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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Невід'ємною складовою світової

ринкової господарської системи є мале
підприємництво. В економічній науці
давно вже стали аксіоматичними по&
няття що, по&перше, малий бізнес
відіграє найважливішу роль при вирі&
шенні задач економічного і соціального
розвитку держави, а, по&друге, форму&
вання культури підприємництва життє&
во необхідне для економічного росту і
конкурентоспроможності, і, по&третє,
що активна державна підтримка розбу&
дови малого бізнесу в майбутньому за&
безпечує створення більшої чисель&
ності робочих місць, збільшує базу опо&
даткування і ріст національного дохо&
ду [2].

Історія підтверджує це, бо свого
часу малий бізнес став головною опо&
рою американської нації. Він виконував
і надалі виконує роль найбільшого ро&
ботодавця, створює нові робочі місця і
впроваджує інновації.

Світовий досвід підтверджує, що
економіка розвинених країн залежить
від того, як працюють маленькі ресто&
рани, магазини, сервісні центри, готелі,
туристичні фірми, місцеві фабрики.
Малі підприємства займаються виго&
товленням продукції невеликих серій,
сезонного попиту: виробляють деталі,
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вузли, компоненти для великих під&
приємств. Відчутна їх роль також в га&
лузі науково&технічного процесу.
Підтвердженням цього є дані про за&
гальний стан розвитку малого і серед&
нього підприємства в найбільш еконо&
мічно розвинутих країнах світу (табл.
1).

Як бачимо з наведених даних, в
провідних державах ринкової економ&
іки у малому підприємстві зайнято
більше половини працездатного насе&
лення. На одне мале підприємство при&
падає від 13 до 28 осіб, а частка у ви&
робництві ВВП — 50—67 %.

В усіх розвинутих країнах мале
підприємництво давно оформилось у
самостійні структурні підрозділи мало&
го бізнесу. Такі підприємства є мобіль&
ними, маневреними і ефективними з
огляду на витрати, вони в своїй діяль&
ності наближені до споживачів (ту&
ризм, торгівля, виробництво послуг),
спроможні швидко реагувати на зміни
попиту і враховувати побажання
клієнтів. Створюючи значну кількість
робочих місць і займаючи вагому част&
ку у виробництві валового&внутрішнь&
ого продукту (ВВП), мале підприємство
утворює ядро гарантованої зайнятості
більшої частини населення, забезпечує
його добробут і відіграє політично ста&

білізуючу роль у суспільстві. [1].
На жаль, в Україні ще не створені

умови стабільного розвитку малого
підприємництва і рівень його досить
низький.

Метою нашого дослідження є роз&
криття особливостей та специфіки роз&
витку малого підприємництва в Україні
та з'ясування причин його гальмуван&
ня, визначення головних напрямів їх
подолання.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Огляд та узагальнення наукових
праць і публікацій, що з'явилися в ос&
танні роки, свідчать про велику зацікав&
леність науковців та практиків бізнесо&
вої сфери у вирішенні проблеми мало&
го підприємництва на сучасному етапі
гоподарювання в ринкових умовах.

Окремі автори, як Лигоненко Л.,
Галь В., Мазур О., Кужель О., Кінах А.,
Костицький В., Дрига С., грунтовно оці&
нюють сучасний стан малого підприє&
мництва в Україні. Автори Бобров С.А.,
Денега С.З., Уляницька О.В., Захарін
А.В., Роговець А.М., Василенко Н.Ф.,
Кудінов А.С., Микитенко Д.В. розгля&
дають питання покращення кредиту&
вання малого підприємництва, аналізу&
ють шляхи удосконалення системи опо&
даткування і зниження податкового
тиску на підприємців, акцентують ува&
гу на необхідності підвищення соціаль&
ного захисту підприємців. Вчені Дани&
шевська Г., Майдерс Х., Разумнова
И.И., Мороз О., Бережницька І., Мики&
тюк Є. розкривають особливості роз&
витку малого і середнього бізнесу в за&
рубіжних країнах та різних регіонах
України. Проблема є актуальною і по&
требує постійного дослідження та ана&
лізу.

ВИКЛАД ОСНОВНОЇ ПРОБЛЕМИ
Реформування економіки України,

перехід від глибокої кризи до динаміч&
ного, прогрессивного розвитку пов'я&
зане зі становленням високоефектив&
ного соціально&орієнтованого ринко&
вого господарства, заснованого на
ініціативі людей до підприємництва.

