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АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ
За останні сто років у розвинених країнах світу було

визначено місце та роль малого підприємництва в рин&
кові економіці, створено сприятливі умови для його роз&
витку та сформовано дієвий організаційно&економічний
механізм державної підтримки малого підприємництва.
В Україні, що входила до складу СРСР, до 1987 року дер&
жавою взагалі не визнавалася індивідуальна трудова
діяльність та були відсутні механізми регулювання
підприємницької діяльності.

Після здобуття незалежності виникла потреба
формування державної політики щодо розвитку мало&
го підприємництва, головною ознакою якої є реаліза&
ція підприємницького потенціалу, мобілізація само&
стійної ініціативи господарського суб'єкта та економ&
ічної значимістю малого підприємництва. Важливим
теоретичним питанням залишається періодизація про&
цесу формування державної підтримки малого
підприємництва з метою ідентифікації її сучасного ста&
ну та виявлення перспективних напрямів ефективного
розвитку.

Вагомий внесок у дослідження процесу формуван&
ня механізму державної підтримки малого підприємниц&
тва зробили такі вітчизняні вчені: Н.І. Фединець, Ю.Б.
Миронов, М.Р. Гонська, З.С. Варналій, Г.М. Колісник,
С.К. Реверчук та ін.
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ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

У статті систематизовано існуючі підходи щодо періодизації процесу розвитку механізму дер1

жавної підтримки малого підприємництва в Україні. Отримані результати уточнено на основі дос1

лідження інституційних чинників розвитку малого підприємництва в розрізі розвитку інфраструк1

турного середовища та законодавчо1нормативного забезпечення. Визначено етапи формування дію1

чого механізму та особливості сучасного стану його розвитку.

The paper is considered the problem of determining the period of formation mechanism of state support

of small business, analyzed stages of the legal provision of state support of small business, the author

'approach to the periodization of the mechanism of state support of small business in Ukraine.
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Метою дослідження є поглиблення теорії держав&
ної підтримки малого підприємництва в Україні шляхом
застосування інституціонального підходу щодо систе&
ми періодизації її розвитку з урахуванням формування
законодавчої бази та інфраструктури державної
підтримки малого підприємництва.

Для досягнення зазначеної мети було поставлено
такі завдання:

— систематизувати існуючі підходи до періодизації
процесу формування механізму державної підтримки
малого підприємництва в Україні;

— дослідити хронологію формування організацій&
но&економічного механізму державної підтримки мало&
го підприємництва;

— визначити періоди формування інфраструктури
підтримки малого підприємництва в Україні

— визначити етапи формування організаційно&еко&
номічного механізму державної підтримки малого
підприємництва в Україні на основі інституціонального
підходу з урахуванням формування законодавчої бази
та інфраструктури державної підтримки малого під&
приємництва.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
У вітчизняній науковій літературі не існує єдиного

підходу до періодизації процесу формування механіз&
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му державної підтримки мало&
го підприємництва в Україні
(табл. 1, табл. 2).

Відсутність єдиного підходу
до періодизації формування
державної політики підтримки
малого підприємництва зумов&
лює необхідність дослідження
хронології формування норма&
тивно&правової бази державної
підтримки малого підприємниц&
тва, аналіз якої дасть мож&
ливість виділити основні етапи
формування організаційно&
економічного механізму дер&
жавної підтримки малого
підприємництва (табл. 3).

Аналіз еволюції формуван&
ня законодавства України у
сфері підтримки малого під&
приємництва дає можливість
виділити чотири основні етапи
(табл. 4).

При періодизації процесу
формування правового забез&
печення державної підтримки
малого підприємництва, на
нашу думку, доцільно виділяти
початковий етап, що тривав з
1987 року по 1991 рік та харак&
теризувався легалізацією під&
приємницької діяльності, виз&
наченням у Законі СССР №
1529&I "О предприятиях в
СССР" кількісних параметрів
малих підприємств та необхід&
ності державної підтримки ма&
лого підприємництва у Поста&
нові Ради Міністрів СССР №
790 "О мерах по созданию и раз&
витию малых предприятий".
Однак до цього етапу не нале&
жить прийняття Закону Украї&
ни "Про підприємництво", ос&
кільки текст документа визна&
чає лише попередні їх правові,
організаційні та економічні засади функціонування
підприємств.

Перший етап формування нормативно&правової
бази державної підтримки малого підприємництва по&
чався 27 березня 1991 року з прийняття Закону України
"Про підприємства в Україні". До 1996 року рядом сти&
хійно прийнятих нормативно&правових актів законодав&
чо було визнано необхідність та сформовано правові та
економічні засади державної під&
тримки малого підприємництва в
Україні.

З 1996 р. почався процес фор&
мування завдань та методів дер&
жавної підтримки малого під&
приємництва на національному
рівні, які були закріплені в ряді
нормативно&правових актів: по&
станові Кабінету Міністрів Украї&
ни № 404 "Про Концепцію дер&
жавної політики розвитку мало&
го підприємництва", постанові
Кабінету Міністрів №86 "Про
Програму розвитку малого під&
приємництва в Україні на 1997—
1998 рр.", Указі Президента №
456/98 "Про державну підтримку
малого підприємництва", Законі
України № 2063&ІІІ "Про дер&

жавну підтримку малого підприємництва", Законі
України № 2157&III "Про Національну програму
сприяння розвитку малого підприємництва в Ук&
раїні". Для цього періоду характерним є також фор&
мування механізмів державної підтримки малого
підприємництва на регіональному рівні з прийняття
регіональних програм розвитку малого підприємниц&
тва на 1997—1998 роки. Період формування право&

Таблиця 1. Підходи до визначення етапів формування механізму державної
підтримки малого підприємництва в Україні

Джерело побудовано автором на основі: [1; 2, 108—125; 3, 20—22; 4; 5].

