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ВСТУП
Проблемам розвитку малого підприємництва при-

свячені праці таких відомих українських вчених, як
А.І. Барановського, М.Д. Білика, З.С. Варналія, Л.І. Во-
ротіної, І.Г. Ганечко, Ю.І. Єханурова, О.В. Жука, Н. Ко-
жевіної, В.В. Корнеєва, О.Є. Кузьміна, Н.Л. Лесик,
Д.В. Ляпіна, С.К. Реверчука, Н.В. Савки, О.В. Титарен-
ко, О.І. Хорольського, В.К. Черняка, Ю.Ю. Юрченко.
В Росії ці питання висвітлювали В.С. Афанасьєв,
А.О. Блінов, В.Н. Ічитовкін, П.О. Мягков, В.А. Рубе,
В.Е. Савченко, А.А. Шулус. Західна економічна дум-
ка представлена дослідженнями П. Бернса, Й. Ворста,
П. Друкера, П. Равантлоу, Д. Сторея, П. Хейне, Г. Хос-
кінга, Й. Шумпетера та інших вчених.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У статті розглядається становлення і розвиток ма-

лого підприємництва в перехідній економіці України, а
також визначені основні передумови, бо саме малі
підприємства, особливо у разі задовільної розробки
нової державної політики в сфері малого підприємниц-
тва, можуть стати основою ринкових структур у багать-
ох галузях.

МЕТОДОЛОГІЯ
Порівнялний аналіз, статистичний метод, метод син-

тезу та обробки.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Процес становлення малого приватного бізнесу в

економіці України потребує подальшого грунтовного
дослідження та роздроблення довгострокової програ-
ми сприяння. Розроблені протягом 2000—2008 років
стратегії України [1—3] не стали загальновизнаними та
не одержали належного теоретичного обгрунтування.
Ця тема особливо актуальна сьогодні, коли процеси, які
супроводжують становлення підприємництва, ще недо-
статньо вивчені. Західна економічна наука поглиблено
вивчає мале підприємництво уже не одне десятиліття.
Вітчизняні економісти тільки розпочали дослідження
цього явища в добу незалежності України.

Проте, навіть сучасні дослідження не дають вичер-
пної оцінки тих глибинних перетворень, які відбувають-
ся у секторі малого приватного бізнесу, оскільки він
перебуває у постійній динаміці. Щоразу науковці-дос-
лідники феномена підприємництва стикаються з якісно
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новими його проявами. Подальшого дослідження потре-
бують проблеми визначення оптимальних розмірів ма-
лих підприємств, вироблення ефективної системи дер-
жавного регулювання та підтримки вітчизняного під-
приємництва, вивчення досвіду країн Східної та Цент-
ральної Європи у справі розвитку приватного бізнесу з
проекцією на специфіку українського ринку.

Після проголошення незалежності Україна розпо-
чала багатоступінчастий та складний процес ринкової
трансформації. Він передбачає становлення валютно-
грошової системи, власних законодавчих інституцій,
проведення приватизації, земельної реформи тощо.

Історія розвитку малого підприємництва в Україні
нараховує трохи більше 10 років. За цей період здійсни-
лись значні зміни в кількісному та якісному складі під-
приємницьких структур, в економічних і правових умо-
вах, державній політиці розвитку малого та середнього
бізнесу.

Становлення малого підприємництва умовно мож-
на поділити на 3 етапи.

І етап: 1991—1994 роки — початок формування дер-
жавної політики підтримки малого підприємництва,
прийняття Верховною Радою України Закону "Про
підприємництво", утворення Державного комітету Ук-
раїни з сприяння малим підприємствам і підприємниц-
тву та схвалення урядом Програми державної підтрим-
ки підприємництва;

ІІ етап: 1995—1997 роки — період реформування
системи державної підтримки підприємництва, схвален-
ня Кабінетом Міністрів Концепції Державної політики
розвитку малого підприємництва, конституційне закрі-
плення свободи підприємництва та затвердження уря-
дом Програми розвитку малого підприємництва на 1997—
1998 роки;

ІІІ етап: з 1998 року по теперішній час — визнання
на рівні державної політики необхідності зменшення
державного втручання у підприємницьку діяльність, вве-
дення спрощеної системи оподаткування, обліку та
звітності суб'єктів малого підприємництва, прийняття
Верховною Радою України Законів "Про державну
підтримку малого підприємництва" та "Про Національ-
ну програму сприяння розвитку малого підприємництва
в Україні".

