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Постановка проблеми. Становлення ринко-
вих умов господарювання в Україні пов’язане зі 
зростанням підприємницької активності в усіх 
сферах економіки. Як показує світовий досвід, 
ознакою ефективної ринкової системи є одночас-
не існування і взаємодія багатьох великих, серед-
ніх та дрібних підприємств у співвідношенні, яке 
забезпечує вільну конкуренцію між ними, і на цій 
основі стійке і динамічне загальне соціально-еко-
номічне зростання.

Найбільш динамічним елементом у цій 
структурі є мале підприємництво, яке забезпечує 
розвиток конкурентного середовища.

В умовах сьогодення  з метою досягнення 
якісно нового рівня життя населення малий біз-
нес стає невідємною частиною ринкової економі-
ки. Отже розвиток та результативність діяльності 
малого бізнесу великим чином залежить від його 
підтримки не тільки на регіональному, але і на дер-
жавному рівнях. Проводячи аналіз регуляторного 
середовища та стану розвитку малого бізнесу на 
регіональному рівні слід зауважити, що існує без-
ліч проблем що стосуються програм підтримки, 
а також розвитку малого бізнесу. Коли на сучас-
ному етапі розвитку економічних процесів левову 
частку повноважень віддають на місцеве самовря-
дування, подальший розвиток малого бізнесу ви-
магає детального дослідження його системоутво-
рюючих факторів, територіальних особливостей, 
розробки та здійснення відповідної ефективної та 
гнучкої регіональної політики.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-
слідженню стану малого бізнесу проблемам та 
перспективам його розвитку приділялася значна 
увага вчених та представників органів державної 
влади. Серед вітчизняних і зарубіжних вчених, 
які зробили важливий внесок у дослідження про-
блем розвитку та оподаткування малого бізнесу, 
можна віднести праці В.Л. Андрущенка, В.В. Бу-
ряковського, З.С. Варналія, В.П. Вишневського, 
Ю.Г. Дьякона, Ю.Б.  Іванова, О.Р.  Квасовського, 
А.І.  Крисоватого, І.О. Луніної, П.В. Мельника, 
С.А. Музиченко, В.Н.  Парсяка, А.М.  Піддєрьо-
гіна, А.М.  Соколовської, Т.В.  Уманець, А.П.  Че-
редніченко, В.О. Швадченка, С.І. Юрія.

Мета статті  полягає у визначенні підходів до 
вирішення проблем малого бізнесу та його успіш-
ного функціонування.

Виклад основного матеріалу. Найбільш ор-
ганічним структурним елементом ринкової еко-
номіки є малий бізнес. Малий бізнес логічно та 
історично був необхідною передумовою станов-
лення ринкового середовища. Він був системо-
утворюючою формою ринкового господарства, 
а саме дрібнотоварного виробництва. Своєрідне 
функціональне призначення та специфіка мало-
го бізнесу відіграють особливу роль для країн, що 
намагаються розвивати систему ринкового госпо-
дарювання.

У структурі сучасної змішаної економіки 
співіснують та органічно взаємодоповнюються 
малий, середній та великий бізнес. Але на від-
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міну від двох останніх малий бізнес є вихідним, 
найбільш численним, а тому і найбільш динаміч-
ним сектором економіки. Відмінності між цими 
трьома видами бізнесу обумовлені різним рівнем 
суспільного розподілу праці, характером спеціалі-
зації та усуспільнення виробництва, а також ви-
бором технологічного типу виробничого процесу. 
Так на етапі трансформації значна увага приділя-
ється підтримці розвитку підприємництва. Від-
так набули чинності  закони України «Про дер-
жавну реєстрацію юридичних та фізичних осіб 
– підприємців щодо спрощення реєстрації осіб 
як платників податків» «Про Національну про-
граму сприяння розвитку малого підприємництва 
в Україні», «Про розвиток та державну підтримку 
малого і середнього підприємництва в Україні», 
програми підтримки малого і середнього бізнесу 
на регіональному та місцевому рівні, розпоря-
дження Кабінету Міністрів України «Про утво-
рення територіальних органів Державної служби з 
питань регуляторної політики та розвитку підпри-
ємництва», «Про схвалення Концепції Загально-
державної програми розвитку малого і середнього 
бізнесу на 2014-2024 роки».

