зміни практично до всіх розділів 

Податкового кодексу України.  У частині адміністрування податків зміни, 

насамперед, спрямовані на подолання інституційних перешкод для 

проведення системних реформ у цій сфері. Так, Законом передбачається:  

 -   ліквідація податкової міліції та створення нового органу – Фінансова 

поліція, діяльність якого регламентуватиметься окремим Законом;  

-   здійснення контрольно-перевірочної роботи на обласному рівні і 

обмеження повноважень районн их податков их інспекці й викон анням 

виключно сервісн их функцій;  

  адміністрування всіх баз даних Мінфіном або держпідприємством при 

Мінфіні; - запровадження повноцінного електронного кабінету платника 

податків;  

   ведення відкритого реєстру заяв про розстрочення та відстрочення 

грошових зобов'язань або податкового боргу на сайті ДФС;  - запровадження 

ведення єдиної бази індивідуальних податкових консультацій на веб-сайті 

ДФС;   

- встановлення пріоритетності узагальнюючих податкових роз'яснень 

над індивідуальними, скасування обмежень права Мінфіну на видачу 

узагальнюючих податкових консультацій;  

- план-графік документальних планових перевірок оприлюднюється на 

сайті ДФС;  

-   встановлення 30 денного строку протягом якого може бути проведена 

камеральна перевірка (на сьогодні такий строк встановлений лише по ПДВ);  
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-   уточнення порядку обрахунку строків для надання заперечення на акт 

(довідку) про результати перевірки та копій документів до нього – з 

наступного дня, за днем отримання акту (довідки);  

- збільшення контролюючим органам строку надсилання повідомлення 

про місце і час проведення розгляду заперечення до акту перевірки з 2 до 4 

робочих днів до дня їх розгляду [54]. 

Так, з метою стимулювання виведення з тіні заробітної плати, що 

виплачується суб’єктами малого підприємництва передбачається 

запровадження на період до 31 грудня 2021 року податкових 

канікул (застосування нульової ставки податку на прибуток підприємств), 

для підприємств у яких річний дохід не перевищує 3-х мільйонів гривень та 

розмір нарахованої за кожний місяць звітного періоду заробітної плати 

(доходу) працівників є не меншим, ніж дві мінімальні заробітні плати (з 1 

січня 2017 року – 7200 грн.). Скористатись правом на податкові канікули 

підприємства зможуть тільки за умови відповідності критеріям:  

- підприємство утворене в установленому законом порядку після 1 січня 

2017 року;  

- у діючого підприємства протягом трьох послідовних попередніх років, 

щорічний обсяг доходів задекларовано в сумі, що не перевищує 3-х мільйонів 

гривень, та у якого середньооблікова кількість працівників протягом цього 

періоду становила від 5 до 20 осіб; 

- підприємства, які були зареєстровані платниками єдиного податку в 

установленому законодавством порядку в період до 1 січня 2017 року та у 

яких за останній календарний рік обсяг виручки від реалізації продукції 

(товарів робіт, послуг) становив до 3-х мільйонів гривень та 

середньооблікова кількість працівників становила від 5 до 50 осіб.  [55] 

Крім того, у частині податку на прибуток передбачається: можливість 

отримання нерезидентом документального підтвердження сплати податку на 

прибуток на території України; уточнення порядку амортизації основних 

засобів та нематеріальних активів; коригування фінансового результату до 
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оподаткування на суму витрат на ремонт, реконструкцію, модернізацію або 

інші поліпшення; уточнення порядку розрахунку обмеження при виплаті 

процентів нерезидентам, які є пов'язаними особами з платником податку; 

зменшення мінімально допустимих строків до 2 років амортизації для 

основних засобів групи 4 (машини та обладнання) та ін.  

У частині оподаткування ПДВ Законом шляхом внесення змін до 

Податкового кодексу України та інших законів пропонується:  

- запровадження єдиного публічного Реєстру заяв на бюджетне 

відшкодування ПДВ, відповідного до якого орган, що здійснює казначейське 

обслуговування бюджетних коштів буде в автоматичному режимі 

перераховувати кошти, які підлягають відшкодуванню з бюджету;  

-   удосконалення системи електронного адміністрування ПДВ шляхом 

 повернення переплат платника податку виключно на рахунок в СЕА, 

зарахованих до бюджету з такого рахунку, а також збільшення терміну 

реєстрації податкових накладних та розрахунку коригування до таких 

податкових накладних в ЄРПН (з 180 до 365 календарних днів);  

-  запровадження публічного Тимчасового Реєстру заяв про повернення суми 

бюджетного відшкодування ПДВ, поданих до 1 лютого 2016 року, та по яких 

станом на 1 січня 2017 року суми ПДВ не відшкодовані з бюджету;  

-  надання права на перенесення податкового кредиту, підтвердженого 

документальною перевіркою контролюючого органу, при реорганізації 

шляхом приєднання або злиття з іншим платником ПДВ до складу 

податкового кредиту правонаступника;  

Щодо ПДФО змінами до Податкового кодексу України передбачено:  

-   збільшення розміру добових при відрядженнях за кордон з 0,75 розміру 

мінімальної заробітної плати до 40 євро на день (не включаються до доходів 

фізичної особи); 

-   розширення переліку витрат ФОП від провадження господарської 

діяльності;  

- надання ФОП права на амортизацію основних засобів, що 



38 

 

використовуються у діяльності (крім житлової нерухомості та автомобілів);  

- надання права фізичній особі на звернення до контролюючого органу щодо 

отримання консультативної допомоги при заповненні річної податкової 

декларації без обмеження термінів (на сьогодні до 1 березня року, що настає 

за звітним періодом);  

- розширення обов'язку щодо заповнення та подання податкової декларації 

від імені платника податку на батьків - щодо доходів, отриманих 

малолітньою/неповнолітньою особою або особою, визнаною судом 

недієздатною;  

У частині плати за землю встановлено, що мінімальний розмір орендної 

плати за землі державної та комунальної власності не може бути менше 

розміру земельного податку, встановленого для відповідної категорії 

земельних ділянок на відповідній території.   

Для спрощення процедури адміністрування рентної плати за спеціальне 

використання води та зменшення кількості платників передбачено, що 

платниками рентної плати визнаються тільки первинні водокористувачі. 

Тобто, законодавцем виключено з платників рентної плати вторинних 

водокористувачів. 
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РОЗДІЛ 2 

АНАЛІЗ ПУБЛІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО 

БІЗНЕСУ  УКРАЇНИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ 

 

2.1. Фактори публічного регулювання малого та середнього бізнесу  

України в умовах пандемії 

 

Станом на 15 квітня 2021 р., за даними Всесвітньої організації охорони 

здоров’я, спалах епідемії охопив понад  200 країн і територій. Всього 

захворівших у світі складає 139 млн. чоловік (2 % всього населення), з них 

вилікувалося 79,2 млн., померлих 2,99 млн. чоловік. Вакциновано всього у 

світі 478,1 млн. чоловік або 6,1 % всього населення планети [20]. 

Актуалізація даних, яка відбувається постійно, свідчить про погіршення 

довгострокових прогнозів і про те, що ситуація в цьому є більш складною, 

ніж вона оцінювалася раніше. Дана ситуація була дуже чітко 

охарактеризована в заголовку червневого бюллетеня МВФ за 2020 р .: 

«Криза, не схожа ні на яку іншу»  

Перший, так і другий квартал 2020 року для багатьох країн був 

пов'язаний відразу з декількома різновидами криз як в економічній області, 

так і в галузі охорони здоров'я. 

У березні 2020 р. Верховна Рада України ухвалила Закон України № 

530-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, 

спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної 

хвороби (COVID-19)», в якому  внесено зміни до цілого ряду законодавчих 

актів. У звязку з цими змінами, були внесені зміни і до податкового 

кодексу.Тому  у 2021 році залишається чотири групи платників єдиного 

податку. Кому можна перебувати на кожній з них та за яких умов, за якими 

ставками потрібно сплачувати ЄП у 2021 році, а хто взагалі не має права бути 

єдинником [53].  
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В свою чергу  Закон №1017 вніс зміни до п. 291.4 ПКУ. Зокрема, змінено 

розміри граничних обсягів доходу для І-ІІІ груп з метою перебування на 

спрощеній системі. 

З 1 січня 2021 року ліміт доходу становить: 

 для І групи – 167 МЗП (1 002 000 грн), 

 для ІІ групи – 834 МЗП (5 004 000 грн), 

 для ІІІ групи – 1167 МЗП (7 002 000 грн). 

Також від МЗП залежить й ліміт для обов’язкових РРО для  фізосіб-

«єдинників» у 2021 році. Його встановлено на рівні 220 МЗП  (у 2021 році – 1 

320 000 грн).. 

 До травня 2021 року включно від сплати податку звільнено фізосіб-

«єдинників» І групи. Тобто вони будуть сплачувати за себе вперше 

авансовий платіж у червні 2021 року за червень [74]. 

Окремо слід звернути на те, що до травня 2021 року включно від сплати 

податку звільнено фізосіб-«єдинників» І групи. Тобто вони будуть 

сплачувати за себе вперше авансовий платіж у червні 2021 року за червень. 

Таблиця 2.1 

Групи платників єдиного соціального податку в умовах пендемії 

 

Група платників єдиного 

податку 

Річний дохід, грн  Дозволена 

кількість 

працівників 

Ставка  

Звичайна Підвищена 

1 група: 
фізичні особи - підприємці, які не 

використовують працю найманих 

осіб, здійснюють виключно 

роздрібний продаж товарів з 

торговельних місць на ринках 

та/або провадять господарську 

діяльність з надання побутових 

послуг населенню 

1 002 000 грн Не 

використовують 

працю 

найманих осіб 

не більше 

10% від 

прожиткового 

мінімуму для 

працездатних 

осіб* (227,0 

грн/міс) 

15% — для фізосіб-

підприємців у 

випадках, 

визначених п. 293.4 

ПКУ 

 

2 група: 
підприємці, які здійснюють 

господарську діяльність з надання 

послуг, у тому числі побутових, 

платникам єдиного податку та/або 

населенню, виробництво та/або 

продаж товарів, діяльність у сфері 

ресторанного господарства 

5 004 000 грн не 

використовують 

працю 

найманих осіб 

або кількість 

осіб, які 

перебувають з 

ними у 

трудових 

відносинах, 

одночасно не 

перевищує 10 

не більше 

20% МЗП* 

(1200 грн/міс.) 

https://docs.dtkt.ua/doc/1017-20
https://docs.dtkt.ua/doc/2755-17?page=45#pn8138
https://docs.dtkt.ua/doc/2755-17?page=46#pn8299
https://docs.dtkt.ua/doc/2755-17?page=46#pn8299
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осіб** 

3 група: 
фізособи - підприємці, які не 

використовують працю найманих 

осіб або кількість осіб, які 

перебувають з ними у трудових 

відносинах, не обмежена 

та юрособи суб'єкти 

господарювання будь-якої 

організаційно-правової форми 

7 002 000 грн Не 

використовують 

працю 

найманих осіб 

або кількість 

осіб, які 

перебувають з 

ними у 

трудових 

відносинах, не 

обмежена 

Встановлюється 

у відсотках до 

доходу: 

— 3% доходу; 

— 5% доходу 

Для юросіб у 

випадках, 

визначених п. 293.5 

ПКУ: 

— 6% зі сплатою 

ПДВ; 

— 10% без сплати 

ПДВ. 

4 група: 
сільсько-господарські 

товаровиробники 

а) юрособи незалежно від 

організаційно-правової форми; 

б) фізособи - підприємці, які 

провадять діяльність виключно в 

межах фермерського господарства, 

зареєстрованого відповідно 

до Закону "Про фермерське 

господарство" за умови 

виконання сукупності таких вимог: 

- здійснюють виключно 

вирощування, відгодовування 

сільгосппродукції, збирання, 

вилов, переробку такої 

власновирощеної або відгодованої 

продукції та її продаж; 

- провадять госпдіяльність (крім 

постачання) за місцем податкової 

адреси; 

- членами фермерського 

господарства такої фізсоби є лише 

члени її сім’ї у визначенні частини 

другої ст. 3 СКУ; 

- площа сільгоспугідь та/або 

земель водного фонду у власності 

та/або користуванні членів 

фермерського господарства не 

менше 2 га, але не більше 20 га 

для юросіб - 

частка с/г 

товаровиробництва 

за попередній 

податковий 

(звітний) рік 

дорівнює або 

перевищує 75% 

  

для юросіб - не 

обмежено 

для фізосіб-

підприємців -

 не 

використовують 

працю 

найманих осіб 

Розмір ставок податку з 1 га с/г угідь 

та/або земель водного фонду залежить 

від категорії (типу) земель, їх 

розташування. У відсотках бази він 

становить: 

— для ріллі, сіножатей і пасовищ (крім 

ріллі, сіножатей і пасовищ, 

розташованих у гірських зонах та на 

поліських територіях, а також 

сільськогосподарських угідь, що 

перебувають в умовах закритого ґрунту) 

розмір ставок податку з одного гектара 

буде встановлено на рівні 0,95; 

— для ріллі, сіножатей і пасовищ, 

розташованих у гірських зонах та на 

поліських територіях, — 0,57; 

— для багаторічних насаджень (крім 

багаторічних насаджень, розташованих у 

гірських зонах та на поліських 

територіях) — 0,57; 

— для багаторічних насаджень, 

розташованих у гірських зонах та на 

поліських територіях, — 0,19; 

— для земель водного фонду ставка 

залишиться на рівні 2,43; 

— для ріллі, сіножатей і пасовищ, що 

перебувають у власності 

сільськогосподарських 

товаровиробників, які спеціалізуються 

на виробництві (вирощуванні) та 

переробці продукції рослинництва на 

закритому ґрунті, або надані їм у 

користування, у тому числі на умовах 

оренди — 6,33. 