Процес становлення малого підприємництва в мо-
лодій українській державі особливо актуальний сьо-
годні. В умовах гігантизму, вкрай невідлагоджених гос-
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подарських зв'язків та кризової економіки, в цілому, ма-
лий бізнес виступає одним із засобів вирішення багать-
ох соціально-економічних завдань. Він сприяє послаб-
ленню монополістичних тенденцій шляхом розвитку
внутрішньогалузевої конкуренції у національній еко-
номіці [4].

Особлива роль малих підприємств полягає у під-
тримці й розвитку деяких галузей, зокрема торгівлі, по-
слуг та громадського харчування. За часів командної
економіки ці галузі розвивалися надзвичайно слабко,
оскільки держава акцентувала свою увагу на великому
виробництві. Деформацію галузевої структури націо-
нальної економіки можна значною мірою виправити за
допомогою ефективного малого приватного бізнесу.

Однак, незважаючи на всі позитивні зрушення, мале
підприємництво стикається з великою кількістю пере-
шкод. Його розвиток відбувається нерівномірно, хао-
тично та суперечливо, йому не приділяють належної
уваги державні органи: програми підтримки є деклара-
тивними, немає узгодженості у діях центральної та
місцевої влади, слабка фінансова допомога тощо.

Вихідним пунктом виступає категорія власності та
одна із її форм — приватна власність. Відносини влас-
ності, які панують у суспільстві, впливають на суспіль-
но-політичний лад, економічний розвиток, формування
інтересів різних соціальних прошарків. Вони формують
економічну систему країни та мережу інституцій, які
підтримують її функціонування.

Поняття "бізнес" та "підприємництво" є синоніміч-
ними. Підприємництво розглядається як інноваційна,
ризикова діяльність індивідів із створення благ, метою
якої є отримання прибутку. Відповідно підприємцем є
вольовий, енергійний, творчий, цілеспрямований, амбі-
ційний та наполегливий лідер, здатний організувати
власну справу, залучити до її виконання інших людей,
ефективно поєднати різноманітні ресурси тощо. Акцен-
тується увага на певній синонімічності таких термінів,
як "фірма", "компанія", "підприємство" і "мале підпри-
ємництво" та "малий бізнес".

Донедавна українські малі підприємства оцінювали-
ся за критеріями, сформульованими у Законі України
"Про підприємства". Як показала практика, ці показни-
ки були значно завищеними та економічно недоцільни-
ми, тому не отримали широкого застосування. Почина-
ючи з 1999 року, Україна користується критеріями, які
сформульовані в Указі Президента України "Про дер-
жавну підтримку малого підприємництва". Застосуван-
ня двох показників вищезгаданого документа — кіль-
кості працівників та обсягу річного виторгу — є цілком
достатнім для практичних цілей. На нашу думку, не по-
трібно диференціювати показники кількості зайнятих по
галузях, оскільки дуже важко об'єктивно оцінити опти-
мальні розміри малих підприємств у різних сферах еко-
номіки. Єдиний універсальний критерій значно спрощує
характеристику малих підприємства [5].

Роль, яку мале підприємництво відіграватиме в Ук-
раїні, значно залежатиме від економічної моделі краї-
ни. Індивідуалістично-кооперативні цінності українців
відповідають багатопартійній системі політичного прав-
ління та ринковому господарству з обмеженим втручан-
ням держави. Українська модель повинна складатися
еволюційно, на основі політичних, економічних, природ-

но-кліматичних, історичних, культурних особливостей
розвитку країни, і ні в якому разі не бути копією іншої
моделі. На нашу думку, недоцільно робити розрахун-
ки, щоб визначити точну кількість МП, яка необхідна для
конкурентного розвитку вітчизняної економіки. Знач-
но важливіше спрямувати увагу держави на здійснення
кардинальних економічних перетворень. Через деякий
час в результаті цієї тактики в Україні з'явиться така
чисельність малих фірм, яка буде оптимальною для
ефективного функціонування народного господарства.