Проводяться дії з активізації державної по-
літики регулювання підприємницького сектору, і 
вже є перші позитивні результати -  удосконалено 
дозвільні процедури та реєстрації (у т. ч. електро-
нної) речових прав на власність, спрощення ме-
ханізму відкриття та закриття бізнесу, отримання 
адміністративних послуг, зменшення контролю за 
діяльністю суб’єктів підприємницької діяльності 
та реформування сфери надання адміністратив-
них послуг з боку держави, зменшення податко-
вого тиску, розвиток інфраструктури для надання 
суб’єктам господарювання фінансової, матеріаль-
но-технічної, інформаційної, консультативної, 
маркетингової, кадрової та освітньої підтримки 
[1].

Значну увагу приділено обговоренню про-
блем, пов’язаних із набуттям чинності на початку 
2016 р. Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. 
Обговорення ведеться щодо ризиків і можливос-
тей при взаємному зниженні тарифних обмежень.

Треба враховувати, що обезцінення гривні 
в три рази докорінно змінила цінові пропорції, 
отже для більшої маси товарів зниження митних 
ставок (з 1 січня поточного року Україною з 5,0 до 
2,4%, а Євросоюзом — з 7,6 до 0,5%) не є вагомою. 
Набагато вагомішими є довгострокові фактори 
конкурентоздатності, що безпосередньо зв’язані 
з структурно-технологічними особливостями ві-
тчизняної економіки, її інституційною структу-
рою, ефективністю державної політики що в свою 
чергу визначають стратегічне місце національної 
економіки у міжнародному поділі праці.

В Угоді виокремлено багато значних завдань, 
які Україна може і зобов’язана використовувати, 
аби якомога більше сприяти розвитку стратегіч-
них цілей. Так, у статті №379 Угоди про асоціацію 
передбачена співпраця сторін аби втілити в життя 
стратегії розвитку малого та середнього бізнесу, 
що базується на принципах Європейської хартії 
малих підприємств, вдосконалення нормативно-
правової системи регулювання діяльності МСП, 
використання досвіду кластерного розвитку,  ін-
новаційного підприємництва. Дані положення 
Угоди дають можливості для становлення нових 
зв’язків між відповідними закладами України та 
ЄС і окремо взятих країн ЄС, передусім нових 
членів, для знайомства з європейським досвідом,  
навчання управлінського персоналу, організації 
стажувань для представницьких осіб малого та 
середнього бізнесу, залучення методичної під-
тримки малого бізнесу, що в свою чергу сприяти-
ме створенню його інституційного забезпечення, 
розміщення контактів між приватними підпри-
ємствами України та ЄС. Важливим факотором, 
згідно положення Угоди є можливість висувати 
пропозицію щодо розширення фінансової части-
ни програми розвитку  малого та середнього біз-
несу в межах технічної допомоги, що надається 
[2].

Розвиток малого бізнесу на регіональному 
рівні стримують:

1. Відсутність достатнього стартового капіта-
лу, власних фінансових ресурсів, сировини, при-
міщення, обладнання та матеріалів, неврегульо-
ваності механізмів кредитування малого бізнесу, 
висока відсоткова ставка по кредитуванню, що в 
свою чергу веде до нестачі ресурсів на освоєння 
нової продукції, отримання новітніх технологій.

2. Нерозвиненість ринку нерухомості. Малим 
підприємствам вкрай бракує офісних та виробни-
чих приміщень (висока орендна плата та заплута-
ність правил оренди).   

3. Недосконалість податкової системи: по-
даткові преференції для суб’єктів малого бізнесу 
- відсутність чіткої системи надання пільг, великі 
відрахування в фонд заробітної плати та страху-
вання, в результаті чого малі підприємства зму-
шені приховувати свої прибутки аби сплачувати 
менші податки. 