Якщо звернутися до історії, то по&
няття "підприємництво" в науковий
обіг вперше увів англійський банкір&
економіст Річард Кантільйон (1680—
1734), який зробив систематичний
аналіз підприємництва. [4]. Він вважав,
що підприємництво — це особлива еко&
номічна функція, де існує елемент ри&
зику. Р. Кантільйон визначив підприє&
мця як людину, яка за певну ціну купує
засоби виробництва, щоб виробити
продукцію і продати її з метою одер&
жання прибутку; яка, зазнаючи необх&
ідних витрат, не знає, за якими цінами
може бути здійснено реалізацію цієї
продукції. Підприємцями він вважав
людей з нефіксованими прибутками
(ремісників, купців, селян та ін.), тобто
тих, хто займається економічною діяль&
ністю в умовах нестабільності та непе&
редбаченості цін. Тому основною ри&
сою підприємця Кантільйон вважав го&
товність до ризику.

Особливе місце в розробці теорії
підприємництва посідають праці авст&
ро&амереканського економіста та соці&
олога Йозефа Шумплетера. "Бути
підприємцем, — зауважив він, — озна&
чає робити не те, що роблять інші, тоб&
то інновації. Підприємець ламає старий

Таблиця 1. Аналіз розвитку МСП в економічно розвинутих країну світу [2]
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традиційний кругообіг заради встанов&
лення нового, що забезпечує динамізм
економічній системи, щоб бути здібним
до виконання підприємницької функ&
ції, індивід повинен мати низку специф&
ічних якостей, зокрема гостроту бачен&
ня, вміння йти попереду одному, йти
новим шляхом, володіти ініціативою,
авторитетом, даром передбачення,
впливу на інших людей" [6].

Заслугою Шумплетера є творче пе&
реосмислення всіх попередніх теоре&
тичних складових і створення власної
теорії еволюції суспільного розвитку,
в центрі якої він бачив підприємництво
як "двигун прогресуючого циклічного
розвитку цивілізації взагалі" [6].

Дослідженням феномена підпри&
ємицтва науковці світу займаються по&
над двохсот років.

У Законі України "Про підпри&
ємництво" визначено, що "підприєм&
ництво — це самостійна ініціатива, си&
стематична, на власний ризик діяль&
ність із виробництва продукції, вико&
нання робіт, надання послуг та занят&
тя торгівлею з метою одерження при&
бутку [7].

В умовах перехідної ринкової еко&
номіки в Україні одним із головних чин&
ників створення повноцінного ринко&
вого середовища є формування та роз&
виток малого, середнього і великого
підприємництва. Але, на відміну від
двох останніх, мале підприємництво є
вихідним сектором економіки. Основ&
ними економічними рисами його є:

— відособленість (тобто господа&
рювання на свій страх і риск);

— спеціалізація на будь&якому виді
діяльності;

— реалізація виробничих товарів (по&
слуг) через купівлю&продаж на ринку.

Загальновизнаним є те, що мале
підприємництво — це самостійна, сис&
тематична ініціативна господарська
діяльність малих підприємств та грома&
дян&підприємців (фізичних осіб), що
проводиться на власний ризик з метою
отримання прибутку, є обов'язковим
елементом ринку, важливим фактором
розвитку та ефективного функціону&
вання економіки.

Малим (незалежно від форм влас&
ності) визначаються підприємства, в
яких середньооблікова чисельність
працівників за звітний фінансовий рік
не перевищує 50 осіб, а обсяг валового
доходу від реалізації продукції (робіт,
послуг) за цей період не перевищує
суми, еквівалентної п'ятистам тисячам
євро за середньорічним курсом Націо&
нального банку України щодо гривні.

Становлення і розвиток малого
підприємництва України проходило
досить швидко. Так, діючих малих
підприємств у 1991 році налічувалось
19,6 тис. одиниць; 3 637,0 осіб зайнято&
го населення, а в 2003 році — 272,7 тис.
одиниць із зайнятістю біля 2 млн осіб.
Особливо динамічно зростала кількість
діючих суб'єктів малого підприємниц&
тва в перші роки незалежності України
(1991—1993 рр.) — в зв'язку з проведен&
ням малої приватизації та формуван&
ням законодавчої бази (яка спонукала
підприємливих осіб на законних підста&
вах організовувати свій приватний біз&
нес). За ці роки кількість малих під&
приємств зросла в 3,8 рази.

У другій половині 90&х років темпи
зростання загальмувались. Почала ско&
рочуватись середньостатистична чи&
сельність працівників у малому бізнесі,
особливо негативним стало те, що
більшість зареєстрованих малих під&
приємств не діяла, або займалась тор&
гівлею та громадським харчуванням.
При загальному збільшенні підпри&
ємств кількість зайнятих працівників
скорочувалась. Так, у 1995 році на одне
мале підприємство приподало 12 праців&
ників, в 2000 році — 8 осіб, а в 2007 році
— 5 осіб.