 

 

Згідно змін до закону від з п.291.5 ПКУ Підприємці та юрособи, які 

здійснюють: 

— діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей (крім їх 

розповсюдження), парі (букмекерське парі, парі тоталізатора);  

— обмін інвалюти;  

— виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім 

роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів 

та діяльності фізичних осіб, пов’язаної з роздрібним продажем пива, сидру, 

https://docs.dtkt.ua/doc/2755-17?page=46#pn8305
https://docs.dtkt.ua/doc/2755-17?page=46#pn8305
https://docs.dtkt.ua/doc/973-15
https://docs.dtkt.ua/doc/973-15
https://docs.dtkt.ua/doc/2755-17?page=45#pn8180
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пері (без додання спирту) та столових вин); 

— видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і каміння, у т. 

ч. органогенного утворення (крім виробництва, постачання, продажу 

(реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, каміння, 

дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного 

каміння); 

— видобуток, реалізацію корисних копалин, крім реалізації корисних 

копалин місцевого значення;  

— діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері 

страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом 

України «Про страхування», сюрвейєрами, аварійними комісарами та 

аджастерами;  

— управління підприємствами; 

— діяльність з надання послуг пошти (крім кур’єрської діяльності), 

діяльність з надання послуг фіксованого телефонного зв’язку з правом 

технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і 

надання в користування каналів електрозв’язку (місцевого, міжміського, 

міжнародного), діяльність з надання послуг фіксованого телефонного зв’язку 

з використанням безпроводового доступу до телекомунікаційної мережі з 

правом технічного обслуговування і надання в користування каналів 

електрозв’язку (місцевого, міжміського, міжнародного), діяльність з надання 

послуг рухомого (мобільного) телефонного зв’язку з правом технічного 

обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в 

користування каналів електрозв’язку, діяльність з надання послуг з 

технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж 

ефірного теле- і радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж; 

— надання послуг пошти (крім кур'єрської діяльності) та зв'язку (крім 

діяльності, що не підлягає ліцензуванню); [53] 
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— продаж предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації 

торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або 

антикваріату;  

— організацію, проведення гастрольних заходів; 

Фізособи- підприємці, які: — здійснюють технічні випробування та 

дослідження, діяльність у сфері аудиту;  

— надають в оренду земельні ділянки загальною площею понад 0,2 га, 

житлові приміщення та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 100 

кв. м, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини з загальною 

площею понад 300 кв. м. Страхові (перестрахові) брокери, банки, кредитні 

спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, 

установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і 

компанії, інші фінансові установи, визначені законом; 

- реєстратори цінних паперів Госпсуб'єкти, у статутному капіталі яких 

сукупність часток, що належать юрособам, які не є платниками ЄП, 

дорівнює або перевищує 25%; Представництва, філії, відділення та інші 

відокремлені підрозділи юрособи, яка не є платником ЄП; Фізичні та 

юридичні особи — нерезиденти; платники податків, які на день подання 

заяви про реєстрацію платником ЄП мають податковий борг, крім 

безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок дії обставин 

непереборної сили (форс-мажорних обставин) [53]. 

 

2.2. Стан малого та середнього бізнесу в умовах України в Україні 

 

Згідно з п. 291.5-1ПКУ госпсуб'єкти: — у яких понад 50% доходу, 

отриманого від продажу с/г продукції власного виробництва та продуктів її 

переробки, становить дохід від реалізації декоративних рослин (за винятком 

зрізаних квітів, вирощених на угіддях, які належать с/г товаровиробнику на 

https://docs.dtkt.ua/doc/2755-17?page=45#pn8199
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праві власності або надані йому в користування, та продуктів їх переробки), 

диких тварин і птахів, хутряних виробів і хутра (крім хутрової сировини); 

— які провадять діяльність з виробництва підакцизних товарів, крім 

виноматеріалів виноградних (коди згідно з УКТ ЗЕД 2204 29 - 2204 30), 

вироблених на підприємствах первинного виноробства для підприємств 

вторинного виноробства, які використовують такі виноматеріали для 

виробництва готової продукції, вин виноградних, вин плодово-ягідних та/або 

напоїв медових, вироблених та розлитих у споживчу тару малими 

виробництвами виноробної продукції з виноматеріалів виключно власного 

виробництва (не придбаних), отриманих шляхом переробки плодів, ягід, 

винограду, меду власного виробництва, а також крім електричної енергії, 

виробленої кваліфікованими когенераційними установками та/або з 

відновлюваних джерел енергії (за умови, що дохід від реалізації такої енергії 

не перевищує 25 відсотків доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) такого суб’єкта господарювання); 

— які станом на 1 січня базового (звітного) року мають податковий борг, за 

винятком безнадійного податкового боргу, який виник внаслідок дії обставин 

непереборної сили (форс-мажорних обставин) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1. Індекси сільськогосподарської продукції  [41] (у % до відповідного 
періоду попереднього року, наростаючим підсумком) 

 

У січні−березні 2021р. індекс сільськогосподарської продукції 

порівняно із січнем−березнем 2020р. становив 95,2%.  
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Індекс сільськогосподарської продукції відображає рівень змін 

фізичного обсягу виробництва продукції сільського господарства, 

виробленого за періоди, що обрані для порівняння. Для розрахунку індексу 

використовуються обсяги продукції сільського господарства у постійних 

цінах. 

Таблиця 2.2 
Індекси сільськогосподарської продукції за категоріями виробників [41] 

(у % до відповідного періоду попереднього року) 
 

 

Січень−березень 
2021 

Довідково: 

січень−лютий 
2021 

січень−березень 
2020 

Господарства усіх категорій 95,2 93,9 98,2 

у тому числі    

підприємства 95,3 93,0 99,2 

господарства населення 95,1 95,2 96,7 
 

Продукція сільського господарства у постійних цінах – вартість 

продукції рослинництва та тваринництва, виробленої упродовж певного 

періоду часу, у постійних цінах. 

Розрахунки за січень – січень-травень проводяться на основі даних щодо 

продукції тваринництва, із січня-червня − на основі даних щодо продукції 

рослинництва та тваринництва.  

Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі становив: у 2020р. 

відносно 2019р. – 108,4%;у грудні 2020р. порівняно з листопадом – 120,0%, 

проти грудня 2019р. – 113,4%. (рис. 2.2) 

Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі – це відношення 

обсягу обороту роздрібної торгівлі за звітний період звітного року до обсягу 

відповідного періоду попереднього року, перерахованого в порівнянних 

цінах з використанням індексу споживчих цін на товари. 

Для розрахунку індексу фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі 

використовуються дані щодо роздрібного товарообороту підприємств 

(юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної 
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діяльності яких є роздрібна торгівля, що включає дохід від перепродажу 

переважно населенню нових або уживаних товарів (за готівку, банківські 

платіжні картки тощо)  як у магазинах, так і поза магазинами з урахуванням 

податку на додану вартість. 

 

Індекси фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі 
(у % до відповідного періоду попереднього року, наростаючим підсумком)
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Рис. 2.2. Індекси фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі у 2020 році 

[41] 
 

 

У сфері надання послуг суб’єктів малого і середнього підприємництва, 

що провадять господарську діяльність, у кількісному відношенні більше, ніж 

суб’єктів великого підприємництва. З 423 суб’єктів великого підприємництва 

400 провадять діяльність в сфері сільського господарства, промисловості, 

торгівлі або транспорту, 11 — у сфері будівництва, інформації і 

телекомунікації, решта — в інших сферах. Крім того, деяким суб’єктам 

малого і середнього підприємництва складно перейти в іншу групу 

підприємств, зокрема з групи суб’єктів мікропідприємництва перейти до 

групи суб’єктів малого підприємництва. У цілому мале і середнє 
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підприємництво в Україні є неоднорідним, що потребує різних підходів до 

формування політики та відповідно інструментів її реалізації [28]. 

Причини прийняття рішення про започаткування провадження 

підприємницької діяльності в Україні є різними. Так, за даними міжнародних 

досліджень (Amway Global Entrepreneurship Report, 2016 рік), більше 

34 відсотків опитуваних причиною назвали можливість отримання 

додаткового доходу, 21 відсоток — можливість самореалізації, 

16 відсотків — можливість бути незалежним від роботодавця, 14 відсотків — 

альтернативу безробіттю. Таким чином, за способом започаткування мале і 

середнє підприємництво демонструє різноманітність — від створення 

можливостей для забезпечення достойного рівня життя до реалізації власних 

ідей. 

Показники діяльності суб’єктів малого і середнього підприємництва в 

регіональному розрізі свідчать про існування варіацій у кількості суб’єктів 

господарювання на 10 тис. осіб наявного населення та кількості зайнятих 

працівників. Найбільша кількість фізичних осіб — підприємців зосереджена 

у Харківській області (537 на 10 тис. осіб та 8,7 відсотка загальної кількості 

зайнятих працівників у фізичних осіб — підприємців). Регіони з більш 

високим рівнем урбанізації мають високий рівень концентрації суб’єктів 

підприємництва, а центральна частина України має більш низькі показники 

через свою наближеність до м. Києва. Частка фізичних осіб — підприємців у 

структурі зайнятості насамперед відображає особливості розташування 

суб’єктів великого підприємництва, значна кількість таких суб’єктів 

розташована у зазначених регіонах [60]. 

Національна економіка традиційно характеризувалася несприятливим 

бізнес-кліматом, що створює перешкоди для розвитку приватного сектору. 

Згідно з результатами міжнародних рейтингів, зокрема “Ведення бізнесу — 

2017” та “Індекс глобальної конкурентоспроможності”, бізнес-клімат в 

Україні є гіршим, ніж у країн-сусідів. Разом з тим результати зазначених 

рейтингів доводять, що ситуація швидко покращувалася протягом останніх 
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років. Зокрема, у рейтингу “Ведення бізнесу — 2017”, що публікується 

Світовим банком, Україна піднялася з 152-го місця у 2012 році на 80-е місце 

в 2017 році. Така динаміка свідчить про те, що Україна має значний 

потенціал і активно реалізує реформи, однак необхідно покращити бізнес-

клімат. Водночас у рейтингу “Індекс глобальної конкурентоспроможності”, 

що публікується Всесвітнім економічним форумом, Україна займає 

85-е місце серед 138 країн світу. За позиціями відповідність бізнесу сучасним 

вимогам та інновації Україна зайняла 98 і 52 місце відповідно [60]. 

Разом з тим, порівнявши місце України в рейтингу “Ведення бізнесу — 

2017” з економіками країн Європи та Центральної Азії, виявилося, що всі 

країни (Польща, Казахстан, Білорусь, Російська Федерація, Молдова, 

Киргизстан) у групі випереджають Україну, а Польща є лідером групи 

(24 місце). Основні позиції рейтингу “Ведення бізнесу — 2017” показують, 

що найбільш складним питанням в Україні є відновлення платоспроможності 

(150 місце). Водночас наявні позитивні результати за позицією кредитування 

(20 місце) у зв’язку з наявністю міжнародного кредитування та фінансових 

ресурсів різних міжнародних фінансових організацій. За іншими позиціями 

рейтингу Україна займає такі місця: реєстрація власності (63 місце), захист 

інвесторів (70 місце), забезпечення виконання контрактів (81 місце), 

оподаткування (84 місце), міжнародна торгівля (115 місце), підключення до 

електромереж (130 місце), отримання дозволу на будівництво (140 місце). 

Однією із суттєвих проблем на шляху створення сприятливого бізнес-

клімату є корупція, яка є однією з ключових причин уповільнення зростання 

приватного сектору, низького рівня диверсифікації економіки, експорту та 

продуктивності. У рейтингу “Індекс сприйняття корупції” Україна займає 

131-е місце з 176 країн. Мале і середнє підприємництво в Україні зазнає 

негативних наслідків, пов’язаних з корупцією під час ліцензування, 

оподаткування, перевірок, митних процедур тощо [70]. 

 Підприємства-учасники опитування “Бізнес-клімат та діяльність 

підприємств” (Європейський банк реконструкції та розвитку, BEEPS V, 
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2014 рік) зазначають, що доступ до фінансування (21,3 відсотка), корупція 

(19,2 відсотка), ставки податку (15,5 відсотка), політична нестабільність 

(11,9 відсотка) та тіньова економіка (7,7 відсотка) є основними перешкодами 

для провадження підприємницької діяльності. У 2012—2013 роках 

неформальні платежі, необхідні для отримання державних контрактів, згідно 

з результатами опитування підприємств, зросли з 3,8 відсотка в 2009 році до 

14,2 відсотка суми контракту. Майже 100 відсотків підприємств — учасників 

опитування заявили, що здійснювали неформальні платежі для укладення 

державного контракту. Низькі темпи зростання приватного сектору є однією 

з основних причин низького рівня економічних показників та економіки в 

цілому, а також уповільнення темпів зростання економіки і низької 

продуктивності праці, малого обсягу прямих іноземних інвестицій 

насамперед в експортоорієнтованому виробництві, високого рівня 

енергоємності [74]. 

В Індексі економічної політики у сфері малого і середнього 

підприємництва визначені критерії оцінки прогресу у сфері державної 

політики щодо малого і середнього підприємництва в шести країнах 

Східного партнерства з метою проведення оцінки застосування десяти 

принципів, визначених в Акті з питань малого бізнесу для Європи. За 

результатами оцінки, наведеної в Індексі економічної політики у сфері 

малого і середнього підприємництва — 2016, прогрес України у сфері 

розвитку малого і середнього підприємництва з 2012 року є незначним. 