Приблизно до 70-х років МП вважалися неперспек-
тивними і їм не приділялося належної уваги з боку дер-
жави та дослідників, оскільки в західних економіках
переважали великі підприємства. Однак протягом 70-х
років центр тяжіння ділової активності поступово почав
зміщуватися в сектор малого бізнесу, що виявилося у
суттєвому зростанні кількості малих підприємств, поси-
ленні їхнього впливу на створення національного дохо-
ду, забезпечення зайнятості та розвитку конкуренції [6].

Кожного року кількість МП в країні зростає. Малі
підприємства в Україні перебувають у приватній, колек-
тивній, державній та змішаній формах власності.

Питома вага МП майже в усіх галузях економіки
зменшується, за винятком торгівлі, громадського хар-
чування та матеріально-технічного постачання. Малі
компанії концентруються у галузях, де швидко окупо-
вується капітал і не потрібно великих матеріальних зат-
рат та інвестицій для ведення бізнесу. Багато МП одно-
часно займається кількома видами діяльності.

В Україні спостерігається дуже нерівномірний роз-
поділ малих підприємств по областях. Він зумовлений
різними територіальними умовами: економічним потен-
ціалом, ресурсним забезпеченням, спеціалізацією регі-
онів, рівнем інвестиційної активності, станом ринкової
інфраструктури, відносинами між державними органа-
ми та підприємницькими структурами. Ці регіональні
особливості слід враховувати у процесі розробки за-
ходів державної підтримки.

Порівнюючи дані розвитку вітчизняного малого
підприємництва з показниками інших країн, зауважимо,
що Україна значно відстає навіть від країн Східної та
Центральної Європи. Для порівняння: у Польщі на тися-
чу жителів припадає 51,3 МП, у Чехії — 12,4, в Україні
— лише 2,6. У країнах ринкового господарства більше
половини ВВП створюють малі підприємства. В Україні
поки що малий бізнес не відіграє суттєвої ролі у забез-
печенні економічного зростання, його внесок у ВВП ста-
новить лише 9,0—9,5% [6].

У своїй діяльності мале вітчизняне підприємництво
наштовхується на різноманітні макро- та мікроеко-
номічні перешкоди. До першої групи належать такі: по-
даткова політика, відсутність належного законодавчо-
нормативного забезпечення. Сьогодні податкова сис-
тема країни впливає на розвиток бізнесу вкрай негатив-
но. За нашими підрахунками, понад 80% доходу
підприємства вилучається у вигляді різноманітних по-
датків та платежів. Сучасна податкова система не дає
змоги підприємствам здійснювати інвестування, а також
створює якнайсприятливіші умови для їх відходу у тіньо-
вий сектор економіки. Підприємницька діяльність не
може повноцінно розвиватися через відсутність або
недосконалість законів, які її регулюють.
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Адміністративні бар'єри. Велика кількість законів,
нормативних актів, інструкцій заплутує підприємців,
вони змушені витрачати багато часу на вивчення змін
до законодавства та втілення їх у свою діяльність.
Підприємства піддаються частим і безпідставним пере-
віркам з боку різноманітних державних органів.

Обмеженість внутрішнього попиту та наявність кри-
зи збуту на внутрішньому ринку. В результаті масового
зростання безробіття, збільшення заборгованості по
зарплатах та пенсіях, нещодавніх інфляційних стрибків
зменшуються доходи громадян. Малий бізнес втрачає
головних споживачів своєї продукції.

Недостатня державна підтримка. На сьогодні в Ук-
раїні ще не склалася ефективна система державної
підтримки та захисту малого підприємництва. Діє слаб-
кий механізм фінансування та кредитування, має місце
невідповідне інформаційне та консультаційне забезпе-
чення, недосконала система підготовки та перепідготов-
ки кадрів для підприємницької діяльності.

