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У статті досліджено проблемні питання розвитку малого підприємництва в умовах глобалізації. ВиQ

значено основні сучасні глобалізаційні виклики та їх вплив на розвиток конкурентоспроможного українQ

ського малого підприємництва. Проаналізовано стан розвитку малого підприємництва в Україні, з'ясоQ

вано природу ризиків у малому бізнесі, проведено взаємозв'язок підприємництва і ризиків, розглянуто

іноземний досвід розвитку малого підприємництва, а також встановлено важливість розвитку малого

інноваційного підприємництва.

З'ясовано, що потрібно стимулювати розвиток малого інноваційного підприємництва спрямованого

на нові нетрадиційні бачення розвитку виробництва та покращення якості життя. Запропоновано захоQ

ди забезпечення конкурентоспроможності малих українських підприємств через модернізацію виробQ

ництва, генерування проривних інновацій, покращення якості продукції та розвиток людського потенQ

ціалу. Обгрунтовано важливість державної підтримки розвитку інновацій, нових технологій та інвестуQ

вання малого і середнього підприємництва.

The article explores the problematic issues of small entrepreneurship development in the conditions of

globalization. The basic modern globalization challenges and their influence on the development of competitive

Ukrainian small entrepreneurship are identified. The state of development of small entrepreneurship in Ukraine

is analyzed, the nature of risks in small business is found out, the relationship between entrepreneurship and

risks is conducted, the foreign experience of development of small entrepreneurship is considered, and the

importance of development of small innovative entrepreneurship is established.

It is clarified that it is necessary to stimulate the development of small innovative entrepreneurship aimed at

new unconventional visions of production development and improvement of quality of life. Measures of the

increase of competitiveness of small Ukrainian enterprises are offered through modernization of production,

generation of breakthrough innovations, improvement of product quality and development of human potential.

The importance of state support for the development of innovations, new technologies and investment of small

and mediumQsized enterprises is substantiated.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Розвиток малого підприємництва в сучасних умовах

поєднаний із новими глобалізаційними викликами. Се$
ред підприємців, зокрема, посилюється занепокоєння
щодо екзистенційних загроз — від геополітичної неста$
більності до кібербезпеки. Ці занепокоєння перероста$
ють у серйозну стурбованість щодо невизначеності та
нестабільності у сьогоднішньому бізнес$середовищі.
Звиклі бізнес$моделі, що лишалися дієвими упродовж
десятиліть, нині через поширення проривних цифрових
технологій чимдалі втрачають актуальність, і підприєм$
цям доводиться руйнувати традиційні підходи, для того
щоб отримувати доходи від нових напрямків, пов'яза$
них з цифровою сферою, а це і нові незнані ризики для
малого та середнього підприємництва. Подолання су$
часних викликів, що постають перед малим підприєм$
ництвом, потребує регуляторних заходів та креативних
інноваційних рішень.

За таких обставин важливість дослідження питань
ризиків у розвитку та діяльності малого підприємницт$
ва в умовах глобалізації як одного із рушійних чинників
інтенсифікації економічного зростання, є актуальним,
має важливе теоретичне та практичне значення.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Різні питання розвитку малого підприємництва як
ризикового напряму досліджують зарубіжні та вітчиз$
няні вчені, зокрема, Р. Кантильон, І. Ансофф, Дж. Сакс,
Л. Антонюк, В. Базилевич, З. Варналій, В. Вітлінський,
Л. Донець, О. Кузьмін, А. Мельник, І. Михасюк, Т. Пу$
ліна та інші. Однак науковий доробок потребує постій$
ного доопрацювання через "бурхливі" ризикові гло$
бальні соціально$економічні зміни.

МЕТА СТАТТІ
Метою запропонованого дослідження є виявлення

ризиків малого підприємництва у сучасний період роз$
витку національної та світової економіки, пізнання при$
роди ризику, з'ясування його особливостей у глобаль$
ному середовищі та пошук інноваційних рішень розвит$
ку малого підприємництва в умовах глобальних соціаль$
но$економічних змін.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Будь$яка підприємницька діяльність пов'язана з ри$

зиком. Ризик виступає дуелянтним (dueling) двофактор$

Modern entrepreneurship in Ukraine should be based on the knowledge and competence of each employee,

his or her education, skills base to make innovative breakthrough decisions and use the opportunities of growth.