 

 

2.3. Публічне регулювання малого та середнього бізнесу у країнах світу 

 

 

Багаторічний досвід розвинених країн і країн, що динамічно 

розвиваються, показує високу соціально-економічну значущість малого і 

серед- нього підприємництва (МСП). Практика держав- ного регулювання 

підприємницького сектору в різ- них країнах світу є надзвичайно 
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багатогранною. Підхід до державного регулювання малого і серед- нього 

бізнесу як до певної системи дозволить окре- слити ті аспекти взаємодії 

державного і підприємни- цького секторів, які забезпечують її найвищу діє- 

вість. Критерієм, застосування якого дозволить ви- значити елементи 

державного регулювання малого і середнього підприємництва є здатність 

забезпечити сприятливі умови розвитку підприємницької діяль- ності у 

запропонованих обсягах. Враховуючи назва- ний критерій, огляд досвіду 

державного регулю- вання економіки та підприємницької діяльності в ін- 

дустріально розвинених країнах світу, а саме краї- нах Європейського Союзу, 

США та Японії матиме функціональну направленість [27]. 

Розвинені держави значною мірою забезпечу- ють стійкий і динамічний 

соціально-економічний розвиток багатьох країн в умовах зростаючої конку- 

ренції на світових ринках. Кожна з цих держав роз- робляє довготривалу 

політику досягнення страте- гічних цілей соціально-економічного розвитку 

сус- пільств і приймає відповідні рішення щодо залу- чення до цієї роботи 

наймасовішої та ініціативної частини населення, що сформувалася в секторі 

МСП. У зв'язку з цим держава робить ряд правових, організаційних й інших 

заходів, стимулюючих усе- бічну підтримку і розвиток МСП в напрямах, що 

відповідають інтересам суспільства. Проте, при цьому використовується 

варіативність заходів, ме- ханізмів і інструментів підтримки МСП, 

різноманіт- ність організаційних форм інфраструктури підтрим- ки і розвитку 

підприємництва [34]. 

Досвід зарубіжних країн переконливо показує, що розвиток малого і 

середнього підприємництва можливий лише за наявності політичної волі дер- 

жави сформувати необхідні для цього соціальні, економічні, правові, 

політичні та інші умови. Вирі- шення цієї задачі неможливе без створення на 

національному, регіональному і муніципальному рівнях регуляторної 

політики щодо підтримки і розвитку малого і середнього підприємництва і 
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виділення адекватних цьому завданню фінансових, організа- ційних і інших 

ресурсів. 

 Загальні тенденції щодо державної підтримки малого і середнього 

бізнесу у зарубіжних країнах. 

Мале і середнє підприємництво є невід'ємним елементом 

функціонування конкурентної ринкової системи господарювання, а його 

розвиток має бути одним із основних завдань з точки зору його потен- ціалу 

створення нових робочих місць, підвищення рівня добробуту населення та 

забезпечення еконо- мічного зростання країни. Так, МСП в ЄС склада- ють 

99% усіх підприємств. У період з  2010  по  2015 р. ними було створено 

близько 85% нових ро- бочих місць: на їх частку доводилися дві третини на- 

селення, зайнятого в приватному секторі. Європейська комісія (ЄК) вважає 

підтримку МСП і підпри- ємницької діяльності необхідною умовою 

економіч- ного зростання, впровадження інновацій, створення робочих 

місць і соціальної інтеграції в ЄС [1]. 

Хоча рівень науково-технічного і виробничого потенціалу будь-якої 

розвиненої держави визнача- ють великі підприємства, проте основою життя 

цих країн є МСП як найбільш масова, динамічна і гнучка форма ділового 

життя. Це обумовлено великою со- ціально-економічною значущістю сектора 

МСП, який об'єднує життєві інтереси основної маси насе- лення, залученої у 

повсякденну трудову діяльність. Соціальна значущість МП визначається 

масовістю групи дрібних власників – власників малих підпри- ємств та їх 

найнятих робітників, загальна чисель- ність яких є однією з найбільш 

суттєвих якісних ха- рактеристик будь-якої країни з розвиненою ринко- вою 

економікою. Саме ця група діяльного населення обслуговує основну масу 

споживачів, роблячи ком- плекс продуктів і послуг відповідно до вимог 

ринку, що швидко змінюються. Висока пристосовність МСП і масове 

охоплення практично усіх сфер ринку країни забезпечують стійкість розвитку 

економіки сприяють стабільності політичного клімату. Одна з причин 
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успішного розвитку МСП полягає в тому, що велике виробництво не 

протиставляється МСП. У розвинених країнах культивується принцип ко- 

операції великих, малих і середніх підприємств, причому вони 

взаємодоповнюють один одного, особливо у сфері спеціалізації окремих 

виробництв і в інноваційних розробках. 

Пандемія коронавируса та карантинні заходи щодо її стримування 

надали різке і масштабне шоковий вплив на світову економіку, зануривши її 

в глибоку рецесію. За прогнозами Світового банку, в цьому році економіку 

планети чекає зменшення на 5,2% [1]. Цей спад стане найглибшим з часів 

Другої світової війни, а скорочення обсягів виробництва на душу населення 

торкнеться найбільшу частку країн з 1870 року. Про це йдеться у випуску 

доповіді Світового банку «Перспективи світової економіки» за червень 2020 

року. 

На тлі серйозних потрясінь, що торкнулися внутрішній попит і 

пропозицію, торгівлю і фінанси, в країнах з розвиненою економікою в 2020 

році очікується стиснення економічної активності на 7%. У країнах з ринком, 

що формується і країнах, що розвиваються (СФРРС) в цьому році 

прогнозується спад на 2,5% - перша всеосяжна рецесія в цій групі країн, як 

мінімум, за шістдесят років. Доходи на душу населення, як очікується, 

знизяться в цьому році на 3,6% - і це призведе мільйони людей в крайню 

бідність. 

Найскладніше доводиться тим країнам, в яких протягом пандемії 

прийняло особливо важкий характер, і які серйозно залежать від світової 

торгівлі, туризму, експорту сировини і зовнішнього фінансування. І хоча 

масштаби потрясінь в різних регіонах відрізняються, у всіх СФРРС є свої 

слабкості, які посилюються зовнішніми шоками. Більш того, цілком 

можливо, що перебої з доступом до шкільного навчання і первинної 

медичної допомоги нададуть довгострокове негативний вплив на розвиток 

людського капіталу [76].  
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«Це надзвичайно протверезний прогноз: цілком можливо, що нинішня 

криза залишить глибокі шрами і стане причиною великих загальносвітових 

проблем», - визнала віце-президент Групи Світового банку з питань 

справедливого росту, фінансів та інститутів Джейла Пазарбашиоглу. - «Наше 

завдання номер один - подолати цю глобальну надзвичайну ситуацію в 

охороні здоров'я та економіці. Після цього світова спільнота повинна 

об'єднати зусилля, щоб знайти способи як можна більш швидкого і стійкого 

пожвавлення економіки - і не допустити подальшого зростання масштабів 

бідності та безробіття ». 

Базовий прогноз складений виходячи з припущень про те, що спад 

пандемії буде достатнім для скасування національних заходів по її 

пом'якшення в країнах з розвиненою економікою до середини року, а в 

СФРРС - трохи пізніше, що несприятливі глобальні наслідки згладяться в 

другому півріччі, а збої на фінансових ринках не будуть тривалими, і в цьому 

випадку прогнозується, що в 2021 році зростання світової економіки 

пожвавиться і досягне 4,2% - при цьому в країнах з розвиненою економікою 

він складе 3,9%, а в СФРРС прискориться до 4,6%. Однак цей прогноз 

відрізняється крайньою невизначеністю, і в наявності переважання ризиків 

негативного розвитку ситуації, включаючи підвищену тривалість пандемії, 

потрясіння у фінансовій системі і порушення глобальних торгово-збутових 

зв'язків. Еcли події будуть розвиватися за песимістичним сценарієм, то в 

цьому році світову економіку може очікувати стиснення на цілих 8%, а 

потім, в 2021 році, - млявий відновлювальне зростання трохи більше ніж на 

1%, при цьому виробництво в СФРРС скоротиться в цьому році майже на 

5%. 

В економіці США в цьому році прогнозується стиснення на 6,1%, що 

стане відображенням потрясінь, пов'язаних із вжиттям заходів щодо 

приборкання пандемії. Обсяг виробництва в зоні євро в 2020 році, як 

очікується, скоротиться на 9,1%: широко поширилися спалаху захворювання 

згубно позначилися на ділову активність. Економіку Японії, за прогнозами, 
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чекає спад на 6,1% - профілактичні заходи викликали загасання економічної 

активності [75]. 

«Рецесія, викликана пандемією COVID-19, у багатьох відношеннях 

унікальна і, цілком ймовірно, стане найглибшій в країнах з розвиненою 

економікою з часів Другої світової війни, а також першим випадком 

скорочення обсягів виробництва в країнах з ринком, що формується і 

країнах, що розвиваються, як мінімум, за шістдесят років », - зазначив 

директор Департаменту вивчення перспектив економічного розвитку 

Світового банку Айхан Косі. - «Нинішні події вже викликали 

безпрецедентний по стрімкості і різкості перегляд прогнозів зростання 

світової економіки в бік зниження. Судячи з досвіду минулого, нам, 

можливо, ще належить переглянути прогнози зростання в бік подальшого 

зниження, а це має на увазі, що директивним органам, можливо, треба бути 

готовими вжити додаткових заходів зі стимулювання ділової активності ». 

В аналітичних главах цього випуску доповіді «Перспективи світової 

економіки» розглядаються ключові аспекти цих економічних потрясінь, вже 

увійшли в історію: 

• Наскільки глибокою виявиться рецесія, спричинена пандемією COVID-

19? Проаналізувавши ситуацію в економіці 183 країн і територій за період з 

1870 по 2021 рік, ми представляємо історичний огляд відбувалися в світі 

рецесій [75]. 

• Можливі сценарії економічного зростання: короткострокові прогнози 

темпів економічного зростання відрізняються незвичайно високою 

невизначеністю; розглядаються альтернативні сценарії. 

• Якою мірою наявність неформальної економіки посилює наслідки 

пандемії? Пандемія, цілком ймовірно, більш згубно позначиться на охороні 

здоров'я і економіці країн з великим неформальним сектором економіки. 

• Перспективи країн з низьким рівнем доходу: пандемія завдає важкої 

шкоди населенню та економіці найбідніших країн. 
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• Макроекономічні наслідки для регіонів: у кожного регіону є свої 

слабкості, що визначають його вразливість до пандемії і пов'язаного з нею 

економічного спаду. 

• Наслідки для глобальних виробничо-збутових ланцюгів: збої в 

глобальних виробничо-збутових ланцюгах здатні погіршити шоковий вплив 

пандемії на торгівлю, виробництво і фінансові ринки. 

• Глибокі шрами пандемії: цілком можливо, що глибока рецесія завдасть 

довгостроковий збиток інвестицій, призведе до виснаження людського 

капіталу внаслідок безробіття і спровокує порушення глобальних 

торговельних і виробничо-збутових зв'язків [75]. 

• Наслідки дешевизни нафти: низькі ціни на нафту, що встановилися 

внаслідок безпрецедентного скорочення попиту, навряд чи здатні 

пом'якшити наслідки пандемії, але можуть певною мірою підтримати 

відновлення економіки. 

Пандемія яскраво висвітлила нагальну необхідність вжиття заходів в 

області охорони здоров'я і економічної політики, в тому числі глобального 

співробітництва, з метою пом'якшення її наслідків, захисту вразливих верств 

населення та зміцнення спроможності країн запобігати подібним події в 

майбутньому і справлятися з ними. Особливо вразливі країни з ринковою 

економікою та країни, що розвиваються, і їм вкрай важливо зміцнювати 

системи охорони здоров'я, вирішувати проблеми, пов'язані з неформальним 

сектором економіки і обмеженістю масштабу систем соціального захисту, а 

також проводити реформи, що дозволяють забезпечити впевнене і стійке 

зростання економіки після подолання нинішньої кризи . 

Країни з ринковою економікою і країни, що розвиваються, які мають у 

своєму розпорядженні відповідними бюджетними можливостями і можуть 

залучити фінансування на прийнятних умовах, могли б розглянути 

можливість прийняття додаткових заходів стимулювання, якщо наслідки 

пандемії збережуться. Ці заходи слід доповнити кроками, які сприяють 

переконливого відновленню стійкості податково-бюджетної сфери в 
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середньостроковій перспективі, в тому числі забезпечують зміцнення 

податково-бюджетної системи, розширену мобілізацію внутрішніх доходів, 

підвищення ефективності витрат і прозорості податково-бюджетної сфери та 

умов запозичень. Прозорість всіх державних фінансових зобов'язань, 

квазідолгових інструментів та інвестицій - одне з ключових умов формування 

привабливого інвестиційного клімату, і в поточному році в цьому напрямку 

можна було б домогтися істотного прогресу. 

Східна Азія та Тихоокеанський регіон. За прогнозами, темпи 

економічного зростання в регіоні впадуть в 2020 році до 0,5% і виявляться на 

найнижчому рівні з 1967 року, що стане відображенням потрясінь, пов'язаних 

з пандемією. Подробиці див. В регіональному огляді. 

Європа і Центральна Азія. В економіці регіону прогнозується спад на 

4,7%, рецесія торкнеться майже всі країни. Подробиці див. В регіональному 

огляді. 

Латинська Америка і Карибський басейн. Шоковий вплив пандемії 

призведе у 2020 році до глибокого спаду економічної активності в регіоні - 

на 7,2%. Подробиці див. В регіональному огляді. 

Близький Схід і Північна Африка. Згідно з прогнозами, на Близькому 

Сході і в Північній Африці очікується спад економічної активності на 4,2% 

внаслідок пандемії і розвитку ситуації на нафтових ринках. Подробиці див. В 

регіональному огляді. 

Південна Азія. У 2020 році в регіоні прогнозується стиснення 

економічної активності на 2,7%, оскільки заходи щодо стримування пандемії 

гальмують споживання і роботу сфери послуг, а невизначеність щодо 

подальшого ходу пандемії стримує приватні інвестиції. Подробиці див. В 

регіональному огляді. 

Африка на південь від Сахари. У 2020 році в регіоні має бути спад 

економічної активності на 2,8% - найглибший з спостерігалися до цих пір. 