Аналіз статистичних даних засвід&
чує, що частка найманих працівників
малих підприємств у загальній кількості
працівників за видами економічної
діяльності складає 18,4%, а в готелях та
ресторанах — 49%, надання послуг в
сфері культури та спорту — 41,3%, ос&
віта — 40,8%, операції з нерухомістю і
послуги підприємствам — 46%. Отже,
саме в названих видах економічної
діяльності перевага належить малим
підприємствам , в той час як у промис&
ловості лише 9%, сільському госпо&
дарстві 15,4% працівників зайнято в
малому підприємництві.

Територіальна насиченість малими
підприємствами значно коливається в
межах України. Найвище значення цьо&
го показника зафіксовано в м. Києві в
2007 році: налічувалось 232 малих
підприємств на 10 тисяч населення, що
становить 81,8% в загальній кількості
підприємств, на яких зайнято 260,3 тис.
осіб, що становить 14,6% кількості на&
селення в працездатному віці.

Цей показник найвищий по Україні
і протягом 5—6 років майже не
змінюється і більш ніж у два рази вищий
середнього показника по Україні (6%).
Близькі до середніх показників — Авто&
номна республіка Крим, Харківська,
Одеська, Львівська і Київська області.

Найнижчі показники розвитку ма&
лого підприємництва в питанні зайня&
тості населення, як це не дивно, мають
Тернопільська, Рівненська, Луганська,
Івано&Франківська, Закарпатська, До&
нецька і Вінницька області, де рівень
зайнятості становить 4—5% [11].

Саме зайнятість населення, здатність
створювати нові робочі місця, поглина&
ти надлишкову робочу силу і є головною
функцією малого підприємництва. Адже
в той час, коли йде скорочення робочих
місць на великих підприємствах, малі
фірми не лише зберігають, але створю&
ють нові робочі місця.

Значення малого підприємництва в
національній економіці, крім зайня&
тості населення, визначають й інші вла&
стиві йому функції.

По&перше, мале підприємництво ,
будучи антимонопольним за своєю сут&
тю, допомогає утвердженню конкурен&
тних відносин. З одного боку, внаслі&
док численності елементів, що його
складають, та високого динамізму вони
(малі підприємства) значно манше заз&
нають монополізації,  ніж великі
підприємства. З іншого боку, за умов
вузької спеціалізації й використання
інновацій, мале підприємство є дієвим
конкурентом, що підриває монопольні
позиції великих корпорацій. Саме ця
функція малого підприємництва ві&
діграла у розвинених країнах суттєву
роль у послабленні тенденції великого ка&
піталу до монополізації.

По&друге, великий внесок малого
підприємництва у здійснені прориву в
багатьох важливих напрямах інновацій
(інформатика, електроніка). Наприк&
лад, у США на сектор малого підприє&
мництва припадає близько 50% науко&
во&технічних розробок.

По&третє, сектор малого підпри&
ємництва оперативно реагує на зміну
кон'юнктури, запити споживачів і надає
ринковій економіці більшої гнучкості.

Таблиця 2. Основні показники малого підприємництва в Україні з 2000 року до
2007 року [11]
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По&четверте, мале підприємництво
виконує функцію пом'якшення соціаль&
ної напруги і демократизації ринкових
відносин, бо саме воно є фундаменталь&
ною основою формування середього
классу населення.

Отже, мале підприємництво є обо&
в'язковим елементом ринкової економ&
іки, двигуном економічного та науково&
технічного прогресу в суспільсті, важ&
ливим стабілізаційним міханізмом і за&
собом реалізації особливого підприєм&
ницького потенціалу населення [3].

В умовах ринкової економіки мале
підприємство, як виробник, може ста&
ти в нагоді великому, взявши на себе
окремі функції, що не властиві про&
відній спеціалізації великих компе&
тенцій (допоміжне виробництво, ре&
монтне обслуговування, туристичне
обслуговування, харчування тощо).

Другорядні функції можуть бути пе&
редані малим підприємствам, невеликим
супідрядним фірмам. Наприклад, у США
і Західній Європі ступінь залежності ви&
робництва великого підприємства від
партнерів&субпідрядників становить 50—
60%, а в Японії — 70—80% [9].

Головним фактором привабливості
малих підприємств для великих корпо&
рацій є нижчі витрати на виробництво,
що поєднується з високою якістю про&
дукції [10].

Таким чином, напрацьований дос&
від малого підприємництва в Україні,
зарубіжні приклади мали б сприяти
більш стійкому розвитку. Але, на жаль,
поки що малі підприємства не викону&
ють ролі провідного сектора ринкової
економіки, про що свідчать і економічні
показники їх діяльності: питома вага
обсягу реалізованої продукції складає
4,4% загального обсягу реалізованої
продукції за видами економічної діяль&
ності, 33,6% підприємств малого бізне&
су є збитковими [11].