This concerns, first and foremost, the development of innovative production, which requires greater governmental

incentives and funding for scientific production.

Today it is necessary to develop small innovative entrepreneurship, its marketing component should include:

the use of existing knowledge bases in practice; their application in a specific environment; analysis of the macroQ

environment of the enterprise and comparison of the capabilities of the enterprise with actual existing demand

for products; generation of creative decisions and formation of breakthrough technologies. Communication of

knowledge of the enterprise involves the interaction of its knowledge with the needs of consumers and creation

of a competitive advantage to meet the new requirements of consumers of products.

Comprehensive promotion of small entrepreneurship development is necessary for the country's economic

recovery and its sustainable growth, and should be based on building a highQtech business sector and enhancing

its competitiveness in the European and global markets.

Ключові слова: глобалізація, ризики малого підприємництва, розвиток малого підприємництва, іннова�
ційне підприємництво, модернізація підприємств.

Key words: globalization, risks of small entrepreneurship, development of small entrepreneurship, innovative
entrepreneurship, modernization of enterprises.

ним елементом у підприємницькій діяльності. Ризик має
власну філософію, з одного боку, він виступає як шанс
з можливостями розвитку та водночас невизначеністю
і водночас ризиковістю, а з іншого — ризик розгляда$
ють як загрозу з необхідністю пошуку рішень для уник$
нення загроз і тут водночас ризик ми бачимо як шанс.
Однак бажання успіху, реалізації ідей, азарт, а інколи і
"страх" перемагають ризик$невизначеність, тому ризик$
шанс завжди попереду. Ризик існує завжди, але, воче$
видь, прийняття окремих рішень потребує структуро$
ваного підходу, він є основним важливим елементом
підприємницької діяльності в умовах ринку. Тому й
основною рисою характеру підприємця — це здатність
до ризику. Досягає успіху той підприємець, який вміє
вчасно ризикувати.

Сьогодні інвестор думає, в що вкладати свій капі$
тал, щоб одержати максимальний прибуток і часто ри$
зикує. А завдання наших підприємств, виходячи із ре$
зультатів своєї реальності, формувати й створювати нові
проєкти, переймати світовий досвід й вдосконалювати
та оновлювати свій продукт, вміти його продати на
міжнародних ринках та вміло реагувати на глобальні
виклики соціально$економічних змін.

Глобалізація вже давно влилася в українське під$
приємництво і торгівлю та з кожним роком розширює
свою мережу впливу, формуючи нові виклики та вимо$
ги.

У глобалізації нема визначених меж і чітких правил,
навпаки, правила гри постійно змінюються. Тому успіш$
на адаптація до глобалізаційних реалій потребує перш
за все регулювання підприємництва як процесу. Водно$
час глобалізація може слугувати знаряддям поділу світу
і посилення конфронтації. Це стосується, зокрема, еко$
номіки, де розвиток глобалізаційних процесів тісно по$
в'язаний з посиленням на світовому ринку конкурент$
ної боротьби за контроль над природними ресурсами
та інформаційним простором через використання най$
новіших технологій. У цих умовах малі і середні підприє$
мства з високою сприйнятливістю до інновацій і адап$
тацією до змінюваної ситуації на ринку одержали нові
можливості відігравати важливішу роль у світовій еко$
номіці. І чим вищий рівень глобалізації економіки, тим
сильнішими стають її дрібні учасники.