Подробиці див. В регіональному огляді. 

 Дії Групи Світового банку по боротьбі з COVID-19: 
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Група Світового банку, що є одним з найбільших у світі джерел 

фінансових коштів і знань для країн, що розвиваються, приймає масштабні, 

оперативні заходи допомоги країнам, що розвиваються в підвищенні 

ефективності їхньої боротьби з пандемією. СБ сприяє проведенню медичних 

заходів, працює над забезпеченням безперебійних поставок найважливіших 

товарів і обладнання, а також надає допомогу приватному сектору, що 

дозволяє йому продовжувати господарську діяльність і зберігати робочі 

місця. Протягом 15 місяців понад 100 країн світу отримають від Групи Банку 

до 160 млрд дол. США - в тому числі нові ресурси МАР обсягом 50 млрд дол. 

США у вигляді грантів або пільгових кредитів - як фінансову допомогу на 

захист бідних і уразливих верств населення, підтримку бізнесу і прискорення 

відновлення економіки [34, 77]. 

У 2020 році глобальна економіка зіткнулася з безпрецедентною шоком у 

вигляді пандемії коронавируса. Поширення інфекції призвело до масового 

введення карантинних обмежень та закриття кордонів, що обернулося 

найбільшим за останні десятиліття обвалом світового ВВП. Крім цього, 

наслідки COVID-19 запам'яталися рекордним зростанням глобального боргу, 

негативними цінами на нафту, ослабленням долара, а також різким 

подорожчанням золота і криптовалюта. 

В кінці 2019 року багато міжнародні організації та економісти 

прогнозували уповільнення темпів зростання світового ВВП в 2020-му. На 

той момент фахівці вважали основними ризиками для глобальної економіки 

торговельні війни, геополітичні конфлікти і зростання боргового 

навантаження. 

Втім, 2020 рік перевершив всі очікування експертів. Світова економіка 

зіткнулася з одним з найбільших обвалів за всю історію в результаті 

наслідків пандемії коронавируса. 

Перші випадки захворювання COVID-19 були зафіксовані ще в грудні 

2019 року в китайському місті Ухань. У лютому 2020 го кількість хворих в 
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КНР наблизилося до 80 тис., Однак введення жорстких епідемічних 

обмежень дозволило владі країни стабілізувати ситуацію до березня. 

«Найбільший економічний збиток завдали саме локдауни. У ряді 

випадків можна було спостерігати або заборона на ведення діяльності в 

певних галузях, або повну зупинку економіки через введених обмежень  [9].   

За його словами, пандемія завдала найбільшої шкоди країнам, чия 

економіка в основному спирається на малий бізнес і сферу послуг. Так, в II 

кварталі ВВП країн ЄС обвалився на 11,3% в порівнянні з аналогічним 

періодом 2019 року, Великобританії - на 20,8%, а США - на 31,4%. Падіння 

показників стало наймасштабнішим за весь час спостережень. 

За підрахунками міжнародного інвестбанку JP Morgan і аналітичного 

агентства IHS Markit, в квітні рівень ділової активності в світі опустився до 

мінімуму з часів фінансової кризи 2008-2009 років. У травні показник почав 

помірно зростати в міру ослаблення пандемії і часткового зняття обмежень в 

ряді країн. Тим часом восени відновлення активності сповільнилося в зв'язку 

з початком другої хвилі COVID-19. 

За даними Університету Джонса Хопкінса, зараз число зафіксованих 

випадків коронавируса в світі наблизилася до 80 млн. Як вважають експерти 

Міжнародного валютного фонду (МВФ), в результаті пандемії в 2020 році 

світовий ВВП скоротиться на рекордні 4,4%, а в найближчі п'ять років 

глобальна економіка недорахується $ 28 трлн. [9]. 

Економічний спад на тлі пандемії привів до безпрецедентного зростання 

світового боргу. Як підрахували фахівці Інституту міжнародних фінансів 

(IIF), з січня по жовтень відповідна сума збільшилася на $ 15 трлн і 

перевищила $ 272 трлн. За оцінкою організації, зараз обсяг заборгованості 

більш ніж втричі перевищує розмір глобальної економіки [40]. 

«Коли в країнах вводили локдауни, уряду були змушені компенсувати 

втрати бізнесу і населення. Крім того, держави за рахунок бюджету 

підтримували попит на продукцію. Все це сприяло зростанню 

заборгованості». 
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Найбільшими боржниками в 2020 році стали переважно розвинені 

країни. Так, найвищий обсяг заборгованості зафіксовано в США (майже 

384% ВВП), єврозоні (416%), Великобританії (501%) і Японії (633%). 

Згідно з прогнозом IIF, за підсумками 2020 року світовий борг здатний 

досягти $ 277 трлн. Втім, фахівці організації не виключають, що показник 

може бути ще вище [9]. 

«Ми не здивуємося, якщо до кінця року цифра перевищить наш 

початковий прогноз. Високий рівень заборгованості робить багато країн 

більш уразливими перед ймовірними потрясіннями в майбутньому і в деяких 

випадках сприяє сильним макросоціальним дисбалансів ». 

В умовах глобального економічного спаду в ситуацію втрутилися світові 

центробанки. Так, наприклад, для підтримки американської економіки в 

березні Федеральна резервна система Штатів початку в необмеженій 

кількості друкувати долари і накачувати фінансову систему країни новими 

грошима за рахунок покупки держоблігацій. 

За словами експертів, збільшення грошової маси в економіці повинно 

допомогти наростити темпи зростання ВВП. Разом з тим така політика ФРС 

спровокувала рекордне ослаблення долара на світовому ринку. З кінця 

березня відповідний індекс DXY обвалився більш ніж на 12% і в грудні 

опускався нижче позначки 90 пунктів. Це сталося вперше з квітня 2018 року. 

«У період кризи грошова маса долара виросла більш ніж на 20%. Така 

динаміка підірвала віру інвесторів в американську валюту як в один з 

головних захисних активів». [40]. 

Аналогічну політику по накачуванні економіки грошима почав 

проводити Європейський центральний банк (ЄЦБ), а також інші регулятори 

розвинених країн. На цьому тлі в світі посилилися інфляційні ризики, а 

інвестори стали масово скуповувати золото для більш надійного 

заощадження своїх коштів. В результаті до серпня вартість дорогоцінного 

металу оновила історичний максимум і перевищила позначку $ 2 тис. За 

тройську унцію. «Золото традиційно є одним з найважливіших захисних 
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активів через обмеженість ресурсу. Оскільки 2020 рік став одним з 

найгірших за останні десятиліття для світової економіки, інтерес до 

дорогоцінного металу значно зріс » [34]. 

Примітно, що, крім золота, інвестори почали активно вкладати гроші в 

криптовалюта. Так, з початку року ціна біткоіни виросла більш ніж в три 

рази, а в грудні вперше за всю історію перевищила $ 24 тис. 

«Одночасно з послабленням долара в другій половині року ми 

спостерігаємо і перегрів глобального фондового ринку. За деякими 

показниками зараз ринок паперів переоцінений сильніше, ніж перед Великою 

депресією. В результаті склалася небачена ситуація: акції навіть великих 

компаній сьогодні опинилися в категорії ризикових активів, а криптовалюта 

стали захисними ». 

З надією на майбутнє. За прогнозом МВФ, вже в 2021 році глобальну 

економіку чекає відновлювальне зростання. Так, світовий ВВП може вирости 

відразу на 5,2%, а в наступні роки темпи зростання будуть утримуватися 

приблизно 3-4%. Тим часом пов'язані з коронавірусів ризики як і раніше 

представляють загрозу для економічної активності, тому країнам необхідно 

вводити нові фінансові заходи підтримки. 

«Країни почали поступово вибиратися з глибокої кризи COVID-19. 

Однак нова хвиля поширення інфекції в багатьох країнах показує, наскільки 

важким і невизначеним буде шлях наверх».  
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РОЗДІЛ 3 

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ПУБЛІЧНОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ 

ПАНДЕМІЇ 

 

3.1. Підвищеня ефективності реалізації комплексної державної 

політики розвитку малого підприємництва 

 

Кабінетом Міністрів України 24 січня 2020року було затверджено 

Постанову «Про надання фінансової державної підтримки», яким 

затверджено «Порядок надання фінансової державної підтримки суб’єктам 

малого та середнього підприємництва», а також визначено Міністерству 

фінансів щороку передбачати у проекті Бюджетної декларації видатки для 

надання фінансової державної підтримки суб’єктам малого та середнього 

підприємництва, а також фізичним особам - позичальникам іпотечних 

кредитів на компенсацію процентів, сплачуваних банкам за кредитами на 

придбання житла згідно із затвердженими цією постановою порядками [52]. 

Цей Порядок визначає умови, критерії та механізм надання фінансової 

державної підтримки суб’єктам малого та середнього підприємництва. Для 

визначення  критеріїв та механізмів державної підтримки виначено суб’єктом 

малого підприємництва, у тому числі мікропідприємництва, та середнього 

підприємництва (далі - суб’єкт підприємництва) вважається фізична особа - 

підприємець або юридична особа, річний дохід якого від будь-якої діяльності 

не перевищує суму, еквівалентну 10, 2 та 20 млн. євро, визначену за 

офіційним валютним курсом, установленим Національним банком, що діяв 

на останній день звітного періоду. Показник річного доходу суб’єкта 

підприємництва від діяльності визначається на підставі офіційних звітних 

даних такого суб’єкта підприємництва за останні чотири квартали (для 

суб’єкта підприємництва, що подає квартальну звітність) або за останній 

звітний рік (для суб’єкта підприємництва, що подає річну звітність). 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/28-2020-%D0%BF#n9
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Зазначений в цьому пункті граничний показник річного доходу суб’єкта 

підприємництва розраховується сумарно щодо всієї групи пов’язаних із 

суб’єктом підприємництва контрагентів. Група пов’язаних із суб’єктом 

підприємництва контрагентів визначається відповідно до вимог Інструкції 

про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої 

постановою Правління Національного банку від 28 серпня 2001 р. № 368. 

При цьому суб’єкт підприємництва не може входити до групи пов’язаних з 

ним контрагентів, які не відповідають зазначеним в цьому пункті граничним 

показникам щонайменше протягом останніх двох календарних кварталів; 

- під діючим бізнесом розуміється господарська діяльність суб’єкта 

підприємництва, строк реєстрації якого як суб’єкта господарювання 

перевищує 12 місяців та факт проведення яким підприємницької 

діяльності підтверджується документально; 

- під новоствореним бізнесом (стартап) розуміється господарська 

діяльність суб’єкта підприємництва, строк реєстрації якого як суб’єкта 

господарювання не перевищує 12 місяців, а також господарська 

діяльність суб’єкта підприємництва, строк реєстрації якого як суб’єкта 

господарювання перевищує 12 місяців у разі, коли факт ведення ним 

підприємницької діяльності не підтверджується документально; 

- під рефінансуванням розуміється надання уповноваженим банком 

кредиту на погашення заборгованості суб’єкта підприємництва за діючим 

кредитом, наданим уповноваженим банком або іншим банком України 

та/або зміна умов діючого кредитного договору, укладеного суб’єктом 

підприємництва з уповноваженим банком, зокрема зміна розміру 

процентної ставки за кредитом, що підлягає сплаті суб’єктом 

підприємництва, з метою надання йому державної підтримки у вигляді 

компенсації процентів, передбаченої цим Порядком [56]. 

Надання передбаченої цим Порядком державної підтримки суб’єкту 

підприємництва може здійснюватися разом з державною підтримкою, яка 

може надаватися відповідно до законодавства місцевими 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0841-01#n25
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0841-01#n25
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держадміністраціями та органами місцевого самоврядування на підставі 

регіональних та місцевих програм розвитку малого і середнього 

підприємництва за рахунок місцевих ресурсів згідно з окремим договором 

між цими органами, уповноваженими банками та суб’єктом підприємництва. 

Для отримання державної підтримки відповідно до цього Порядку 

суб’єкт підприємництва повинен відповідати таким критеріям: 

1) суб’єкт підприємництва є фізичною особою - резидентом, 

зареєстрованим в установленому законом порядку як фізична особа - 

підприємець, або юридичною особою - резидентом, учасники (засновники) 

якого є фізичними або юридичними особами - резидентами України та 

кінцеві бенефіціарні власники (контролери) якого є фізичними особами - 

резидентами України; 

2) суб’єкт підприємництва разом з учасниками групи пов’язаних з ним 

контрагентів за останні три календарних роки не отримував державної 

допомоги, що перевищує суму, еквівалентну 200 тис. євро, визначену за 

офіційним валютним курсом, установленим Національним банком, що діяв 

на останній день попереднього фінансового року; 

3
-
) суб’єкт підприємництва разом з учасниками групи пов’язаних з ним 

контрагентів на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів 

України з метою запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, 

та протягом шести місяців після його відміни не отримував державної 

допомоги, що перевищує суму, еквівалентну 400 тис. євро, визначену за 

офіційним валютним курсом, установленим Національним банком, що діяв 

на останній день фінансового року, для отримання державної підтримки для 

реалізації мети, визначеної пунктом 4 цього Порядку [70]. 

Сума державної підтримки, що надається суб’єкту підприємництва з 

урахуванням групи пов’язаних з ним контрагентів для реалізації мети, 

визначеної пунктом 4 цього Порядку, та за будь-якими іншими напрямами 

державної підтримки та/або допомоги (незалежно від її видів та джерел) за 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/28-2020-%D0%BF#n16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/28-2020-%D0%BF#n16
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тимчасовими заходами, спрямованими на підтримку економіки в умовах 

поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2, не може перевищувати суму, еквівалентну 400 

тис. євро, визначену за офіційним валютним курсом, установленим 

Національним банком, що діяв на останній день фінансового року. 