Таблиця 2. Еволюція механізму державної підтримки малого
підприємництва в Україні

Джерело: побудовано автором на основі: [1; 2, 108—125; 3, 20—22; 4; 5].
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вого забезпечення державної під&
тримки малого підприємництва за&
кінчився в 2009 році.

Економічна криза 2009 року по&
значилася на показниках розвитку
малого підприємництва. Значне ско&
рочення якісних показників розвит&
ку малого підприємництва обумови&
ло необхідність реформування меха&
нізму підтримки малого підприєм&
ництва. Адаптація правового забез&
печення державної підтримки мало&
го підприємництва почалася з ухва&
лення постанови Кабінету Міністрів
України № 68 від 27 січня 2010 року "Деякі питання на&
дання суб'єктам малого та середнього підприємництва
кредитно&гарантійної підтримки". Наступним кроком
формування ефективної системи державної підтримки
стало прийняття нового Податкового Кодексу України
в 2010 році та Закону України "Про розвиток та дер&
жавну підтримку малого і середнього підприємництва в
Україні".

Вітчизняні науковці виділяють етапи формування
механізму державної підтримки малого підприємництва
на основі дослідження еволюції її правового забезпе&
чення. Інституціональний підхід поряд із дослідженням
законодавчо&нормативної бази передбачає аналіз про&
цесу формування інфраструктури підтримки, яка є своє&
рідною опорно&руховою системою, завдяки якій фор&
мується конкретне організаційно&економічне середови&
ще для сприяння підприємницькій діяльності та швидкій
адаптації суб'єктів малого підприємництва до ринкових
умов [6, с. 134].

Як зазначається в національній доповіді "Про стан
та перспективи розвитку підприємництва в Україні",
фактично формування інфраструктури підтримки ма&
лого підприємництва почалося в 1996 році після схва&
лення Кабінетом Міністрів України Концепції держав&
ної політики розвитку малого підприємництва та зат&
вердженням Програми розвитку малого підприємниц&
тва в Україні на 1997—1998 роки (табл. 5, табл. 6).

На основі проведених вище розрахунків розвиток
інфраструктури підтримки підприємництва умовно
можна поділити на чотири етапи (рис. 1).

Для визначення основних етапів формування орга&
нізаційно&економічного механізму державної підтрим&
ки малого підприємництва врахуємо результати визна&
чення етапів формування правового забезпечення та
інфраструктури підтримки малого підприємництва
(табл. 7).

Автором пропонується власний підхід до визначен&
ня періодів, відповідно до якого процес формування
організаційно&економічного механізму державної
підтримки малого підприємництва в Україні доцільно
поділити на п'ять етапів, які характеризують рівень роз&
витку нормативно правового забезпечення та інфра&
структури державної підтримки малого підприємницт&
ва (табл. 8).

Сучасний етап еволюції організаційно&економічно&
го механізму державної підтримки малого підприємниц&
тва в Україні характерний поглибленням регуляторної
реформи, спрямованої на підвищення рівня ефектив&
ності державної підтримки.

Для адаптації державної політики щодо малого
підприємництва до особливостей розвитку національ&
ної економіки розробляються конкретні механізми та
важелі системи регулювання діяльності малих підпри&
ємств, що знайшли своє відображення в Податковому

Таблиця 4. Етапи формування правового забезпечення державної підтримки
малого підприємництва

Розроблено автором.

Таблиця 5. Розвиток елементів інфраструктури підтримки підприємництва в Україні

Джерело: (6, с. 184; 7; 8).

Таблиця 6. Динаміка розвитку інфраструктури підтримки малого підприємництва

Розраховано автором.
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Кодексі України від 2 грудня 2010 року та Закон Украї&
ни № 4618&VI "Про розвиток та державну підтримку
малого і середнього підприємництва в Україні" від 22
березня 2012 року. Одночасно почався процес рефор&
мування правового забезпечення державної підтримки
призвів до скорочення чисельності елементів інфраст&
руктури на регіональному рівні.

ВИСНОВКИ
1. У вітчизняній науковій літературі існує декілька

підходів до визначення етапів формування механізму
державної підтримки малого підприємництва, які грун&
туються на результатах дослідження еволюції норма&
тивно&законодавчої бази у сфері формування політи&
ки державної підтримки малого підприємництва. В
результаті аналізу виявлено обмеженість такого підхо&
ду, що проявляється у відсутності врахування спе&
цифіки розвитку інфраструктури підтримки підприє&
мництва.

2. На основі результатів сис&
тематизації існуючих підходів
щодо періодизації процесу роз&
витку механізму державної під&
тримки малого підприємництва в
Україні та уточнення гіпотез на
основі дослідження інституцій&
них чинників розвитку малого
підприємництва в розрізі розвит&
ку інфраструктурного середови&
ща та законодавчо&нормативно&
го забезпечення визначено етапи
формування діючого механізму
та особливості сучасного стану
його розвитку.

3. На основі аналізу ступеня
розвитку законодавчої бази та
інфраструктури підтримки ма&
лого підприємництва можна зро&

бити висновок, що в Україні триває
третій етап формування організа&
ційно&економічного механізму дер&
жавної підтримки малого підприє&
мництва, який характеризується
поглибленням регуляторної рефор&
ми, спрямованої на підвищення рів&
ня ефективності державної під&
тримки.
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Рис. 1. Етапи формування інфраструктура підтримки малого підприємництва
в Україні (1996—2011 рр.)
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