Більша частина українських компаній у секторі
підприємництва — це малі та середні підприємства, по$
дібно до більшості країн по всьому світі. Від загальної
кількості облікованих станом на 01.01.2019 р. суб'єктів
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господарювання — 355877 одиниць, 95,4% чи 339374 оди$
ниці складають суб'єкти малого підприємництва (у яких
середня кількість працівників за календарний рік не пе$
ревищує 50 осіб, а річний дохід від будь$якої діяльності
не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро), з
них 82,3% (292772 од.) — це суб'єкти мікропідприємниц$
тва, тобто суб'єкти господарювання у яких середня
кількість працівників за календарний рік не перевищує
10 осіб та річний дохід від будь$якої діяльності не пе$
ревищує суму, еквівалентну 2 мільйонам євро, 4,5%
(16057 од.) — середні підприємства із кількістю найма$
них працівників не перевищує 250 осіб та 0,1% (446 од.)
— великого підприємництва у яких середня кількість
працівників за звітний період перевищує 250 осіб та
річний дохід від будь$якої діяльності перевищує суму,
еквівалентну 50 мільйонам євро. Водночас кількість зай$
нятих працівників у секторі підприємництва із кількістю
найманих працівників не перевищує 250 осіб становила
84,7% від загальної чисельності, а із кількістю найма$
них працівників понад 250 осіб — 15,3% [1].

В Україні структура малого і середнього підприєм$
ництва схожа на аналогічну структуру в Німеччині, ук$
раїнському сектору малого і середнього підприємницт$
ва не вистачає потужностей й продуктивності, які мог$
ли б забезпечити успіх на національному та міжнарод$
ному рівні. Зокрема, Україна істотно відстає за
кількістю малих та середніх компаній, які успішно пра$
цюють на міжнародних ринках [2].

Глобальне дослідження Doing Business, що публі$
кується Світовим банком кожної весни, висвітлює рей$
тинг 190 країн і умови ведення бізнесу в них. Звіт Doing
business складається за підсумками комплексного до$
слідження стану реформ в кожній країні по 10 ключових
індикаторах, які використовуються для аналізу еконо$
мічних результатів, виявлення успішних реформ і оцін$
ки їх ефективності. Так, за рівнем конкурентоспромож$
ності у рейтингу Doing business$2020 Україна піднялася
на сім позицій в рейтингу і тепер займає 64$ту позицію
із 190 країн [3]. За даними звіту Всесвітнього банку у
цьому році Україна значно покращила свої показники
по 6 із 10 індикаторів, що враховуються спеціалістами
Всесвітнього банку під час складання цього звіту. Згідно
із дослідженнями негативними факторами для ведення
бізнесу у нашій країні визначено: політичну не$
стабільність, корупцію, неефективну державну політи$
ку, часту зміну урядів, інфляцію, високі податкові став$
ки, складність податкового законодавства, зарегульо$
ваність валютного ринку, невідповідну якість інфра$
структури, недостатню здатність до інновацій, низьку
якість охорони здоров'я та ін. [3].

Глобалізація світової економіки супроводжується
формуванням загальновизнаних стандартів. Не$
обхідність їх дотримання ставить для вітчизняного
підприємництва чималі завдання. Їх виконання ілюст$
рує наявні проблеми, що власне і є ідеологічною осно$
вою ризику.

На діяльність малого підприємництва в Україні впли$
вають ще такі ризики, як недотримання принципу "вер$
ховенства права", політична нестабільність, часті зміни
в податковому законодавстві, нестабільність національ$
ної валюти, збільшення відсоткових ставок за кредита$
ми, невиконання договірних угод збоку партнерів, пе$
ребої в електропостачанні, стихійні лиха. Також роз$
витку малого підприємництва в Україні перешкоджає
низький рівень довіри, а з низьким рівнем довіри склад$
ніше сформувати щільні мережі співпраці.

Державні установи загалом мають низький рівень
довіри суспільства (наприклад, лише 9,1% населення
довіряють державним службовцям), що є наслідком
слабкого верховенства права [4].