Для реалізації мети надання державної підтримки, 

визначеної підпунктами 1 та 2 пункту 4 цього Порядку, кредит може бути 

наданий на інвестиційні цілі, пов’язані із провадженням господарської 

діяльності суб’єктом підприємництва, а також на цілі, пов’язані із 

здійсненням уповноваженим банком рефінансування заборгованості суб’єкта 

підприємництва за кредитом (кредитами), наданим (наданими) банком 

(банками) України 

Індекс UIRD - український індекс ставок за депозитами фізичних осіб, що 

розраховується на основі номінальних ставок ринку депозитів фізичних осіб, 

які оголошуються банками України на строк три місяці. Перегляд 

уповноваженим банком розміру базової процентної ставки за кредитом, 

наданим суб’єкту підприємництва, з урахуванням зміни зазначеного індексу 

здійснюється кожного календарного кварталу. Порядок перегляду розміру 

базової процентної ставки за кредитом, наданим суб’єкту підприємництва, та 

дата, станом на яку він проводиться, визначаються у кредитному договорі, 

укладеному між суб’єктом підприємництва та уповноваженим банком 

відповідно до його внутрішніх процедур [9]. 

Уповноважений банк має право передбачити в кредитному договорі, 

укладеному із суб’єктом підприємництва, умову про застосування 

підвищеної (штрафної) процентної ставки за кредитом за невиконання 

суб’єктом підприємництва умов кредитного договору. Така підвищена 

(штрафна) процентна ставка за кредитом може бути встановлена 

уповноваженим банком виключно на період, протягом якого суб’єкт 

підприємництва порушив умови кредитного договору, та не може 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/28-2020-%D0%BF#n129
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/28-2020-%D0%BF#n130
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перевищувати максимального розміру базової процентної ставки більше ніж 

на п’ять процентних пунктів. Підвищена (штрафна) процентна ставка за 

кредитом суб’єкта підприємництва не може застосовуватися до вимог щодо 

приросту (збереження) робочих місць суб’єкта підприємництва, 

передбачених пунктом 13 цього Порядку. 

 

3.2. Напрями удосконалення механізмів  регулювання малого 

підприємництва на прикладі розвинутих  країн світу 

 

У більшості країн підприємства вважаються малими, якщо вони 

відповідають певним якісним і кількісним ознакам: підприємство є 

незалежним, ним керують власники або співвласники, його діяльність має в 

основному локальний характер і не може істотно впливати на ціну й обсяги 

виручки у своїй галузі, відповідає законодавчо встановленим критеріям. Для 

ефективного розвитку економіки будь-якої держави необхідне одночасне 

функціонування великих, середніх і малих підприємств, кожна група вирішує 

різномасштабні економічні завдання. У тій сфері виробництва, де великі 

підприємства недоцільні, домінують малі компанії. І навпаки – здійснення 

великих проектів, що вимагають значних капіталовкладень і залучення 

великої кількості ресурсів, є прерогативою великого бізнесу [2]. 

Великі форми підприємництва сприяють підвищенню 

загальногосподарської ефективності за раху нок економії на масштабах 

діяльності, а МСП нада- ють економіці гнучкість, мобільність, здатність до 

швидких структурних і технічних зрушень. Відносно невеликий капітал в 

МСП звужує рамки виробництва, обмежує можливість залучення 

додаткових ресурсів (науково-технічних, фінансових, виробничих, трудових 

і т.д.). Проте МСП відрізняється високим рівнем ефективності 

капіталовкладень, наприклад, в США вона приблизно в 9 разів вище, ніж у 

сфері великого бізнесу. Можна припустити, що схоже положення існує і в 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/28-2020-%D0%BF#n52
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інших країнах. Обмеженість ресурсів МСП багато в чому визначає і від- 

носно короткий життєвий цикл багатьох підприємств. За даними 

Всесвітнього банку, зі знову організовуваних малих підприємств через рік їх 

існу- вання у ряді діючих залишається приблизно 50%, через 3 роки – 7-8%, 

і, нарешті, через 5 років залишається не більше 3% [62]. У той же час, 

загальна кількість малих підприємств як правило зростає або залишається 

незмінною, на місці ліквідованих підприємств постійно народжуються нові. 

Зіставлення даних про виживаність малих підприємств з відносною 

стабільністю їх загальної чисельності і обсягами виробництва (табл. 3.1) 

вказують на високу інтенсивність внутрішніх процесів реорганізацій у се- 

редині сектора МСП, що сприяє оптимізації використання їх потенціалу в 

умовах ринкової економіки. 

Таблиця 3.1  

Основні показники ролі МСП і систем його державно-суспільної 

підтримки і розвитку, [4] 

 США Канада Японія Німеччина Франція Італія Велико- 
британія 

Частка МСП у ВВП 
країни, % 

 

52 
 

43 
 

51,6 
 

57 
 

49,8 
 

55 
 

52 

Частка МСП у загаль- 
ній зайнятості, % 

 

54 
 

47 
 

69,5 
 

69,3 
 

56,6 
 

71 
 

55,5 

Частка МСП у кілько- 
сті підприємств, % 

 

97,6 
 

99,8 
 

99,2 
 

99,3 
 

97,6 
 

99,2 
 

99,1 

Обсяги фінансової підтримки МСБ (млрд доларів США) 

На інфраструктуру 
підтримка: 

 

0,8 
 

0,45 
 

1,64 
 

1,8 
 

1,5 
 

5,05 
 

1,37 

Кредити: 21,6 22,8 39,9 61,9 9,2 15,2 6,3 

Гарантії: 1,67 3,36 н/д н/д 4,7 н/д 6,3 

Держзамовлення 
і субконтрактація 

Діє загальнонаціональна система пошуку і надання замовлень 

Інфраструктура послуг для МСП: 

Кредитно-фінансові 
послуги 

Діє загальнонаціональна розгалужена мережа банків, фондів, інвестиційних 
і страхових компаній 

Центри розвитку 
МСП 

 

1100 
 

521 
 

313 
 

374 
 

600 
 

1200 
 

450 

Інформаційні центри  

1100 
 

521 
 

13 
 

33 
 

34 
 

50 
 

45 

Бізнес-інкубатори 
і технопарки 

 

330 
 

186 
 

11 
 

182 
 

216 
 

26 
471 

Центри просування 
експорту 

 

20 
 

15 
 

Мережа 
 

Мережа 
 

26 
 

123 
 

60 

Соціальні центри 118 41 186 90 41 н/д 98 

Громадська підтримка Лобіювання інтересів МСП різними громадськими, підприємницькими 
і професійними об'єднаннями на усіх рівнях законодавчої і виконавчої влади 
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Наведені дані вказують на фундаментальну роль МСП в соціально-

економічному і політичному житті кожної країни, оскільки в секторі МСП діє 

переважна більшість підприємств, зосереджена велика частина економічно 

активного населення і робиться приблизно половина ВВП. За даними 

статистичної служби Європейського союзу (ЄС) Eurostat в країнах 

співдружності з 20 млн активно діючих підприємств, за винятком 

фінансового сектора, 67,4% від- носилося до малого і середнього бізнесу [5]. 

А, у США, Японії, Великій Британії, Федеративній Республіці Німеччині, 

Італійській Республіці, Францу- зькій Республіці серед підприємств близько 

9% є малими і середніми [6]. В умовах періодичних криз, а так само при 

реструктуризації економіки і в процесі переходу до постіндустріального 

розвитку відбува- ється спад виробництва в традиційних галузях про- 

мисловості  при  постійному скороченні зайнятості [61]. 

Найбільш поширені заходи підтримки і розвитку МСБ і держави, в яких ці 

заходи практикуються представлено у табл. 3.2. 

Таблиця 3.2 

Державна політика підтримки МСБ в частині підвищення 

доступності фінансування 

(згідно з дослідженнями МСП Банку) 

Заходи державної підтримки сектора МСБ Країни 

Збільшення обсягів підтримки у вигляді гарантій 
по кредитах МСБ 

Канада, Чилі, Данія, Фінляндія, 

Угорщина, Італія, Корея, Нідерланди, Словач- 

чина, Словенія, Іспанія, Швейцарія, Таїланд, 

США, Великобританія 

Надання особливих умов по гарантіях для стартапів Канада, Данія, Нідерланди 

Збільшення державних гарантій по експортних операціях Канада, Данія, Фінляндія, 
Нідерланди, Нова Зеландія, Швеція, Швейцарія, 

Іспанія, Великобританія 

Збільшення долі прямого фінансування МСБ Канада, Чилі, Угорщина, Корея, Сербія, 
Словенія, Іспанія 

Субсидування процентних ставок Угорщина, Португалія, Росія, Іспанія, 
Туреччина, Великобританія 

Податкові пільги, відстрочення платежів Франція, Ірландія, Італія, Нова 
Зеландія, Іспанія, Великобританія, Росія 

Створення банків, що спеціалізуються на кредитуванні 

МСБ,  у тому числі кредитуючих МСБ з негативною  про- 

центною ставкою 

Ірландія, Данія 

Фондування Центральним банком кредитних організацій Великобританія 
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У цих випадках яскраво проявляється одна з найва- жливіших 

особливостей МСП – можливість швид- кої генерації нових робочих місць, 

що значною мі- рою послабляє соціальну напруженість в депресив- них 

зонах. Наприклад, в США за  період  1976-  1996 рр. великі підприємства 

втратили 500 тис. ро- бочих місць, а сектор МCП  за  цей  час  створив  3,2 

млн нових робочих місць [7]. Просте порівняння рівня розвитку МСП в 

різних країнах показує, що Україні належить ще пройти значний шлях щодо 

реструктуризації своєї економіки для пе- реходу від системи великого і 

багато в чому ще мо- нополізованого виробництва до гармонійного поєд- 

нання великих, середніх і малих підприємств. 

Найбільш популярною мірою державної під- тримки малого і середнього 

підприємництва прак- тично в усіх країнах є надання державних гарантій по 

кредитах МСБ. Усі країни, вказані в таблиці вище (за винятком Ірландії і 

Нової Зеландії), мають свої державні гарантійні програми. В якості інших 

захо- дів підтримки сектора МСБ у вказаних країнах ви- користовуються як 

цільові кредити (наприклад, на розвиток інновацій) з пільговими умовами (у 

Росії, Швейцарії та ін.), мікрофінансування, гарантії по експортних 

операціях, податкові пільги [61]. 

У Канаді позика, що виділяється, на десять ро- ків не перевищує 250 тис. 

доларів під 2-3% річних. В інших випадках, частково компенсуючи будь-які 

втрати по позиках, федеральний уряд полегшує ма- лому бізнесу отримання 

позики. 

У Кореї державні кошти для підтримки МСБ витрачаються за трьома 

напрямами: надання пільго- вих кредитів (термін до 8 років і процентна 

ставка на 2,5-3% нижче банківської), розробка і впрова- дження нових 

технологій, поповнення обігових коштів. 

В Японії позики можна отримати під 2-4% – стимулювання 

кооперативної діяльності МСБ, коли вітається об'єднання малих 

підприємств в коопера- тиви (суто японський підхід, що означає, що можна 
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отримати землю, пільгові кредити під розвиток но- вих технологій, під 

транспорт, загальну стоянку для автомашин й ін.). 

У Сінгапурі при отриманні кредиту строком до 4 років діє ставка в 5% 

річних, а при отриманні дов- гострокового  кредиту –  6,5%. Спеціальне 

пільгове кредитування передбачене для мікрофірм, чисель- ність персоналу 

яких не перевищує 10 чоловік. Кре- дитно-банківська система Сінгапуру 

об'єднує бли- зько 700 різних фінансових організацій, у тому числі 122 

комерційні банки (з них 116 – іноземних), 7 фі- нансових і 146 страхових 

компаній. 

У Кореї питаннями регулювання малого біз- несу займається 15 

організацій, велика частина з них урядові. Засновані два банки і два фонди, 

орієнто- вані на малий бізнес. Слід зазначити, що стимулю- ванням експорту 

продукції малих підприємств зай- маються великі зовнішньоторговельні 

структури. Вони досліджують ринок, забезпечують підприєм- ців 

інформацією, допомагають вийти на світовий ринок, ведуть роботу з питань 

зниження податків, митних тарифів і ставок пільгових кредитів. 

В умовах ринкових стосунків і глобалізації сві- тової економіки, постійно 

зростає роль науково-тех- нічного прогресу в забезпеченні конкурентоспро- 

можності національних економік. Тому прискорений розвиток і підтримка 

інноваційної сфери набу- ває дуже важливого значення. Поширені такі за- 

ходи: 

• державні програми фінансової і технічної підтримки інноваційних 

МСП, виконуючих НДДКР з тематики урядових організацій (США, Японія, 

Ве- ликобританія, Індія, Китай та інші країни); 

• пряме фінансування (субсидії, позики), які досягають 50% витрат на 

створення нової продукції і технологій (Франція, США та ін.); 

• надання позик, у тому числі без виплати від- сотків (Швеція); 

безвідплатні позики на покриття 50% витрат на впровадження нововведень 

(Німеч- чина); 

• цільові дотації на науково-дослідні розробки (практично в усіх 
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розвинених країнах); 

• створення фондів впровадження інновацій з урахуванням можливого 

комерційного ризику (Ве- ликобританія, Німеччина, Франція, Швейцарія, 

Ні- дерланди); 

• зниження державних мит для індивідуальних винахідників і 

представлення їм податкових пільг (Австрія, Німеччина, США, Японія та 

ін.), а також створення спеціальної інфраструктури для їх під- тримки і 

економічного страхування (Японія); 

• безкоштовні послуги патентних повірених із заявок індивідуальних 

винахідників, звільнення від сплати мит (Нідерланди, Німеччина, Японія, 

Індія); 

• пільгове оподаткування підприємств, діючих в інноваційній сфері, у 

тому числі виключення з оподаткування витрат на НДДКР, особливе 

оподат- кування університетів і НДІ (США, Великобританія, Індія, Китай, 

Японія); 

• законодавче забезпечення захисту інтелекту- альної власності і 

авторських прав (в усіх розвине- них країнах); 

• державні програми по зниженню ризиків і відшкодуванню 

ризикових збитків (США, Японія); 

• створення широкої мережі фондів венчур- ного капіталу, що 

використовується для реалізації інноваційних проектів силами МСП (в усіх 

країнах, що розвиваються); 

• створення мережі наукових парків, бізнес- інкубаторів і зон 

технологічного розвитку (в усіх країнах); 

• створення потужних державних організацій (корпорацій, агентств), 

що забезпечують усебічну науково-технічну, фінансову і виробничу 

підтримку інноваційних МСП (США, Японія, Індія, Китай та інші країни); 

• інформаційно-пошукові спеціалізовані сайти про прогресивні 

технології і інноваційні роз- робки, що дозволяють зацікавленим 

підприємствам швидко знайти необхідні технічні рішення і можли- вих 
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партнерів [27]. 

