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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних умовах посткризового відновлення еко-

номіки становляться актуальними дослідження форм і
механізмів використання засобів виробництва, техно-
логій та фінансів в галузевому та територіальному про-
сторі. За таких обставин зростає роль невеликих вироб-
ничих і обслуговуючих структур, здатних при менших
витратах ресурсів одержувати конкурентоспроможний
продукт (ефект) на ринку праці.

У даному контексті мале підприємництво є важли-
вим стимулюючим фактором в розвитку виробництва,
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ефективним чинником впливу на стан розвитку не тільки
економіки, а й суспільства в цілому.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Серед науковців, які досліджують проблеми розвит-
ку та функціонування малого підприємництва, доціль-
но відзначити праці З.С. Варналій [1], Н.М. Покровскої
[2], Т.М. Кошелєвої [3], І.Л. Дибач [4], І.О. Невського [5]
та ін. Водночас у світовій практиці не розроблено єди-
них критеріїв та показників для встановлення розмірів
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суб'єктів господарювання. Питання визначення суб'єктів
малого підприємництва залишаються не вирішеним, що
визначає актуальність пропонованої статі.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Ціллю статті є проведення аналізу існуючих кри-

теріїв визначення суб'єктів малого підприємництва в
вітчизняній та зарубіжній практиці, розробка пропозицій
щодо їх застосування в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Найбільш простою формою підприємницької діяль-

ності є мале підприємництво, яке забезпечує розшире-
не відтворення індивідуального капіталу. Доступність
малого бізнесу як сфери діяльності для значного кола
людей обумовлена тим, що його функціонування не пе-
редбачає великих фінансових вкладень, не потребує
значних матеріальних та трудових ресурсів.

Законодавчо поняття "малого підприємництва" не
визначено, хоча визначені критерії, за якими суб'єкти
господарювання віднесені до малих. Законодавче зак-
ріплення критеріїв віднесення суб'єктів підприємницт-
ва є необхідним для чіткого визначення категорії малих,
по-перше, з метою надання державної підтримки та за-
стосування спрощеної системи оподаткування, по-дру-
ге, з метою їх статистичного обліку та аналізу їх зна-
чення і внеску в економіку країни. Відповідно, критерії
є інструментами державної політики щодо формування
та підтримання оптимального конкурсного середовища
країни, захисту вітчизняного виробника та вирішення
соціальних проблем.

Не існує універсальних, однакових для всіх країн
критеріїв визначення суб'єктів малого підприємництва,
які обгрунтовуються та законодавчо встановлюються в
залежності від національних інтересів. В залежності від

конкретної соціально-економічної ситуації національно-
го господарства критерії визначення суб'єктів господа-
рювання можуть періодично змінюватися.

Зазвичай, в більшості країнах суб'єкти господарю-
вання в залежності від розміру поділяються на: фізич-
них осіб-підприємців, мікропідприємства, малі підприє-
мства, середні та великі підприємства.

Створення оптимальної системи критеріїв визначен-
ня суб'єктів малого підприємництва є важливим для ви-
значення спеціальних режимів їх функціонування, дер-
жавного регулювання та підтримки їх діяльності. В дея-
ких специфічних галузях (наприклад, морська галузь)
існують невеликі підприємства, які згідно діючого ук-
раїнського законодавства не можуть бути віднесені до
суб'єктів малого підприємництва, як наслідок, не можуть
розраховувати на підтримку і допомогу з боку держа-
ви, що негативно відбивається на розвитку самих
підприємств і відповідних галузей.

У світовій практиці в цілому за деякими джерелами
використовується близько 50 критеріїв щодо визначен-
ня суб'єктів господарювання в залежності від розмірів,
які поділяються на три групи: кількісні, якісні та комбі-
новані.