Це призводить до: неможливості захистити права
власності на активи, прибуток та інтелектуальну влас$
ність; низького рівня довіри до системи правосуддя та
правоохоронних органів; високого ризику "захоплен$

ня" держави кумівським капіталізмом та монополіями,
що спотворюють рівні умови; високого рівня корупції.
Таким чином, будь$яка ініціатива уряду щодо надання
фінансових засобів підтримки малого і середнього
підприємництва може бути сприйнята з недовірою з
боку потенційних отримувачів, оскільки вони можуть
не вірити у справедливий розподіл цих коштів з огляду
на вплив корупції. Це також може призвести до низь$
кого рівня попиту на державне фінансування та підтрим$
ку малого і середнього підприємництва. Політична та
економічна нестабільність — ще один фактор, який
стримує бізнес від довгострокового планування через
високий ризик неочікуваних змін в оподаткуванні, ре$
гулюванні та зовнішньоторговельній політиці з огляду
на зміни на політичній арені та лобі великого бізнесу.
Доведено, що політична невизначеність впливає на тех$
нологічні інновації більше, ніж сама політика в цій сфері
[5]. Таким чином, високий рівень політичного впливу на
економічні рішення призводить до уповільнення техно$
логічних інновацій.

Несприятливим фактором в економіці є неузгод$
женість дій державних структур, яка використовується
тіньовими структурами, що одержують простір до зро$
стання, до розкрадання державного і колективного май$
на, ухилення від сплати податків, шахрайства з фінан$
совими ресурсами і зростанням фіктивного підприєм$
ництва. За таких умов підприємництво у сфері мате$
ріального виробництва зменшується, а частка під$
приємств, які займаються гуртовою та роздрібною тор$
гівлею, посередництвом зростає.

Аналізуючи іноземний досвід, слід зазначити, що
мале і середнє підприємництво вважається основою
німецької економіки та драйвером її успіху. В Німеч$
чині розвиток сектору малого та середнього бізнесу
сприяв появі "прихованих чемпіонів", які вже є части$
ною бренду країни. Як і майже в кожній країні, у Німеч$
чині сектор малого і середнього підприємництва є най$
більшим роботодавцем з часткою 60,7% усіх працівників
[6].

Проводячи порівняння у міжнародному масштабі,
слід мати на увазі, що успішні малі та середні підприєм$
ства досягли рівня "прихованих чемпіонів" у сприятли$
вих умовах. Більшість сучасних німецьких "прихованих
чемпіонів" мають довгу історію зростання в гетероген$
ному секторі малого та середнього бізнесу країни.
Ефективність "прихованих чемпіонів" у сфері інновацій,
досліджень і розробок перевершує ефективність вели$
ких корпорацій у 5 разів [7]. Деякі "приховані чемпіо$
ни" відносно невеликого розміру володіють 70—100%
частки свого ринку завдяки глибокому досвіду в своїх
галузях, а також постійному випередженні своїх кон$
курентів, який вони забезпечують безперервними інно$
ваціями. За умови правильної ринкової стратегії, така
політика фірми збільшує ризик ринку при скороченні
ризику конкуренції [8].

На сьогодні серед важливих глобальних загроз роз$
витку підприємництва є зміна клімату, зміна потреб
клієнта, що породжує невизначеність і нестабільність у
бізнес$середовищі.

Зміна клімату породжує головний фінансовий ри$
зик на підприємстві, через стихійні лиха чи інші непе$
редбачувані обставини породжені змінами клімату зав$
жди є фінансові наслідки. На початку 21 ст. світовою
спільнотою визнано, що зміна клімату є однією з основ$
них проблем світового розвитку з потенційно серйоз$
ними загрозами для глобальної економіки та міжнарод$
ної безпеки внаслідок підвищення прямих і непрямих
ризиків, пов'язаних з енергетичною безпекою, забезпе$
ченням продовольством і питною водою, стабільним
існуванням екосистем, ризиками для здоров'я і життя
людей.