4. Нормативно-правові проблеми ведення 
бізнесу -  сфера обліку та звітності. 

5. Бездіяльність держав у підтримці націо-
нального виробника у прагненні вийти на зо-
внішній ринок з власним товаром, а саме через 
надання малому бізнесу можливості виконувати 
державні замовлення.

6. Неефективність системи контролю за ви-
користанням коштів, що надані для розвитку 
малого бізнесу, внаслідок чого надана фінансова 
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підтримка не доходить до малих підприємств та 
витрачається за нецільовим призначенням. 

7. Оскільки малий бізнес безпосередньо зале-
жить від платоспроможності та попиту населення 
в регіоні, стабільного розвитку промислового та  
аграрного виробництва, проблемою стає нерівно-
мірність розташування та розвитку малого бізнесу 
в регіонах України (загальноекономічна ситуація 
в регіоні). 

Більшість підприємств  малого бізнесу в 
Україні зосереджено у п’яти регіонах: м. Київ 
- 20,2 %, Дніпро та Дніпропетровська область - 
7,0 %, Харківська область - 6,8%, Одеська - 5,9 
%, Львівська - 5,8 %. За регіонами України кіль-
кість малих підприємств (юридичних осіб) на 10 
тис. осіб наявного населення значно коливається: 
найбільше значення цього показника - 250 під-
приємств у м. Києві, а найменше - 35 підприємств 
у Вінницькій області. У Львівській та Харківській 
областях (70 до 76 відповідно), Запорізькій (56), 
Донецькій (55), Одеській (54), Дніпропетровській 
та Херсонській (53) областях – спостерігається 
високий рівень діяльності малих підприємств. За-
реєстровано малих підприємств (юридичних осіб) 
на 10 тис. осіб наявного населення у м. Києві - 
699, Миколаївській та Одеській оластях - 583 до 
562 підприємств відповідно, найменша кількість 
– Тернопільська область 358. За обсягами реалі-
зованої продукції лідирують малі підприємства 
м. Києва (151,6 млрд. грн.), Дніпропетровської 
(44,5 млрд. грн.) та Донецької (38,3 млрд. грн.) об-
ластей. Найнижчі показники обсягу реалізованої 
продукції демострують малі підприємства Черні-
вецької (3,3 млрд. грн.), Тернопільської (4,1 млрд. 
грн.) та Рівненської (4,3 млрд. грн.) областей. Роз-
мір середньомісячної заробітної плати працівни-
ків малих підприємств також різниться за регіона-
ми: найвищий рівень – у м. Києві (1838,19 грн.), 
у Донецькій (1280,46 грн.), Дніпропетровській 
(1215,39 грн.) та Запорізькій (1140,76 грн.) об-
ластях. Найнижча заробітна плата у працівників 
малих підприємств Волинської (983,83 грн.), Чер-
нігівської (997,86 грн.) та Тернопільської (1000,38 
грн.) областей [3].

Враховуючи вищенаведене видно, що для ви-
користання позитивних можливостей Угоди про 
асоціацію дуже суттєвим є врегулювання політики 
дерегуляції України та підтримки розвитку малого 
та середнього бізнесу з європейською з урахуван-
ням тих пріоритетів, які безпосередньо притаман-
ні Україні в умовах сьогодення. Виокремлення 
пріоритетів розвитку малого бізнесу України, що 
є специфічними для національної економіки та її 
інтересів, дасть можливість пропонувати відпо-
відні програмні принципи залучення такої допо-
моги, але для цього необхідно:  

По-перше, налагодження спрощеної про-
цедури оподаткування малого бізнесу в Україні 

, яка можлива тільки при встановленні  заходів 
обмеженя її використання в схемах зменшення 
податкових зобов’язань, «відмивання» і неза-
конного отримання грошових надходжень, неза-
конного використання спрощеної системи щодо 
надприбуткових видів діяльності. Все це є мож-
ливим через зменшення чітко визначеного пере-
ліку видів діяльності, що відносяться до спрощен-
ної системи оподаткування, видалення секторів, 
які пов’язані з отриманням пасивних прибутків 
тощо. Спрощений спосіб нарахування податків у 
міжнародній практиці зазвичай використовується 
для суб’єктів підприємницької діяльності з обся-
гом доходів від реалізації до 100 тис. дол. на рік, в 
Україні ж така спрощена процедура застосовуєть-
ся до підприємств доходи яких складають 20 млн. 
грн.