Найважливіша причина невдач
вітчизняного малого бізнесу вже на
старті полягає в тому, що українці,
охочі зайнятися підприємництвом,
після створення малих підприємств
стикаються з непривабливою реальні&
стю. Величезні бюрократичні перепони,
корупція з боку численних чиновників
(преференції "своїм" фірмам, "наїзди"
на конкурентів, хабарництва тощо),
відсутність довгострокових і дорожне&
ча будь&яких кредитів, складність, су&
перечність і нестабільність законів, по&
станов, інструкцій, дуже високі ставки
податків, обов'язкових платежів, пла&
та за ліцензії, потенти і т.д.

Як зазначає Юрій Глухов, автор ба&
гатьох статей з незалежного аналітич&
ного агенства: "Найбільше ж заважає
малому бізнесу в Україні, про що кри&
ком кричать підприємці, бюрократизм і
корупція. А за цими паказниками краї&
на демонструє різне погіршення показ&
ників при нинішньому уряді" [12].

У 2007 році Україна за рівнем ве&
дення бізнесу займає 139 місце серед
178 держав (Дані чергової доповіді Все&
світнього банку).

Конкретизуючи причини, крім заз&
начених, які перешкоджують розвитку
малго підприємництва в України, мож&
на назвати:

1. Надмірне державне регулюван&
ня, наявність численних правил і про&
цедур, передбачених нормативними
актами, гальмують розвиток підприєм&
ництва.

2. Труднощі ліцензування та реєст&
рації, часто при цьому використовую&
тья послуги посередників чи юридич&
них фірм через неможливість пройти
самостійно всі процедури. Наприклад,
у США процедура реєстрації нового
малого підприємства триває до 5 годин,
тому в цій країні щорічно за середньо&
статистичними показниками створю&
ються більше 300 тисяч нових фірм [10].

3. Фіскальні проблеми, незадо&
вільна система опадаткування, високі
податкові ставки, велика чисельність
різних податків, часті зміни звітів, де&
фіцит грошей в державі й економічна
криза, накопичення внутрішньої і зов&
нішньої заборгованості України не да&
ють послабити податковий прес. На&
слідком цього є перехід суб'єктів рин&
ку до тіньового сектора, що складає
майже половину ВВП.

4. Через великі процентні ставки
банківської системи та відсутність гро&
шей для банків кредити використову&
ються обмежено.

5. Недобросовісна конкуренція,
внаслідок чого:

— корупція державних контролю&
ючих органів;

— фальсифікація інформації про
товари конкурента, наклепи, підрив
репутації;

— технологічний та промисловий
шантаж, копіювання технологій, вико&
ристання торгових марок, упаковки
конкурента;

— навмисне зниження цін;
— фізичні погрози, рекет [13].
6. Низький професійний рівень кад&

рового складу, відсутність знань в га&
лузі фінансового права, невизначеність
прав та соціального захисту, порушен&
ня прав на гідну оплату праці, недостат&
ня компетентність в управлінні фірм,
некомпетентність страх ризику тощо.

Припинити руйнівний вплив нега&
тивних факторів на економіку малого
підприємництва можна лише при тер&
міновому втручанні держави в органі&
заційні, фінансово&економічні механі&
зми розбудови в Україні малого під&
приємництва.

ВИСНОВОК
Викладені питання, звичайно, не

вичерпують зміст даної проблеми роз&
витку малого підприємництва в Україні.
Усе наведене вище засвідчує, що роз&
виток малого підприємництва є склад&
ною науковою і практичною пробле&
мою, яка потребує вирішення багатьох
завдань як на державному, так і на регі&
ональному рівнях управління. У всьо&
му світі малі й середні підприємства ут&
ворюють основний хребет економіки.

На жаль, у нас сьогодні не існує на&
лежної нормативно&законодавчої бази
сприяння та підтримки розвитку мало&
го підприємництва. Не отримала широ&
кого доступу міжнародна підтримка,
яка могла б доповнити і компенсувати
заходи державної підтримки, особли&
во фінансові.

Негайного вирішення потребують
три головні комплексні проблеми:

1. Нормативно&правова підтримка,
спрощення дозвільної системи відкрит&
тя (закриття) підприємницької діяль&
ності; соціальний захист, безпека та
формування сприятливого соціально&
психологічного середовища функціо&
нування малого бізнесу.

2. Підтримка розвитку кадрового
потенціалу малого підприємництва,
упорядкування системи оплати праці
відповідно до зарубіжної методики,
менеджменту, маркетингу та коопе&
рації малого бізесу, розвиток зовніш&
ньоекономічної діяльності.

3. Фінансова підтримка, пільгове
кредитування, спрощення системи опо&
даткування, забезпечення доступу ма&
лого бізнесу до сучасних технологій
"ноу&хау" та залучення до державних
замовлень [15, с. 16—17].

Вирішення цих проблем наблизить
Україну до рівня розвитку малого біз&
несу розвинутих країн і мале підпри&
ємництво стане потужним рушієм еко&
номічного і соціального розвитку дер&
жави.
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