До кількісних критеріїв, які є найпоширеними, відно-
сяться, як правило, наступні показники: кількість зай-
нятих або найманих працівників; річний обсяг виручки
від реалізації товарів (робіт, послуг); річний обсяг ви-
робленої продукції (виконаних робіт, наданих послуг),
ін. Ці параметри додатково можуть поділятися в залеж-
ності від галузей, видів діяльності та інших важливих
факторів.

Кількісні критерії є абсолютними величинами, але
вони не враховують особливостей функціонування
суб'єктів малого підприємництва. Вони є зручними
своєю простотою визначення та розрахунку. Поряд з

Таблиця 1. Якісне визначення розміру фірми за Х. Велу

Джерело: [11].

 
Вид бізнесу 

малий малий – середній середній – великий великий 

Мета 
Визначається ринком, 
інтуїтивно, 
імпровізовано 

Корегується ринком і 
спеціальною 
стратегією, 
інтуїтивно 

Коригується ринком, 
стратегією, 
винахідливістю 

Стратегічна та 
систематична 
діяльність на ринку 

Менеджмент 
Особистий, 
авторитарний, 
прямий 

Особистий, 
консультації із 
ключовими 
партнерами, 
спеціалістами 

Особистий, невелика 
команда спеціалістів, 
що використовують 
зовнішніх експертів 

Командний, велика 
команда спеціалістів, 
функціональна 
структура 
консультаційна 
структура 

Продукт 
Не має плану, 
відсутні маркетингові 
дослідження 

Короткострокове 
планування без 
маркетингових 
досліджень 

Коротке і 
нерегулярне 
довгострокове 
планування, 
несистематичні 
маркетингові 
дослідження 

Довгострокове 
планування; регулярні 
маркетингові 
дослідження 

Персонал 

Особисті стосунки 
«шеф – співробітник» 
за принципом 
«велика сім'я»; 
великий ступінь 
мотивації і 
залученості, слабкий 
вплив профспілок і 
немає Ради трудового 
колективу (РТК) 

Особисті стосунки 
«підприємець – 
колектив 
співробітників», 
деяка міра 
залученості, 
незначний вплив 
профспілок, РТК 

Відношення 
співробітництва, 
організаційне 
«середовище», деяка 
міра мотивації, 
посилення впливу 
профспілок, РТК 

Чітка ієрархія 
відносин, 
співробітництво у 
колективах, 
відсутність 
залученості (тільки у 
топ-менеджерів), 
важко підвищити 
мотивацію, сильна 
профспілка, РТК 

Фінанси Сім'я, банк Сім'я, банк Сім'я, банк, акції Банк, акції 
 



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

49

кількісними науковці виокремлюють і якісні критерії,
використання яких пов'язане з певними практичними
труднощами щодо їх визначення та використання для
аналізу. Якісні критерії спираються на суб'єктивні суд-
ження. Слід зазначити, в країнах в офіційному визна-
ченні розміру суб'єктів господарювання вони без
кількісних критеріїв не застосовуються. Таким чином,
існує комбінований підхід, який передбачає одночасне
застосування кількісних та якісних критеріїв.

До якісних критеріїв включаються наступні парамет-
ри: тип власності (наприклад, приватна, державна,
спільна); обсяг і асортимент випущеної продукції (ма-
сове, серійне, універсальне, спеціалізоване); ступінь
контакту власника з персоналом; особливості діяльності
суб'єкта (наприклад, виробництво, торгівля); доступ до
ринку капіталу та ін.

Дибач І.Л. під якісним підходом розуміє визначен-
ня малих підприємств на принципах чотирьох "С": само-
окупність, самофінансування, самоуправління та са-
мостійність [4, с.165].

Якісного підходу дотримувався голландський вче-
ний Ван Хорн, який виділив п'ять ознак малих підпри-
ємств:

1) особливість розподілу власності та управління,
яка полягає в тому, що головні управлінські посади і
більшість акцій утримуються засновниками підприєм-
ства та / або їх родичами;

2) відносно невелике число вироблених продуктів
(технологій, послуг, ноу-хау);

3) порівняно обмежені ресурси і потужності (капі-
тал, людські ресурси і т.д.);

4) менш розвинені системи управління, більш прості
адміністративні процедури і технології оцінки і контро-
лю економічного становища розглянутого об'єкта;

5) несистематичність менеджменту, неформальність
відношення до тренінгових та навчальних програмам [5,
с. 7—8].