Використання спрощеної процедури оподат-
кування та в подальшому її збереження в Украї-
ні можливе лише за умови посилення контролю 
за цільовим характером використання наданої 
пільги, а саме інтенсивній інформатизації сфери 
діяльності малого підприємництва та податкової 
звітності. Даний процес супроводжуватиметься 
фінансуванням  з боку Євросоюзу в якості техніч-
ної допомоги з впровадження устаткування та ві-
повідного програмного забезпечення з метою пе-
реходу на автоматизований  облік (касові апарати 
та інші засоби обліку) і звітність.

По-друге, підтримка інноваційного підпри-
ємництва. Сприяння розвитку інновацій є однією 
з найважливіших складових конкурентноздат-
них переваг країн ЄС. Як свідчить європейська 
практика, використання цього чинника потре-
бує спеціальних положень державної політики. 
Адаптація національної моделі підтримки до єв-
ропейської дозволить розраховувати на участь ЄС 
у якості партнера в реалізації програм наукового, 
технологічного, а також інноваційного розвитку.

По-третє, підтримка розповсюдження клас-
терної організації малого та середнього підпри-
ємництва. Кластери зазвичай досліджуються у 
практиці ЄС як засіб підвищення конкурентоз-
датності МСП, зміцнення ділових взаємозв’язків, 
реалізації горизонтальної інформаційної по-
літики, міжсекторального та транскордонного 
співробітництва. Кластерна модель всебічно ви-
користовується для здійснення інноваційного 
підприємництва. Наразі враховуючи вищезазна-
чене важливим є можливість скористатися ме-
тодичною підтримкою та допомогою країн ЄС в 
нормативно-правовому врегулюванні розуміння 
«кластеру» та особливостей правового режиму їх 
фінансування на рівні господарського законо-
давства, розповсюдженні в ЄС інформації сто-
совно перспективності співпраці з українськими 
діловими бізнес партнерами з метою створення 
кластерів міжнародного масштабу. Щодо розви-
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тку інноваційних кластерів в Україні - допомога 
в  розробці та складанні програмних документів.

Участь у системі євро регіонів дасть можли-
вість розвитку транскордонних кластерів. Нема-
ловажним постає завдання налагодження за під-
тримки європейських партнерів інформаційної 
системи суб’єктів  підприємницької діяльності, 
що стосується досвіду європейської кластери-
зації,  встановлення постійних зв’язків ділового 
характеру та використання конкурентних переваг 
кластеризації.

По-четверте, сприяння інтернаціоналізації 
виробництва молого та середнього бізнесу як по-
вноцінного суб’єкта міжнародної торгівлі та коо-
перації. 

Зараз інтернаціоналізація молого та серед-
нього бізнесу знаходиться в центрі уваги як важ-
ливий чинник інклюзівності економічного роз-
витку. Статтею 379 Угоди передбачена підтримка 
заходів стимулювання експортної діяльності в 
Україні Європейським  Союзом. Україна може 
звернутися за допомогою спираючись на угоду 
до ЄС для надання методичної, фінансової і ор-
ганізаційної підтримки експортерів при виході 
українських підприємств на європейські ринки та 
створенні експортних консорціумів. Частка засо-
бів фінансової підтримки може бути направлена 
на програми експортного кредитування підпри-
ємництва через уповноважені банки. 