Низька інвестиційна активність. Нестабільність стри-
мує підприємців від інвестування. Більшість МП не ма-
ють коштів для здійснення капіталовкладень, оскільки
кредити є надто дорогими і короткостроковими, а
більша частина прибутків спрямовується на сплату по-
датків.

Нерозвинутість інфраструктури. Незважаючи на
велику кількість об'єктів інфраструктури, їхня роль у
розвиткові малого бізнесу ще дуже незначна. Між різни-
ми організаціями підтримки МП та, власне, МП ще не на-
лагоджено ефективної співпраці та обміну інформацією.

Нерозвинутість ринку фінансових джерел. Дорож-
неча кредитних ресурсів та обмеженість державних
фінансових фондів значно лімітують можливості МП.
Фірми змушені в основному покладатися на власні кош-
ти та капітал приватних осіб.

Тіньова економіка. Малий бізнес щораз ширше ви-
користовує практику роботи без оформлення договорів,
а також намагається переводити свої операції у готів-
ковий оборот, з метою мінімізації оподаткування. Най-
частіше МП є вимушеними учасниками тіньової еконо-
міки, їх туди "заганяють" податковий тиск, державна
бюрократія тощо.

Неефективна приватизація. Хоча малу приватизацію
вже майже завершено, вона не дала значного поштов-
ху розвиткові приватного підприємництва. Процес малої
приватизації був підпорядкований багатьом обмежен-
ням. У результаті при нефункціонуючому вторинному
ринкові приватизаційних об'єктів багато підприємств
перебувають в руках тих, хто неспроможний ними уп-
равляти, але не може їх продати.

Загальна криза економіки. На тенденції розвитку
малого підприємництва безпосередньо впливає негатив-
на динаміка основних макроекономічних показників.
Постійний спад ВВП призводить до зменшення внут-
рішніх фінансових ресурсів держави, обігових коштів у
суб'єктів підприємницької діяльності, зниження купі-
вельної спроможності населення України. Можливості
малих підприємств на ринку значно обмежує висока
питома вага бартеру в обороті.

Нерозвиненість ринку нерухомості. Малим підпри-
ємствам катастрофічно не вистачає офісних приміщень.
Орендна плата є дуже високою, правила оренди заплу-

тані, у багатьох випадках об'єкт не дозволяють прива-
тизовувати разом з приміщенням.

Нерозвиненість лізингу та франчайзингу значно
звужує діапазон фінансування бізнесу. Внаслідок до-
роговизни лізингових платежів малий бізнес в Україні
не має можливості брати обладнання у лізинг. Тому
потрібно створити умови для зародження та станов-
лення лізингових компаній, а також заохочувати бан-
ки та інші фінансові установи до участі у лізингових
відносинах.

Серед мікроекономічних факторів, що найбільше
впливають на розвиток малого підприємництва, можна
виділити такі: спосіб та час виникнення; форма влас-
ності; фінансові можливості підприємства; асортимент
продукції, яку воно виготовляє, її якість та попит на неї;
обрану стратегію діяльності підприємства, його органі-
заційну структуру; кадрову політику; можливість дос-
тупу до комерційної інформації; навички керівника про-
фесійно управляти бізнесом; ступінь дотримання
клієнтами умов контрактів та платіжної дисципліни.

В умовах нестабільної економічної ситуації вітчиз-
няний малий бізнес потребує протекторату держави. На
жаль, поки що ефективний механізм підтримки та сти-
мулювання розвитку підприємництва в Україні ще не
створений. Прийняті програми, закони, постанови ма-
ють здебільшого декларативний характер. Фінансова
допомога, яку надають Український фонд підтримки
підприємництва, Державний фонд підтримки селянсь-
ких (фермерських) господарств та Державниий іннова-
ційний фонд, є досить мізерною.

Перш за все, необхідно забезпечити бізнес належ-
ною правовою підтримкою. Багато законів, які дали
поштовх розвиткові підприємництва в країні, вже не
відповідають вимогам часу і потребують удосконален-
ня.