Узагальнюючи дані по міжнародній практиці підтримки малого і 

середнього бізнесу в розвинених країнах можна  виділити такі тенденції. 

Уряди більшості країн світу розглядають сприяння розвитку МСБ як 

основу державної економічної політики, щорічно ініціюючи численні дер- 

жавні програми вартістю в десятки мільярдів доларів. Основними 

інструментами підтримки є фінансова й інфраструктурна, а також 

консалтинг, інформаційна підтримка, сприяння експорту. 

Основними цілями програм підтримки МСБ є створення нових 

підприємств, підтримка інновацій і використання нових технологій, 

підвищення конкурентоспроможності продукції, особливо на світових 

ринках, створення нових робочих місць, розвиток окремих регіонів і 

галузей. 

Законодавство у багатьох країнах спрямоване на зниження 

адміністративних бар'єрів, пра- вове регулювання здійснюється переважно 

через норми прямої дії, встановлені в законах, а не підзаконних актах, 

проводиться активна антимонопольна політика, приймаються заходи по 

припиненню недобросовісної конкуренції по відношенню до малих 

підприємств [61]. 

У країнах культивується принцип кооперації великих, малих і середніх 

підприємств, причому вони взаємно доповнюють один одного, особливо у 

сфері спеціалізації окремих виробництв і в інноваційних розробках. 

Відносно країн, що розвиваються відзначимо, що розвиток малих 

господарських форм в них, пов'язаний з такими чинниками. По-перше, ця дія 

демонстраційного ефекту розвинених країн. По-друге, це демографічні 

процеси в країнах, що розвиваються, які загострюють проблеми забезпечення 

зайнятості і мінімальних доходів для основних верств населення. Хронічна 

незанятість, безробіття в її застійній, прихованій і відкритій формах − головні 

причини убогості в країнах, що розвиваються, якою уражено від третини до 

половини їх населення. Підтримка малого бізнесу в економічних програмах 
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урядів країн, що розвиваються, стала реакцією на комплекс цих негативних 

явищ. Третім чинником економічного відродження малого підприємництва 

стало усвідомлення неадекватності стратегії індустріалізації в її 

імітаційному, наздоганяючому варіанті. Проте, при всій своїй суперечності, 

індустріалізація істотно змінила структуру світової економіки, сформувала 

якісно інше розміщення світових продуктивних сил, посилила значення нових 

технологій у виробництві, створивши тим самим об'єктивну основу для 

поширення малих і середніх підприємств та їх модернізації. 

Зростання і розвиток сектора малого бізнесу тісно пов'язані з процесами 

глобалізації у світовій економіці, вражаючи своїми масштабами і 

динамізмом. У 90-ті роки ХХ ст. типовим проявом глобалізації 

підприємництва стало зростаюче використання транснаціональними 

корпораціями малих форм підприємництва в країнах, що розвиваються, для 

розширення своїх виробничих і збутових мереж. 

Наступним чинником розвитку малого і середнього бізнесу в країнах, що 

розвиваються, є урбанізація, яка продовжує набирати силу. Збереження і 

стрімкий розвиток малого підприємництва багато в чому визначає його 

тісний зв'язок з аграрним сектором, в якому проживає і зайнята основна маса 

населення країн, що розвиваються [8]. 

У цілому форми підтримки малого і середнього підприємництва в країнах, 

що розвиваються, повторюють успішні практики країн-лідерів економічного 

розвитку, що є природним процесом. Можна виділити основні напрями 

підтримки МСП: 

1. Під впливом прикладу розвинених економік, до держав, що 

розвиваються, приходить розуміння того, що малий і середній бізнес може 

виступати основою державної економічної політики. 

2. Основними інструментами підтримки є фінансова і інфраструктурна 

допомога сектору МСП. У деяких країнах досить розвинена система 

навчання підприємців і інформаційна підтримка нового бізнесу в плині 
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тривалого часу. 

3. Загальний напрям при стимулюванні бізнесу – інноваційні 

виробництва і розробки. У багатьох країнах створені досить сприятливі 

умови для розробки і впровадження інновацій. 

4. На законодавчому рівні держава вживає заходи щодо спрощення 

реєстрації нових підприємств, для суб'єктів МСП спрощується система 

оподаткування. 

5. У багатьох країнах надається велика підтримка національним 

меншинам, репатріантам і біженцям у відкритті власного бізнесу. 

6. Приділена велика увага експортоорієнтованим підприємствам, 

створені організації і фонди, які надають інформаційну і фінансову 

підтримку. 

7. Широко поширені бізнес-інкубатори, технопарки і вільні економічні 

зони, в яких підприємці отримують істотні пільги і підтримку при веденні 

бізнесу. 

Таким чином, багаторічний досвід розвинених країн та країн, що 

динамічно розвиваються, показує високу соціально-економічну значущість 

малого і середнього підприємництва. Кожна з цих держав розробляє 

довготривалу політику досягнення стратегічних цілей соціально-

економічного розвитку суспільств і приймає відповідні рішення щодо 

залучення до цієї роботи наймасовішої та ініціативної частини населення, 

що сформувалася в секторі МСП. У зв'язку з цим держава робить ряд 

правових, організаційних і інших заходів, стимулюючих усебічну підтримку 

і розвиток МСП в напрямах, що відповідають інтересам суспільства. Проте, 

при цьому використовується варіативність заходів, механізмів і 

інструментів підтримки МСП, різноманітність організаційних форм 

інфраструктури підтримки і розвитку підприємництва [34]. 

Система регулювання та підтримки малого бізнесу в Європі почала 

формуватися у 70-ті роки минулого століття, при якій було ліквідовано 
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адміністративні бар’єри для малого бізнесу, внесено зміни до оподаткування 

податком на додану вартість, у соціальну політику держав, а також 

скориговані умови фінансування малого бізнесу. Також була розроблена 

Європейська хартія для розвитку малого бізнесу Європи, яка надає значні 

переваги фінансового, технологічного, інформаційного та кадрового 

забезпечення. Державна підтримка малого бізнесу здійснюється через 

спеціальні програми, які фінансуються із Структурних фондів Євросоюзу, 

Фонду регіонального розвитку, Соціального розвитку, а також через 

програми окремих держав [9]. 

Підтримка малого та середнього бізнесу в Європі здійснюється на 

регіональному, національному та наднаціональному рівнях. Політика 

підтримки підприємництва в Європі здійснюється через діяльність держав та 

через спеціальні програми, які реалізуються під егідою ЄС. У липні 2008 р. 

було прий нято так званий «Акт малого бізнесу для Європи» («A small 

business act for Europe»), спрямований на створення сприятливого 

середовища для полег шення функціонування малого підприємництва та 

реалізації його потенціалу повною мірою. В Акті на ведено принципи та 

конкретні заходи урядів країн членів ЄС, яких вони повинні дотримуватись, 

реалі зовуючи регуляторну політику сприяння конкурен тоспроможності, а 

отже, і розвитку малих підпри ємств. 

Таким чином, в ЄС проводиться активне регу лювання малого і 

середнього бізнесу і виявляється широке сприяння його розвитку з 

використанням форм і методів, що враховують потреби європей ської 

інтеграції. Вивчення і використання досвіду ЄС у малому і середньому 

підприємництві може іс тотно вплинути на його пожвавлення й успішний 

розвиток з урахуванням реального стану економіки України. Розглянемо як 

приклад системи регулю вання та підтримки МСП країн ЄС – Франції, Німе 

ччини і Великобританії та розвинутих країн світу – США, Канади, Японії та 

Китаю [9]. 
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У Франції державна політика спрямована на створення і зростання 

нових МСП, економічний розвиток регіонів і збільшення зайнятості, на акти 

візацію інноваційної діяльності, розвиток електрон ного бізнесу і 

вдосконалення системи обслугову вання МСП з метою забезпечення їх 

економічної стійкості і високої конкурентоспроможності на сві тових ринках. 

Ця політика відбита в п'ятирічних планах і програмах, погоджених урядом із 

регіо нами і фінансується ними в рівних частках, із залу ченням засобів із 

фондів ЄС і приватного капіталу. Програми реалізуються державними й 

уповноваже ними партнерськими організаціями. Міністерство фінансів, 

економіки і промисловості (МФЕП) комплексно вирішує питання реалізації 

національ ної економічної і технічної політики (рис. 3.1). Для цього в МФЕП 

створено «Управління торговими, ремісничими підприємствами і 

підприємствами щодо надання послуг». 

Результатом реалізації у Франції державно приватного партнерства стало 

особливе Націона льне агентство щодо створення підприємств для до помоги 

в заснуванні бізнесу, а також запобіганні банкрутству. Допомогу надають й 

інші суб'єкти: ор гани місцевого самоврядування, торговопромис лові палати, 

фонди, створені великими корпораці ями (які натомість одержують податкові 

пільги). Створені гарантійні фонди, які надають допомогу в пошуку джерел 

фінансування початкуючим підпри ємцям. Є і організація, створена для 

захисту інтере сів бізнесспівтовариства – «Рух французьких під приємців». 

Державна стратегія розвитку МСП Франції спрямована на підвищення 

гнучкості, стійкості і конкурентоспроможності підприємств в умовах гло 

балізації економіки і орієнтована на виконання та ких завдань: 

- вдосконалення системи навчання і перепідго товки фахівців для МСП; 

- стимулювання інноваційної діяльності, допо мога в трансферті нових і 

високих технологій для підвищення експортних можливостей МСП; 

- поліпшення взаємодії державних установ, партнерських і 

громадських організацій в цілях ефективної реалізації національних і 
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європейських програм підтримки і розвитку МСП; 

- дерегуляція і мінімізація бюрократичних про цедур в підприємництві; 

- усебічний розвиток інформаційних технологій і електронного бізнесу, 

як напрямів діяльності, що найдинамічніше розвиваються [9]. 

Заохочується пільгами, а в окремих випадках і підйомними, відкриття 

бізнесу в економічно депре сивних зонах. У вигляді звільнення від податків 

на три роки, а також консультативної допомоги існує система підтримки 

безробітних, що вирішили створити власний бізнес. Практично усі власники 

малих підприємств можуть розраховувати на отримання пільгових кредитів, 

позик і субсидій. За ініціативою Міністерства фінансів, економіки та 

промисловості створено французьке суспільство щодо страхування капіталів 

від ризику «Sofaris», яке бере на себе гарантії – поруки за кредити середніх і 

малих підприємств, що видаються банками. 

Французька система державного регулювання та підтримки МСП, 

існуюча більше 25 років, показала свою ефективність, приносячи державі не 

лише податкові доходи, але і зниження рівня безробіття у вигляді зростаючої 

кількості робочих місць, що за безпечуються суб'єктами малого і середнього 

біз несу. 

У Німеччині МСП також є одним з найважли віших секторів економіки, 

на які доводиться бли зько 50% ВВП Німеччини, там зайнято 63% робочої 

сили (більше 3,7 млн). Влада Німеччини підтримує інтерес населення до 

ведення підприємницької діяльності, даючи сі мейним підприємствам малого 

або середнього роз міру значні податкові послаблення. Існують про грами 

щодо фінансування МСП, у рамках яких на даються кредити, у тому числі 

довгострокові, під понижені і фіксовані на тривалий термін процентні ставки. 

Програми регіональної підтримки підприєм ців включають інвестиційну 

допомогу у вигляді грантів або додаткового зниження ставок за креди тами. 

Ці заходи передбачені головним чином для бізнесу, розташованого в певних 

регіонах з неспри ятливими умовами, а також для інвестування пов'я заної з 

бізнесом інфраструктури і туристичних об'єктів. Окрема увага приділяється 
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сприянню ви ходу на зарубіжні ринки, для цього проводиться спе ціальне 

консультування, організовуються ярмарки, виставки тощо [9]. 

Державна політика здійснюється у рамках структурних реформ, 

спрямованих на прискорений вихід германської економіки із застою і на поси 

лення сектора МСП, підвищення його конкуренто спроможності і 

забезпечення його подальшого зрос тання. Пріоритетними напрямами 

підтримки будуть інноваційна діяльність, освоєння високих техноло гій, 

навчання і підвищення кваліфікації, розвиток експортних можливостей, 

створення нових підпри ємств і стимулювання самозайнятості (особливо в 

землях колишньої НДР). Фінансова підтримка в рів них частках 

виділятиметься на федеральному і земе льному рівнях, переважно – у вигляді 

гарантій і по ручительств спеціальних державних фінансових ін ститутів 

сприяння МСП. На ці ж цілі спрямовуються значні засоби ЄС і будуть 

притягнені приватні інве стиції. Координація діяльності усіх державних і 

партнерських організацій щодо реалізації цієї полі тики покладена на 

Федеральне міністерство еконо міки і праці (ФМЕП). 

 

3.3. Методичні підходи розвинених країн до державного 

регулювання малого підприємництва 

 

 

У зв'язку з поширенням коронавируса нового типу в багатьох країнах 

прийняті екстрені заходи для підтримки населення і стабілізації економіки. 