По-п’яте, здійснення своєчасної та всесто-
ронньої підтримки МСП у депресивних регіонах. 
Можливість скористатися європейськими над-
баннями, підтримка та стимулювання зароджен-
ня бізнесу з урахуванням регіональних проблем 
розвитку та потреб реструктуризації старопро-
мислових регіонів України. Першочерговим є:

- мікрокредитування – має передбачати ме-
тодичну допомогу відкриття бізнесу паралельно 
з цим розробку бізнес-плану спільно з центром 
зайнятості потенційними суб’єктами піприємни-
цтва;

- надання у власність або в лізинг за міні-
мальну плату вільних будов та іншого майна ви-
робничого та невиробничого призначення, яке 

знаходиться у власності держави або комунальних 
підприємств, для створення нового або розвитку 
існуючого малого бізнесу;

- урахування досвіду створення умов для роз-
витку креативних індустрій а саме: туризму, куль-
тури, традиційних ремесел тощо, як засобу пере-
оснащення структурних пріоритетів відсталих 
регіонів;

- поновлення на загальнодержавному та ре-
гіональному рівнях конкурсів у формі публічних 
шоу, на яких починаючі та малі підприємці при-
йматимуть участь у змаганнях бізнес-проектів за 
можливість отримання фінансової допомоги  в їх 
реалізації від  інвесторів або інституцій сприяння 
розвитку бізнесу.

По-шосте, створення сучасної європейської 
фінансової інфраструктури підтримки бізнесу в 
Україні. Першочерговим є спрощення доступу 
середнього та малого підприємництва до фінан-
сування через поширення бізнес-програм мікро-
кредитування.  З метою залучення і використання 
засобів міжнародної технічної допомоги слід ви-
окремити ряд уповноважених банків, оптималь-
но — з державним капіталом. Як результат можна 
створити окрему фінансову установу, наглядова 
рада якої буде представлена провідними європей-
ськими фінансистами,  яка розподілятиме між-
народні засоби, що направляються на розвиток 
МСП в Україні. При цьому основну частку коштів 
доцільно використовувати на розвиток бізнес-
інфраструктури, що сприятиме підприємництву: 
транспортних, логістичних мереж, інститутів «по-
сівної» підтримки, інформаційних тощо [4].

У підсумку перетворення, що сталися, ще не 
призвели до значного покращення кількісних та 
якісних характеристик розвитку бізнесу. Таким 
чином політика економічних реформ та адек-
ватна антикризова політика відповідно ринковій 
ситуації є малоефективна та суттєво гальмується 
занадто повільним формуванням чітко упорядко-
ваного набору правил політичного, соціального, 
юридичного та економічного середовища, який 
забезпечує реалізацію правових положень у прак-
тичній діяльності державного управління, під-
приємництва та населення України (рис 1).

Рис. 1. Загальна оцінка складності ведення бізнесу в Україні у 2009-2015 рр. за рейтингом «Doing Bussiness» 
(наведено автором з використанням [5])
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Натомість реформи  та кроки держави щодо 
політики розвитку малого бізнесу дозволили 
Україні зміцнитися в рейтингу «Doing Business – 
2015» на 16 позицій, а це з 112 на 96 місце серед 
189 країн світу. Загалом, досягнуто значних по-
зитивних зрушень по двом ключовими чинни-
кам – «реєстрація власності» (59 місце) і «спла-
та податків» (108 місце), але низка позитивних 
кроків гальмується їх вибірковістю у практичній 
площині та нездатністю системно впливати на 

трансформацію економіки України у нову якість, 
нову модель зростання. Так, відбулося погіршен-
ня ситуації у 7 з 10 сфер, що досліджуються (рис 
2). Низка суттєвих показників залишаються на 
дуже низькому рівні. В Україні протягом тривало-
го часу здійснювалися суперечливі реформи, які, 
за підсумками Світового банку, показували або 
суттєве поліпшення умов ведення бізнесу, або – 
швидке падіння чинників, що порівнювалися [5].

Рис. 2. Місце України у рейтингу «Doing Bussiness» у 2012-2015 рр. (за субіндексами) [5]

Рейтингові значення розраховуються за зна-
ченнями 2013 р., тому відповідні програми, що 
проходять у 2014 р. будуть реально відчутні лише 
у 2016 році та відповідно відображене в рейтингу 
Doing Business.