Одне з ключових місць серед перспективних заходів
державної підтримки повинна зайняти фінансова допо-
мога, яка передбачає надання пільгових кредитів, їх га-
рантування, створення державних фондів та спеціалі-
зованих фінансових інституцій тощо. Проте ці напрями
підтримки можливі лише в майбутньому, коли вітчизня-
на економіка досягне певної стабільності. Сьогодні до
таких заходів вона ще не готова.

Незважаючи на запровадження єдиного пільгового
податку для мікропідприємств, податкова система в Ук-
раїні ще не є сприятливою для розвитку малого бізне-
су. Потрібно реформувати податкову систему для усіх
підприємств: зменшити податковий тиск шляхом зни-
ження податків на заробітну плату, ПДВ, митних зборів
на імпортовану продукцію, розширення бази оподатку-
вання тощо [7].

Одним із напрямів реформування податкового за-
конодавства повинно стати перетворення податкової
системи на стимулюючий фактор розвитку малого бізне-
су. Дію Указу Президента "Про спрощену систему опо-
даткування, обліку та звітності суб'єктів малого підпри-
ємництва" необхідно поширити на всі малі підприємства.
Право на єдиний пільговий податок повинні мати не лише
мікропідприємства, але й інші суб'єкти малого бізнесу.
Проте це право доцільно залишити для мікропідп-
риємств на необмежений час, а для малих підприємств
лімітувати його дію до перших двох-трьох років діяль-
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ності. Таким чином, держава не створюватиме у малих
підприємців ілюзії постійної опіки та підтримки, що
відповідно відіграватиме роль заохочуючого механіз-
му до боротьби за виживання на ринку.

Інші напрями допомоги повинні передбачати: інфор-
маційне, консультативне та кадрове забезпечення, ство-
рення баз даних про ринки, компанії, фонди підтримки;
підтримка інноваційної діяльності; розміщення держав-
них замовлень серед малих підприємств; сприяння
співпраці великого та малого бізнесу; сприяння зовніш-
ньоекономічній діяльності малих підприємств; забезпе-
чення розвитку програм виробництва спеціалізованого
обладнання для МП; розробку програм розвитку та
підтримки малого бізнесу у великих містах.

Значний внесок у становлення та розвиток малого
підприємництва в Україні робить міжнародна підтрим-
ка. Вона значно доповнює та компенсує заходи держав-
ної підтримки, особливо фінансової. Переважно сучасні
програми допомоги складаються з таких головних на-
прямів: фінансового — виділення кредитів, грантів;
інформаційно-консультативного — консультування з
різних питань ведення бізнесу та надання необхідної
ділової інформації; навчального — навчання підпри-
ємців основ ринкового господарства, методів міжнарод-
ної бухгалтерії тощо.

Сьогодні в Україні діє кілька кредитних ліній. Умо-
ви позичання коштів є досить подібними: вони є одна-
ковими щодо вимог застави і бізнес-планів, різняться
за процентами і розмірами кредитів. Проте, зважаючи
на умови міжнародного фінансування, зовсім небагато
вітчизняних МП може скористатися їхніми кредитами.
Фонди фінансування є дуже обмеженими, більшість МП
не мають змоги забезпечити цінну заставу та виконати
інші вимоги кредиторів.

Інвестиції міжнародних фондів у розвиток українсь-
кого малого підприємництва у 3—7 разів менші, ніж у
країнах Центральної та Східної Європи. Така ситуація
зумовлена високим ступенем інвестиційного ризику в
країні. За рівнем свободи бізнесу Україна має один із
найнижчих рейтингів серед країн Європи.

Інформаційно-консультаційна підтримка та навчаль-
ний напрям представлені бізнес-центрами та бізнес-інку-
баторами, які консультують МП з питань оподаткуван-
ня, маркетингу, допомагають у пошуку джерел фінан-
сування, партнерів за кордоном, підготовки бізнес-пла-
нів. Найвідоміші з них — Міжнародна Фінансова Кор-
порація, проект Нью-бізнет, Міжнародний корпус екс-
пертів-добровольців, Агентство з розвитку підприєм-
ництва за програмою TACIS та інші.