18 березня Рада Євросоюзу схвалила виділення € 37 млрд. в рамках 

заходів щодо захисту економік блоку від впливу коронавируса (рішення має 

схвалити Європарламент 26 березня). З низ € 8 млрд будуть розподілені між 

підприємствам і компаніям, які несуть великі збитки в зв'язку з пандемією. 19 

березня Рада керуючих Європейського центрального банку ухвалила рішення 

про запуск програми викупу цінних паперів на € 750 млрд для підтримки 

фінансової стабільності в умовах поширення коронавируса. 23 березня Рада 

ЄС з економіки та фінансів затвердив пропозицію Єврокомісії вперше в 
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історії призупинити дію Пакту стабільності і зростання для підтримки 

економіки у відповідь на пандемію. Це рішення скасовує ліміт бюджетного 

дефіциту (не більше 3% від ВВП) для країн спільноти, дозволяє уряду без 

обмежень брати кредити для надання допомоги бiзнесу. 

Великобританiя. 17 березня Мiнiстерство фiнансiв Великобританiї 

оголосило про заходи щодо пiдтримки бiзнесу. Зокрема, компанiям будуть 

наданi кредитнi гарантiї на £ 330 млрд ($ 400 млрд), що за словами мiнiстра 

фiнансiв Рiшi Сунако, становить 15% вiд ВВП країни. Максимальний розмiр 

кредиту буде збiльшений з £ 1200тис. до £ 5 млн (з $ 1,5 до $ 6 млн), при 

цьому вiдсотки можна буде не виплачувати протягом перших шести мiсяцiв. 

Малi пiдприємства роздрiбної торгiвлi, готельного та туристичного бiзнесу 

на час епiдемiї звiльняються вiд податку на комерцiйну дiяльнiсть. 

Британцям, якi зазнають фiнансових труднощiв, буде надана тримiсячна 

вiдстрочка по iпотецi. 

Нiмеччина. 23 березня уряд ФРН прийняв пакет допомоги приватним 

пiдприємцям i компанiям, а також рiзним групам населення, якi в значнiй 

мiрi можуть постраждати вiд наслiдкiв поширення нового коронавируса. 

Загальний обсяг держпiдтримки може перевищити € 750 млрд. За словами 

канцлера Ангели Меркель, це безпрецедентний за масштабами пакет 

допомоги компанiям. Зокрема, створюється фонд допомоги великим 

пiдприємствам на € 600 млрд (при цьому держава залишає за собою право в 

разi необхiдностi викуповувати частку в стратегiчно важливих компанiях). 

Невеликi фiрми та приватнi пiдприємцi зможуть отримати прямi субсидiї 

розмiром до € 15 тис., На цi цiлi видiлено € 50 млрд. 23 березня 

Мiнекономiки ФРН запустило спецiальну програму по лiнiї державного 

банкiвської групи Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW), через яку бiзнес 

зможе отримати необмеженi кредити . Орендодавцям забороняється 

розривати договори з наймачами, якi в зв'язку з фiнансовими труднощами 

через ситуацiю з коронавiрусiв будуть не в змозi заплатити орендну плату. 

Нiмецькi лiкарнi отримають пiдтримку в розмiрi понад € 3 млрд. [76] 
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Iталiя. 11 березня Рада мiнiстрiв Iталiї ухвалила рiшення видiлити € 25 

млрд на пiдтримку сiмей i компанiй в умовах надзвичайної ситуацiї. На 

фiнансування системи охорони здоров'я держава видiлить не менше € 3500 

млн. Виплати за позиками i iпотечних кредитах бiзнесу i населення будуть 

припиненi  їх покриють держгарантiї для банкiв. Для iталiйцiв, якi не можуть 

працювати через карантин, передбаченi спецiальнi виплати. Працюючим 

батькам пропонується спецiальний ваучер на € 600 для компенсацiї послуг 

нянi. Вiн доступний сiм'ям з дiтьми молодше 12 рокiв. Батьки, що працюють 

в приватному секторi, можуть оформити оплачувана вiдпустка i отримати до 

50% надбавки, якщо в сiм'ї є дитина у вiцi до 12 рокiв. Всi працiвники iз 

загальним доходом не бiльше € 40 тис. У рiк, якi продовжують працювати в 

березнi в умовах карантину та надзвичайної ситуацiї, зможуть отримати 

невеликий бонус  до € 100. Всього на пiдтримку сiмей i пiдприємцiв 

передбачено € 10 млрд. 

Iспанiя. 17 березня уряд Iспанiї прийняв рiшення видiлити € 200 млрд на 

боротьбу з коронавiрусiв i його наслiдками для країни. Ця сума становить 

близько 20% ВВП країни. З них € 117 млрд  держкошти, iншi  залученi 

приватнi ресурси. Зокрема, € 100 млрд будуть наданi у виглядi кредитних 

гарантiй, пiдтримуваних державою. Прем'єрмiнiстр Педро Санчес назвав цей 

план "самої мобiлiзацiєю ресурсiв в демократичнiй iсторiї країни". 

Польща. 18 березня прем'єрмiнiстр Польщi Матеуш Моравецкiй заявив, 

що оцiнна вартiсть антикризового пакета становить близько 212 млрд злотих 

(€ 46200 млн). Частина буде адресована пiдприємцям i передбачає, серед 

iншого кредитнi гарантiї, мiкрокредити, операцiйний лiзинг для 

транспортного сектора. Компанiям, якi намагаються уникнути звiльнень 

спiвробiтникiв, буде покривати 40% фонду заробiтної плати, працiвникам 

надана вiдстрочка по виплатах соцiальних. На пiдтримку системи охорони 

здоров'я направлено 7500 млн. злотих (€ 1600 млн.) [77]. 

Францiя. 21 березня уряд Францiї оголосив про видiлення € 45 млрд на 

допомогу несучим великi збитки пiдприємствам, а також на виплати допомог 
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працiвникам, переведеним на режим частково безробiтних. Також 

запроваджується державна гарантiя пiд банкiвськi кредити пiдприємств  

розмiр фонду складе € 300 млрд. Дрiбнi промисловi пiдприємства отримають 

допомогу в розмiрi € 1500, як i дрiбнi торговi пiдприємства. Головному 

управлiнню цивiльної авiацiї видiляється € 500 млн на заходи щодо 

полiпшення положень авiакомпанiй, зазнають збиткiв вiд заборон на польоти 

в iншi країни. 

 США. 18 березня президент США Дональд Трамп пiдписав закон про 

надання фiнансової допомоги постраждалим вiд спалаху коронавируса на 

суму $ 100 млрд. Вiн включає положення про оплачувану вiдпустку для 

працiвникiв у разi надзвичайних обставин, а також про безкоштовне 

тестування на вiрус. Вiдшкодовувати витрати зобов'язанi страховi компанiї, 

системи медстрахування Medicare (для лiтнiх) i Medicaid (для 

незабезпечених). Закон також зобов'язує компанiї менш нiж з 500 

спiвробiтниками оплачувати до двох тижнiв вiдпустки через хворобу, якщо 

спiвробiтник захворiє коронавiрусiв. Крiм того, спiвробiтникам дозволять 

взяти вiдпустку на 10 тижнiв з виплатою двох третин зарплати. Крiм того, 

закон покриває вартiсть допомоги по безробiттю для бюджетiв штатiв 

строком на шiсть мiсяцiв. 25 березня Сенат схвалив пакет стимулюючих 

економiку заходiв в розмiрi $ 2 трлн (27 березня вiдбудеться голосування в 

Палатi представникiв). Зокрема, $ 500 млрд планується перерахувати до 

фонду пiдтримки компанiй, мiст i штатiв, з них $ 25 млрд авiакомпанiям i $ 

17 млрд стратегiчно важливим пiдприємствам. $ 500 млрд уряд має намiр 

виплатити американцям c доходом до $ 75 тис. На рiк (по $ 1,2 тис. На 

дорослого i по $ 500 на дитину). На пiдтримку малого бiзнесу, окремi заходи 

по податковим канiкулам видiляється $ 350 млрд, на розширене страхування 

безробiття $ 250 млрд, власне на боротьбу з коронавiрусiв  $ 46 млрд. Крiм 

того, ще $ 4 трлн готується видiлити Федеральна резервна система. "Мова 

йде про рiвень iнвестицiй в нашу країну, порiвнянному з вiйськовим часом",  

заявив лiдер республiканської бiльшостi в Сенатi Мiтч Макконнелл. 
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Бразилiя. 16 березня уряд Бразилiї анонсувало ряд заходiв з пiдтримки 

економiки. Вiн передбачає видiлення майже 150 млрд реалiв ($ 30 млрд) в 

найближчi три мiсяцi. З них близько 84 млрд реалiв ($ 16700 млн) будуть 

спрямованi на виплату соцiальної допомоги найбiльш вразливим верствам 

населення (зокрема, в травнi замiсть груднi пенсiонерам буде нарахована 

тринадцятий зарплата), 60 млрд ($ 12 млрд) пiдуть на пiдтримку малих i 

середнiх пiдприємств  їм буде надана вiдстрочка сплати. 4500000000 реалiв 

(близько $ 1 млрд) будуть спрямованi на безпосередню боротьбу з 

коронавiрусiв. 

Чилi. В рамках стимулювання економiки в Чилi будуть видiленi $ 

11700тис. (4,7% ВВП) для вирiшення заходiв, якi роздiленi на три сфери: 

змiцнення бюджету системи охорони здоров'я, захист доходiв сiмей i захист 

робочих мiсць i пiдприємств. Зокрема, кошти будуть спрямованi на 

компенсацiю припинення виплат податкiв на прибуток пiдприємств протягом 

трьох мiсяцiв, вiдстрочку сплати ПДВ для компанiй з продажами менше $ 12 

млн. Австралiя. 12 березня уряд Австралiї оголосив про введення пакету 

економiчних заходiв на суму 17600 млн австралiйських доларiв ($ 10500 

млн), 22 березня  другого пакету в розмiрi 66 млрд австралiйських доларiв 

(майже $ 40 млрд). Сукупний обсяг двох програм складе майже 10% ВВП 

країни. Заходи будуть спрямованi в першу чергу на збереження рiвня життя 

громадян, якi отримують допомогу, в тому числi пенсiонерiв та людей, якi 

втратили роботу в результатi кризи. В якостi додаткових виплат до 

посiбникiв протягом наступних шести мiсяцiв буде направлено 14100000000 

австралiйських доларiв ($ 8400 млн), на пiдтримку малого i середнього 

бiзнесу – 31900 млн. ($ 19 млрд). Крiм того, банками будуть пом'якшенi 

умови його кредитування [75]. 

Iндiя. Уряд Iндiї планує видiлити 150 млрд рупiй (близько $ 2 млрд) на 

розвиток медичної iнфраструктури, iндивiдуальнi засоби захисту та 

обладнання для iзоляцiї тих, що заразилися. З метою вiдновлення економiки 
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країни резервний банк Iндiї планує вже з квiтня ввести в обiг додатковi 

готiвковi грошi  до 1 трлн рупiй (понад $ 13 млрд). 

 Китай. На початку лютого влада Китаю озвучили ряд заходiв з 

пiдтримки фiнансової системи i захисту економiки країни. Зокрема, 

Народний банк Китаю (НБК, центробанк) 3. лютого надав додаткову 

лiквiднiсть ринкiв в розмiрi 1200 млрд юанiв (бiльше $ 170 млрд). Це 

вливання лiквiдностi стало найбiльшою в Китаї операцiєю на вiдкритому 

ринку протягом одного дня з 2004 року. НБК також знизив процентнi ставки 

по кредитах для пiдтримки компанiй. Мiнiстерство фiнансiв КНР, в свою 

чергу, дозволило мiсцевим органам влади провести додатковi запозичення на 

290 млрд юанiв ($ 41500 млн) в формi цiльових облiгацiй для фiнансування 

iнфраструктурних проектiв, що дозволить стимулювати зростання економiки. 

 Республiка Корея. 24 березня влада Республiки Корея направили в 

якостi екстреної фiнансової допомоги бiзнесу, який виявився в ситуацiї через 

пандемiю, 100 трлн вон ($ 80 млрд). Зокрема, уряд вирiшив надати кредити 

на суму 58 трлн вон ($ 47 млрд), щоб допомогти малим i середнiм 

пiдприємствам. На стабiлiзацiю ринку облiгацiй видiлено 20 трлн вон ($ 16 

млрд). Крiм того, створено фонд пiдтримки ринку акцiй в розмiрi 10,7 

трильйона вон ($ 8500 млн.) для протидiї вiдтоку капiталу [75]. 

Туреччина. 20 березня влада Туреччини оголосили про пакет 

економiчних заходiв в розмiрi 100 млрд лiр ($ 15300 млн). Вiн передбачає 

збiльшення мiнiмального розмiру пенсiї до 1500 турецьких лiр ($ 230), 

видiлення 2 млрд лiр ($ 308 млн) в якостi фiнансової допомоги бiдним сiм'ям, 

надання прямих субсидiй i субсидованих кредитiв експортним компанiями 

для захисту вiд можливого падiння експорту. Малi та середнi пiдприємства 

отримають вiдстрочки по банкiвських кредитах до шести мiсяцiв. В рамках 

пiдтримки туристичного сектора введення податку на проживання в готелях 

буде вiдкладено до 1 листопада 2020 року, податки i обов'язковi платежi за 

квiтень, травень i червень для компанiй, що орендують готелi  на шiсть 
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мiсяцiв. ПДВ для авiакомпанiй, якi здiйснюють внутрiшнi перевезення в 

Туреччинi, знижений з 18% до 1% на три мiсяцi, починаючи з квiтня. 

Саудiвська Аравiя. 20 березня влада королiвства анонсували видiлення 

120 млрд рiалiв ($ 32 млрд) для пiдтримки економiки в умовах нафтової 

кризи i поширення коронавирусной iнфекцiї. Заходи включають допомогу 

банкiвському та фiнансовому сектору, малому та середньому бiзнесу, 

зокрема вiдстрочку податкових платежiв i звiльнення вiд рiзних державних 

зборiв i мит. 