Особливу увагу привертає до себе той факт, 
що в період тривалого конфлікту на Сході та 
складного економічного становища в країні за 
2014-2015 рр. Україна змогла покращити свої по-
зиції, про що і свідчать субіндекси Індексу ве-
дення бізнесу. Основні позитивні зрушення від-
булися насамперед за рахунок сплати податків 
(+56 позицій у рейтингу), реєстрації власності 
(+38 позицій), відновлення платоспроможності 
підприємств (+20 позицій) і, найголовніше для 
інвесторів, вперше за останні чотири роки збіль-
шився показник захисту інвесторів (+ 19 позицій 
у рейтингу). Найбільше Україна втратила позицій 
за останній рік в частині реєстрації підприємств 
та отриманні дозволів на будівництво (- 29 пози-
цій) [6]. 

Отже, за даними Всесвітнього банку, у рей-
тингу The Doing Business–2015, Україна зайняла 
96 місце, це той рекорд, якого вона не досягала за 
всі роки своєї незалежності, увійшовши у сотню 
країн. П’ятірка країн-лідерів за умовами ведення 
бізнесу у світі залишилася незмінною: Сінгапур, 
Гонконг, Нова Зеландія, США і Данія. Слід заува-
жити, що Сінгапур займає перше місце у рейтингу 
Doing Business сьомий рік поспіль.

На сьогоднішній день Україна залишається 
серед країн з «репресованою економікою», згідно 
даних дослідників американського дослідницько-
го центру The Heritage Foundation. У новому що-
річному рейтингу країн щодо рівня економічної 
свободи – Індексі економічної свободи 2015 р. – 
Україна посідала 162-е місце із 178 країн, у звіті 
минулого року вона посідала 155-е місце [7].

Реалізація чинних реформ на сьогодні част-
ково призупинилася та гальмувалася, що призве-
ло до загальної руйнації перших позитивних спо-
дівань вітчизняних та закордонних організацій що 
стосувалися подальших перспектив інвестиційної 
привабливості України та бізнес-клімату.

Висновки. Отже, підприємницька діяльність 
є основою економічного і соціального розвитку, 
вирішення соціальних проблем, подолання бід-
ності та забезпечення високого рівня життя гро-
мадян. Тому в кожній країні питання створення 
належних умов для відповідального перед дер-
жавою соціально орієнтованого, спрямованого 
на вирішення як поточних, так і довгострокових 
задач бізнесу завжди належали до першочергових. 
Наразі умови діяльності малого бізнесу є склад-
ними не тільки з огляду на корупцію і зарегульо-
ваність, але й з огляду на економічні проблеми 
України. Ситуацію щодо підтримки малого під-
приємництва погіршує відсутність послідовної 
державної політики, спрямованої на підтримку і 
розвиток цього сектору. 
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Середовище для діяльності малого бізнесу 
потребує швидких та ефективних реформ, тому в 
рамках держави повинна діяти політика підтрим-
ки малого бізнесу, головним завданням якої має 
стати збалансування інтересів держави і бізнесу, 
створення оптимальних умов для здійснення під-
приємницької діяльності, посилення конкурен-
тоздатності малого бізнесу. Щоб максимально 
стимулювати малий бізнес, в державі мають бути 
прийняті заходи, які усунуть адміністративні пе-
решкоди для малого бізнесу. Передусім мають 
бути внесені зміни щодо податку на додану вар-
тість, скориговані умови фінансування і зміни в 
соціальній політиці держави, мають бути впро-
ваджені європейські юридичні моделі на зразок 
таких, як Європейська акціонерна компанія та 
Європейський пул економічних інтересів, які б 
дозволили малим підприємствам із різних країн, 
що мають намір здійснювати ділові відносини, 
ефективно вирішувати проблеми розбіжностей 
правових систем різних держав. Реалізація даних 
заходів сприятиме розвитку малого бізнесу, посту-
повій легалізації тіньового капіталу, прискоренню 
процесу формування та ефективного використан-
ня фінансових ресурсів цього сектора економіки.
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