Міжнародна підтримка малого підприємництва в
Україні є вагомим чинником зростання приватного сек-
тора в країні, утвердження засад ринкового господар-
ства та свободи підприємництва. Звичайно, що за наяв-
них обсягів ще не усі малі підприємства можуть її отри-
мати. Однак важливим є те, що з кожним роком обсяги
міжнародної допомоги зростають, що виявляється у
появі нових бізнес-центрів та розширенні кредитних
ліній. В умовах, коли держава не здатна повноцінно
підтримати свій сектор малого бізнесу, ініціативу під-
тримки взяли закордонні та вітчизняні структури, які вже
зараз мають приклади успішної співпраці з малими
підприємцями.

ВИСНОВКИ
1. Становлення малого бізнесу є життєвонеобхід-

ною умовою реформування української економіки.
Мале підприємництво здатне забезпечити структурну
перебудову економіки, створити нові робочі місця, спри-
яти процесам приватизації та демократизації. Розвиток
МП є гарантом невідворотності вітчизняних ринкових
перетворень.

2. Сьогодні становище вітчизняного малого бізне-
су є вкрай складним і вимагає негайного вирішення. Малі
підприємства змушені діяти в реаліях кризової еконо-
міки: вони потерпають від надмірного оподаткування,
нестачі кредитних джерел, адміністративних утисків та
інших негативних явищ, які супроводжують процеси
реформування в країні. Мале підприємництво як най-
вразливіший сектор економіки не отримує належного
захисту та підтримки держави. Результатом цих труд-
нощів є масовий відхід МП у тіньовий сектор, посилен-
ня кримінальних тенденцій у бізнесі тощо.

3. Сектор малого бізнесу в Україні ще недостатньо
розвинутий. Спостерігається підвищена концентрація
МП у торгівлі, матеріально-технічному постачанні та
громадському харчуванні, тобто галузях зі швидкою
окупністю капіталу. Існує тенденція до зменшення
кількості МП у промисловості. За офіційною статисти-
кою найбільше МП перебуває у колективній власності
(65%), приватними є 31% та державними — 0,9%. В
регіональному розрізі МП розташовані надзвичайно
нерівномірно.

4. Негайних змін потребує податкова ситуація. Не-
обхідно реформувати податкову систему для усіх під-
приємств: зменшити податковий тиск шляхом знижен-
ня податків на заробітну плату, ПДВ, митних зборів на
імпортовану продукцію; зменшити кількість податків та
різноманітних платежів; перетворити податкову систе-
му на стимулюючий фактор розвитку малого бізнесу.
Дію Указу Президента щодо пільгового оподаткування
мікропідприємств потрібно поширити на усі малі під-
приємства. Право на єдиний пільговий податок повинні
мати не лише мікропідприємства, але й інші суб'єкти
малого бізнесу. Проте, це право доцільно залишити для
мікропідприємств на необмежений час, а для малих
підприємств лімітувати його дію до перших двох-трьох
років діяльності.

5. МП перебувають у складній фінансовій ситуації.
Проблема отримання фінансування для бізнесу є суттє-
вим фактором, що стримує появу нових господарських
одиниць та розширення вже існуючого бізнесу. Проте в
умовах хронічної нестачі державних коштів та економі-
чної нестабільності говорити про фінансову підтримку
малого бізнесу ще зарано. Такі заходи державної під-
тримки малого підприємництва, як створення фондів
фінансування, виділення пільгових державних кредитів,
гарантування позик для МП, не матимуть успіху в су-
часній економічній ситуації. В Україні ще не склалися
оптимальні передумови для ефективного використання
пільгових кредитів. Ці заходи фінансової допомоги мо-
жуть "запрацювати" тільки в економіці, яка досягла пев-
ної стабільності.

6. Тому сьогодні увагу держави доцільно сконцент-
рувати на забезпеченні сприятливих умов для розвитку
підприємництва: проведенні комплексних економічних
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реформ, запровадженні пільгового оподаткування
суб'єктів малого бізнесу, дерегулюванні підприємниць-
кої діяльності.