Зміна потреб клієнта формується згідно з змінами
соціально$економічних процесів, які відбуваються на
ринку. Звичайно у сучасних умовах економічного роз$
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витку, коли є великий вибір, так званий "надлишок за$
доволення" клієнта потрібно дивувати. Проте, якщо взя$
ти приклад останніх неочікуваних подій пов'язаних з
пандемією коронавірусу, то бачимо чітку ціленаправ$
леність потреб серед населення. Сьогодні епідемія ко$
ронавірусу є хорошим струсом для глобального вирію і
подальшого суспільного розвитку, тому потрібно бага$
то переосмислити та доведеться шукати інноваційні
рішення, щоб одним триматися на плаву, а іншим зни$
зити темп задоволень і рівень споживання. Недавні
знімки неба над Китаєм показали, як два місяці без ви$
робництва очистили повітря і дозволили людям знову
дихати киснем, а у Венеції стала прозорою вода в кана$
лах. Отже вірус демонструє нам, що потрібно терміно$
во задуматись і переорієнтовуватися на еколого$еконо$
мічне ведення господарювання, яке буде створювати
сприятливіше середовище для суспільного розвитку
підвищуючи якість життя. Тому, виходячи із пріоритетів
розвитку, економіка має переорієнтуватись із надлиш$
ку до раціональності, а інноваційна політика має бути
спрямована на гуманізаційні засади її розвитку, дотри$
муючись ціннісних орієнтацій.

Мале підприємництво повинно йти в ногу з новими
технологіями та змінюватись згідно з сучасними викли$
ками. Для того щоб забезпечити конкурентоспро$
можність українського підприємництва в умовах глоба$
лізації потрібно експериментувати, вдаватись, до не$
стандартних рішень та підходів, змінювати усталені
форми ведення бізнесу, генерувати інновації, вкладати
у розвиток освіти й науки, щоб молодь вміла виробляти
свіжі бачення, інклюзивність та креативні рішення.

Сучасне підприємництво в Україні повинно спира$
тися на знання та компетентність кожного працівника,
його освіту, базу навичок для ухвалення проривних
інноваційних рішень та використання можливостей для
росту. Це стосується, насамперед, розвитку інновацій$
ного виробництва, яке потребує посилення державно$
го стимулювання та фінансування в наукове виробниц$
тво. Мотивація до сучасних знань залежить від наявної
стійкої організаційної культури на підприємстві,
сприятливого морального клімату в колективі.

На особливу увагу заслуговує розвиток малого інно$
ваційного підприємництва, його маркетингової складо$
вої, яка включає: використання наявних баз знань на
практиці; застосування їх у конкретному середовищі;
аналіз макросередовища підприємства та зіставлення
можливостей підприємства з реально існуючим попи$
том на продукцію; генерування креативних рішень та
формування проривних технологій. Комунікація знань
підприємства передбачає взаємодію його знань з потре$
бами споживачів і створення конкурентної переваги
задля задоволення нових вимог споживачів продукції.

Мале інноваційне підприємництво сприяє швидкій
комерціалізації результатів дослідження і розробок,
адаптації до зміни умов в усіх сферах діяльності. Су$
часні інформаційні технології дозволяють істотно
змінити саму модель функціонування різних структур,
забезпечити доступ малого підприємництва до нових
видів діяльності [9, с. 52].

Мале інноваційне підприємництво не мають ототож$
нювати з малим підприємництвом, які здійснюють інші
види економічної діяльності. Адже діяльність малого
інноваційного підприємництва спрямована на отриман$
ня приросту від проведення науково$дослідних робіт.
Результатом проведеної науково$дослідної роботи є
створення нової конкурентоспроможної продукції по$
кликаної істотно поліпшити умови виробництва, життя
людини. Інновація передбачає більше інвестицій та кра$
щу якість для клієнтів або споживачів, тому це позитив$
но впливає як на економіку, так і на добробут населен$
ня [9, с. 55].