ОАЕ. 14 березня ОАЕ оголосили про видiлення 100 млрд дирхам ($ 27 

млрд) на пiдтримку економiки. Банкам наданi кредити пiд нульову процентну 

ставку, позичальникам дозволено затримувати виплату основної суми i 

вiдсоткiв по ним на строк до шести мiсяцiв. Банкам дозволено вивiльнити 

свої страховi запаси капiталу для збiльшення кредитного потенцiалу i 

пiдтримки економiки. 22 березня пакет допомоги був збiльшений до 126 

млрд дирхам ($ 34 млрд). 

Єгипет. 22 березня президент Єгипту Абдель Фаттах асСiсi заявив, що 

уряд видiлив 100 млрд єгипетських фунтiв ($ 6400 млн) для фiнансування 

плану з протидiї кризi, викликаному поширенням коронавируса. Грошi 

будуть спрямованi на фiнансування нерухомостi i в сектор туризму для 

забезпечення безперервної роботи готелiв. Економiчнi заходи також 

передбачають зниження цiн на природний газ (до $ 4,5 за мiльйон теплових 

одиниць; ранiше коштував $ 5,5) i електроенергiю (на 10 пiастрiв; $ 0,0063) 

для галузей промисловостi. Крiм того, дозволена вiдстрочка погашення за 

кредитами термiном на шiсть мiсяцiв для малих i середнiх пiдприємств, а 

також призупинення дiї податку на сiльськогосподарськi землi в два роки. 

Сплата податку на нерухомiсть з пiдприємств i туристичних об'єктiв 

вiдкладена на три мiсяцi. Близько 20 млрд єгипетських фунтiв ($ 1280 млн) 

видiленi для пiдтримки фондовiй бiржi країни. 

ПАР. 23 березня президент ПАР Сирiл Рамапоса оголосив про вжиття 

заходiв щодо пiдтримки пiдприємств. Звiльненi працiвники в перiод пандемiї 
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i карантинних заходiв будуть отримувати кошти в розмiрi своєї заробiтної 

плати, хворi на робочому мiсцi  зi спецiального компенсацiйного фонду. 

Уряд задiює податковi субсидiї протягом наступних чотирьох мiсяцiв для 

працiвникiв приватного сектора, якi заробляють менше 6500 ранд в мiсяць 

(або $ 371). Це торкнеться понад 4 млн осiб (населення країни  57700 тис.). 

Власники бiзнесу з оборотом менш 50 млн ранд ($ 2900 тис.) в рiк отримають 

20% знижку на виплату прибуткового податку протягом чотирьох мiсяцiв, а 

також знижку на корпоративний податок протягом шести мiсяцiв. Це 

торкнеться понад 75 тис. Малих i середнiх пiдприємств. Всi малi i середнi 

пiдприємства можуть просити про звiльнення вiд iснуючих заборгованостей i 

платежiв, особливi виплати можуть претендувати туристичнi та готельнi 

фiрми .[75]. 

З одного боку, на функцiонування глобальної фiнансової системи 

вплинули фундаментальнi змiни парадигми монетарного i фiнансового 

регулювання, якi вiдбулись у свiтовiй економiцi з 2008 року пiсля початку 

фiнансово економiчної кризи, i забезпечили масштабнi програми кiлькiсного 

пом’якшення (QE). Завдяки цим змiнам була врятована глобальна фiнансова 

система, зокрема банкiвськi системи розвинених країн, простимульоване 

кредитування реального сектору i нової iндустрiалiзацiї 4.0 в розвинених 

країнах, а отже, вiдновлене їхнє економiчне зростання. 

З iншого боку, розпочався перiод реалiзацiї стратегiй виходу 

центральних банкiв розвинених країн iз монетарного режиму кiлькiсного 

пом’якшення, тобто почався процес нормалiзацiї монетарної полiтики. 

Якщо цi стратегiї будуть втiлюватись iз темпами, вищими за очiкуванi, то 

пiдвищення процентних ставок може призвести до певної волатильностi на 

свiтових фiнансових i валютних ринках та до зростання витрат з 

обслуговування боргу у країнах, що розвиваються. Це, в свою чергу, може 

пiдвищити їхню вразливiсть до валютних ризикiв [34]. 
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Очiкується, що у США на фонi поступового пiдвищення жорсткостi 

монетарної полiтики (тобто пiдвищення процентних ставок) 

пом’якшуватиметься фiскальна полiтика для продовження пiдтримки 

економiчного зростання i зайнятостi. 

У таких складних глобальних умовах, а також в ситуацiї вiйськово 

полiтичного тиску з боку РФ, для України життєво важливою є реалiзацiя 

ефективної стратегiї, яка не тiльки захистить її вiд зовнiшньої агресiї, а й 

дозволить швидкими темпами розбудувати потужну економiку, що стане 

мiцним фундаментом для збереження цiлiсностi i суверенiтету країни. 

Тому для України надзвичайно цiкавим є свiтовий досвiд подолання 

наслiдкiв глобальної фiнансової кризи та економiчної рецесiї, що розпочались 

у 2008 роцi. 

Свiтовий досвiд центральних банкiв у подоланнi стагнацiї економiк. У 

2008 роцi, по сутi, вiдбулась фундаментальна змiна фiлософiї центрального 

банкiнгу, яку називають новою ерою монетарної полiтики. Її сутнiсть 

полягає в iнтенсивному проведеннi кiлькiсного пом’якшення, 

переорiєнтуваннi грошових потокiв з фiнансового сектору на кредитування 

реального виробництва, зокрема проведення нової iндустрiалiзацiї 4.0, 

розвитку високих технологiй, малого i середнього бiзнесу. Так, 

• ФРС США реалiзувала безпрецедентну програму кiлькiсного 

пом’якшення (QE) та стимулювання кредитування малого i середнього 

бiзнесу (Purchase of MBS Program ). На фонi економiчного зростання у США 

почався процес переходу монетарної полiтики ФРС до помiрного 

пiдвищення ставок, проте вона залишатиметься досить м’якою для 

подальшої пiдтримки економiчного зростання i зайнятостi; 

• Банк Англiї бiльш нiж чотири роки проводить Програму пiльгового 

рефiнансування банкiв, якi кредитують реальний сектор, зокрема малий i 

середнiй бiзнес (Funding for Lending Scheme2  with “incentives for lending 

skewed towards SMEs”); [34] 
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ЄЦБ продовжує здiйснювати цiльовi довгостроковi операцiї 

рефiнансування для кредитування банками виробництва (Targeted for 

LongTerm Refinancing Operations: for nonmortgage bank lending); монетарна 

полiтика ЄЦБ в цiлому спрямована на використання програми кiлькiсного 

пом’якшення через викуп цiнних паперiв для стимулювання економiки i 

поступове зниження обсягiв викупу; 

- Народний банк Китаю провiв цiльове скорочення обов’язкового 

резервування щодо операцiй кредитування агропромислового комплексу та 

малого i середнього бiзнесу (Targeted reserve requirement reductions for 

lending to agriculture and small business); 

- Банк Кореї реалiзовує пакет стимулювання розвитку малого i 

середнього бiзнесу (Stimulus package: finance for SMEs); 

- Банк Японiї проводить полiтику кiлькiсного i якiсного пом’якшення 

(QQE – Qualitative and Quantitative Easing) [34]. 

За Європейськими директивами мiнiмальний рiвень стартового 

капiталу для банкiв встановлено на рiвнi 5 млн. євро, проте у разi особливої 

важливостi банку для економiки допускається 1 млн. євро. 

Для банкiв, якi кредитують малий i середнiй бiзнес, введено коефiцiєнт 

пiдтримки (supporting factor) 0,76 для пом’якшення вимог до капiталу. В 

цiлому, глобальним трендом є iнтенсивне впровадження економiчних i 

монетарних стратегiй, спрямованих на активне стимулювання економiк, 

державну пiдтримку iнновацiйної активностi, пiдтримку кредитування 

реального сектору засобами монетарної i структурної полiтики. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. У процесi дослiдження визначено, що мале пiдприємництво виступає 

атрибутивною ознакою будьякої економiчної системи, яка базується на 

ринкових принципах, i є провiдною формою господарювання. На основi 

проведеного аналiзу визначено, що роль держави у розвитку малого та 

середнього пiдприємництва слiд розумiти як вибiр найбiльш ефективних 

планiв розвитку, як рацiональний розподiл наявних ресурсiв у держави, як 

встановлення рацiональних методiв, способiв i законiв, що дозволяють 

найбiльш ефективно i з найменшими витратами вирiшити важливi завдання 

економiчного розвитку держави.  Закон України "Про підприємництво" дає 

таке визначення: "підприємництво – ініціативна, самостійна 

господарськофінансова діяльність суб’єктів на свій ризик, під власну 

фінансову та майнову відповідальність в межах чинного законодавства, 

спрямована на досягнення комерційного успіху". 

2. Встановлено, що державна підприємницька політика як система 

заходів щодо підтримки та розвитку підприємництва ґрунтується на таких 

принципах: забезпечення економічної багатоманітності та рівний захист 

державою усіх суб'єктів господарювання; однакові умови для усіх 

господарюючих суб’єктів ; свобода підприємницької діяльності у межах, 

визначених законом; забезпечення соціальної спрямованості економіки, 

добросовісної конкуренції у підприємництві, екологічного захисту 

населення, захисту прав споживачів та безпеки суспільства і держави; 

заборона незаконного втручання органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування, їх посадових осіб у підприємницьку діяльність; 

захист національного товаровиробника; заохочення підприємництва; 

селективна державна підтримка секторів, галузей і виробництв, які 

забезпечують розвиток прогресивних процесів; заохочення розвитку 

експортного потенціалу країни. 
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Механізмами системи регулювання, забезпечення та державної 

підтримки підприємництва в Україні є: програмноцільове регулювання; 

нормативноправове забезпечення; адміністративноекономічне регулювання; 

дерегулювання; організаційноекономічна та інформаційноконсультаційна 

підтримка; фінансовокредитне регулювання; функціональна (цільова) 

підтримка. 

3. Законом України “Про розвиток та державну підтримку малого і 

середнього підприємництва в Україні” визначено правові та економічні 

засади державної політики у сфері підтримки та розвитку малого і 

середнього підприємництва. Відповідно до Податкового кодексу України 

юридичні особи або фізичні особи – підприємці можуть сплачувати єдиний 

податок (замість окремих податків та зборів) та мають право на спрощені 

процедури обліку та звітування. Підприємців, які застосовують спрощену 

систему оподаткування, обліку та звітності, поділяють на три групи 

платників єдиного податку. До першої групи відносять підприємців, в яких 

граничний обсяг доходу протягом календарного року не перевищує 300 тис. 

грн., до другої –доход не перевищує 1,5 млн грн., до третьої –  5 млн. грн. 

4. Визначено, що рецесія, викликана пандемією COVID19, у багатьох 

відношеннях унікальна і, цілком ймовірно, стане найглибшій в країнах з 

розвиненою економікою з часів Другої світової війни, а також першим 

випадком скорочення обсягів виробництва в країнах з ринком, що 

формується і країнах, що розвиваються, як мінімум, за шістдесят років.  

Досвід зарубіжних країн переконливо показує, що розвиток малого і 

середнього підприємництва можливий лише за наявності політичної волі дер 

жави сформувати необхідні для цього соціальні, економічні, правові, 

політичні та інші умови. Вирі шення цієї задачі неможливе без створення на 

національному, регіональному і муніципальному рівнях регуляторної 

політики щодо підтримки і розвитку малого і середнього підприємництва і 

виділення адекватних цьому завданню фінансових, організаційних і інших 

ресурсів. ФРС США реалiзувала безпрецедентну програму кiлькiсного 
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пом’якшення (QE) та стимулювання кредитування малого i середнього 

бiзнесу. Банк Англiї бiльш нiж чотири роки проводить Програму пiльгового 

рефiнансування банкiв, якi кредитують реальний сектор, зокрема малий i 

середнiй бiзнес. Народний банк Китаю провiв цiльове скорочення 

обов’язкового резервування щодо операцiй кредитування агропромислового 

комплексу та малого i середнього бiзнесу. 

5. Кабінетом Міністрів України 24 січня 2020року було затверджено 

Постанову «Про надання фінансової державної підтримки», яким 

затверджено «Порядок надання фінансової державної підтримки суб’єктам 

малого та середнього підприємництва», а також визначено Міністерству 

фінансів щороку передбачати у проекті Бюджетної декларації видатки для 

надання фінансової державної підтримки суб’єктам малого та середнього 

підприємництва. З 1 січня 2021 року ліміт доходу становить: для І групи  167 

МЗП (1 002 000 грн), для ІІ групи – 834 МЗП (5 004 000 грн), для ІІІ групи – 

1167 МЗП (7 002 000 грн). До травня 2021 року включно від сплати податку 

звільнено фізосіб«єдинників» І групи. 

6. У складних глобальних умовах пандемії,  для України життєво 

важливою є реалiзацiя ефективної стратегiї, яка не тiльки захистить її вiд 

спаду економіки, інфляції, а й дозволить швидкими темпами розбудувати 

потужну економiку, що стане мiцним фундаментом для збереження цiлiсностi 

i суверенiтету країни. Тому для України надзвичайно цiкавим є свiтовий 

досвiд подолання наслiдкiв глобальної фiнансової кризи та економiчної 

рецесiї, що розпочались у 2008 роцi. Свiтовий досвiд центральних банкiв у 

подоланнi стагнацiї економiк   складається із змiни фiлософiї центрального 

банкiнгу, яку називають новою ерою монетарної полiтики. Її сутнiсть полягає 

в iнтенсивному проведеннi кiлькiсного пом’якшення, переорiєнтуваннi 

грошових потокiв з фiнансового сектору на кредитування реального 

виробництва, зокрема проведення нової iндустрiалiзацiї 4.0, розвитку 

високих технологiй, підтримки малого i середнього бiзнесу. 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/28-2020-%D0%BF#n9
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