7. Мала приватизація не дала значного поштовху
розвиткові малого підприємництва в Україні. Ефек-
тивність приватизаційного процесу була значно підірва-
на його повільними темпами, багатьма обмеженнями
щодо викупу та подальшої експлуатації об'єктів. У ре-
зультаті багато об'єктів стали власністю тих, хто нездат-
ний ними управляти. При подальшому проведенні малої
приватизації необхідно більше застосовувати конку-
рентні методи продажу об'єктів, ліквідувати необгрун-
товані обмеження і використовувати лише ті, які є еко-
номічно доцільними, тощо.

8. На сьогодні ефективної системи державної
підтримки малого підприємництва в Україні не існує.
Істотним недоліком усіх невдалих спроб становлення
дієвої системи державної підтримки МП є повільне
здійснення радикальних економічних перетворень. Пер-
шочерговою метою підтримки повинно бути не вирішен-
ня конкретних проблем МП, а забезпечення сприятли-
вих загальних умов для розвитку підприємництва. Саме
така політика може бути найефективнішим стимулято-
ром становлення малого бізнесу в Україні. Необхідні
розробка та реалізація загальнодержавної та регіональ-
ної політики підтримки малого підприємництва в приорі-
тетних напрямах на основі конкретних інвестиційних
проектів за рахунок державних та місцевих джерел
фінансування; подальший розвиток та вдосконалення
ринкової інфраструктури, яка забезпечувала б підтрим-
ку та функціонування, в першу чергу, малого та серед-
нього бізнесу; створення необхідних умов для залучен-
ня вітчизняних та іноземних інвестицій.

9. Потрібне чітке визначення статусу та функцій си-
стеми центральних та регіональних органів державно-
го управління, які проводять державну політику підтрим-
ки та координації розвитку підприємництва, в першу
чергу, малого та середнього підприємництва; забезпе-
чення координації діяльності органів виконавчої влади
всіх рівнів, які займаються формуванням та реалізацією
державної та регіональної політики розвитку підприєм-
ництва, використанням міжнародної фінансової та тех-
нічної допомоги з урахуванням зацікавленості підпри-
ємницьких структур.

У загальному вигляді інфраструктура малого бізне-
су є сукупністю підприємств, установ, організацій та
інституцій, які безпосередньо забезпечують умови жит-
тєдіяльності, відтворення та існування малого бізнесу в
цілому. Комплексна підтримка малого бізнесу повинна
мати у складі: інформаційне забезпечення, в тому числі
рекламу; підготовку кадрів (загальну та професійну);
профорієнтацію; відбір та просування бізнес-проектів;
консалтинг (економічне, управлінське, технічне забез-
печення); маркетингове забезпечення (збут); лізинг;
інжиніринг; пошук інвесторів; отримання кредитів; стра-
хування; гарантії та здійснення контролю для інвесторів;
отримання державних контрактів та субпідрядів; запуск
системи малих підрядів.

Динамізм, розвиток і диверсифікація форм малого
бізнесу дають основи передбачати, що в майбутньому
цей сектор господарювання в країнах Заходу буде роз-
виватися. Хотілося б сподіватися, що найближчим ча-

сом і наша країна, враховуючи обширний зарубіжний
досвід, піде шляхом адаптації підприємств малого бізне-
су до сьогоднішніх економічних умов господарювання.
Тим більше, що має глибоке коріння в економічній
історії нашої країни малий і середній бізнес, не викори-
стовується повною мірою як в збільшенні обсягів вироб-
ництва, так і в підвищенні його ефективності і сбалан-
сованності. Отже, кращим виходом з кризової ситуації
була б державна політика уряду, направлена на розши-
рення і розвиток підприємств малого підприємництва в
нашій країні.

Безперечна перспективність сектора малого і серед-
нього підприємництва в сучасній економіці і, отже, ве-
ликий інтерес до нього не треба розглядати лише як
чергову компанію в системі антикризових заходів, але і
як довготривалий напрям структурної політики, що за-
безпечує органічну змичку виробничих і ринкових про-
цесів у господарстві, реалізацію сучасної стратегії еко-
номічного зростання протягом довготривалого перехо-
ду. Бо саме малі підприємства можуть забезпечити пе-
релив інвестицій в сфери найбільш еффективного до-
датку ресурсів і тим самим з'єднати процеси структур-
ної політики і формування ринку.
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