Інноваційність — найважливіший фактор конку$
рентоспроможності на сьогодні. Це спричинено тим, що
інновації забезпечують набагато вищий рівень віддачі,

ніж просте залучення додаткових ресурсів. Підсилити
відповідний ефект здатні найновіші технології. За та$
ких умов підвищується цінність і людського потенціа$
лу. Рівень освіти та професійної кваліфікації населення
визначає здатність країни до створення малого іннова$
ційного підприємництва й продукції та підвищення про$
дуктивності праці. Проте важливо зазначити, що слід
не лише вміти створювати умови для розвитку потен$
ціалу талановитих громадян, але й зуміти їх зацікавити
й втримати в межах держави. Зіставлення всіх цих фак$
торів дозволяє виявити ще один вагомий чинник забез$
печення конкурентоспроможності — інституційний.

Сьогодні потрібні нетрадиційні заходи, нові спільні
законодавчі документи, спеціальні нові організаційні
структури, що сконцентрують свою увагу на поки що
часто не вирішених проблемах багатоюрисдикційного
застосування конкурентного законодавства щодо роз$
витку малого підприємництва.

Вже сьогодні сильні ринкові позиції є для під$
приємств вирішальною умовою успіху. Для малих
підприємств це означає, що кожний продукт має влас$
ну характеристику і повинен відповідно продаватися.
Вибирати сферу діяльності має підприємство. На рин$
кових нішах діють інші правила: тільки диференціація
продуктів і тим самим сегментування ринку дозволяє
зберегти конкурентні переваги. В умовах ризику стра$
тегічними питаннями для підприємств є такі: з якими
продуктами й на яких ринках можна добитися успіху,
як можна організувати для цього по$новому ланцюг
створення вартості, як розширити пропозицію техно$
логій і закріпити позиції на ринку.

Без взаємної відповідності процесів розвитку вироб$
ництва і підойм його регулювання негативні наслідки
можуть бути такими самими глобальними, як і саме ви$
робництво. Тому малим українським підприємствам не$
обхідно проводити модернізацію, вдосконалювати ви$
робництво, покращувати якість продукції. Держава по$
винна вкладати кошти в розвиток інновацій, технологій
і таланту (знань). Без цього країна і далі буде відстава$
ти від країн з розвиненою економікою, а згодом може
перетворитися на державу$банкрута [10, с. 314].

Зокрема, у політиці Міністерства економіки Німеч$
чини серед важливих напрямків розвитку малого і се$
реднього підприємництва виділяють: активне фінансу$
вання стартапів і їх розвитку; підготовка кваліфікова$
ної робочої сили, залучення біженців до професійного
навчання та праці; неухильне вдосконалення регулятор$
них вимог та постійні зусилля в напрямку зменшення
бюрократії; перехід на цифровий формат (діджиталіза$
ція); сприяння інноваціям; використання можливостей,
які створює глобалізація; розвиток малого і середнього
підприємництва у менш розвинутих регіонах; розвиток
нових сфер бізнесу, що виникають у період енергетич$
ного переходу [6].

ВИСНОВКИ
На сьогодні потрібно всебічно сприяти розвитку

малого підприємництва для відновлення економіки дер$
жави та її поступального зростання, яке має грунтува$
тись на розбудові високотехнологічного підприємниць$
кого сектору та підвищення його конкурентоспромож$
ності на європейському й глобальному ринках. Пріори$
тетними напрямами для Уряду країни мають стати сти$
мулювання інноваційної активності підприємницького
сектору, формування сприятливого нормативно$право$
вого середовища та інноваційно$інвестиційного кліма$
ту, впровадження європейських підходів до розвитку
малого та середнього бізнесу в Україні.

Впевненість у ризиковій грі може бути забезпечена
тільки завдяки власному компетентному управлінню,
розробці ефективних стратегій, опануванню комплекс$
ними структурами, оптимізації процесів і підготовці
кваліфікованого персоналу. Успіх малого бізнесу, за$
лежить від вдалого управління з боку керівників підприємств
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і держави як регулятора. Урядові структури повинні
бути спрямовані передусім на підтримку розвитку ма$
лого інноваційного підприємництва, просування вітчиз$
няних товарів на ринки інших країн, а також на захист
внутрішнього ринку через жорсткі вимоги до якості,
екологічності, безумовної відповідності імпортних то$
варів національним і міжнародним системам стандартів.
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