Найчастіше в науковій літературі зустрічаються по-
силання на якісне визначення розміру підприємств за-
пропоноване Х.Велу (1980 р.) [7, 8, 9, 10, 11, ін.] (табл.
1).

Прикладом комбінованого підходу є визначення
малої фірми запропоноване в доповіді Болтонського
комітету (Великобрітания, 1971). Намагаючись усунути
недоліки кількісного підходу, вони запропонували "еко-
номічне" та "статистичне" визначення підприємства на
основі трьох основних ознак:

1) положення компанії на ринку не дозволяє їй
здійснювати істотного впливу на ціну товару (роботи,
послуги);

2) управління організацією здійснюється власника-
ми, а не через формалізовану управлінську структуру
(в тому числі найманих менеджерів);

3) управління фірмою здійснюється власником
(власниками) самостійно, процес прийняття рішень
вільний від будь-якого контролю та / або впливу ззовні
[5, с. 8].

Статистичне визначення Болтонського комітету ви-
користовувалося з метою виявлення вкладу підприємств
малого бізнесу у валовий національний продукт, у ви-
рішення проблем зайнятості, експортну діяльність і т.д.
Проте доповідь викликала значну кількість нарікань

щодо недосконалості економічного і статистичного ви-
значення малої фірми.

За результатами проведеного дослідження засто-
сування критеріїв визначення суб'єктів малого підприє-
мництва вважаємо, що доцільним є застосування
кількісних критеріїв з метою проведення статистичних
досліджень та з метою визначення необхідності надан-
ня державної підтримки. З метою дослідження розвит-
ку малого підприємництва як соціально-економічного
явища необхідно використовувати і якісні критерії, тоб-
то застосовувати комбінований підхід.

Розглянемо історичні особливості визначення
суб'єктів малого підприємництва в українській еко-
номіці, що змінювалися неодноразово відповідно до
прийняття нових законів регулюючих підприємницьку
діяльність.

У 1991 році Верховною Радою УРСР був прийнятий
Закон України "Про підприємства в Україні" за №887-
XII, в якому були наведені критерії визначення лише
малих підприємств [12, с.2]. Слід зазначити, що в 90-
роки ХХ ст. вважалося, що мале підприємництво слід
розглядати з позиції малого підприємства як юридич-
ної особи, не враховуючи фізичних осіб, які займають-
ся підприємницькою діяльністю без утворення юридич-
ної особи.

У ст. 2 п. 2 Закону Закон України "Про підприєм-
ства в Україні" за №887-XII від 27.03.1991р. зазначало-
ся, що до малих підприємств відносяться підприємства
відповідно до обсягів їх господарського обороту і чи-
сельності його працівників (незалежно від форм влас-
ності). Проте слід відмітити, що обмеження щодо гос-
подарського обороту в ньому не були визначенні.

До малих підприємств відносили новостворювані та
діючі підприємства:

у промисловості та будівництві — з чисельністю
працюючих до 200 чол.;

в інших галузях виробничої сфери — з чисельністю
працюючих до 50 чол.;

у науці і науковому обслуговуванні — з чисельні-
стю працюючих до 100 чол.;

у галузях невиробничої сфери — з чисельністю пра-
цюючих до 25 чол.;

у роздрібній торгівлі — з чисельністю працюючих
до 15 чол.

Наприкінці 90-х років ХХ ст. до складу малого під-
приємництва почали враховувати крім малих підпри-
ємств і фізичних осіб- підприємців. В Указі Президента
України "Про державну підтримку малого підприємниц-
тва" від 12.05.1998 р. №456/98 зазначається, що су-
б'єктами малого підприємництва є зареєстровані у вста-
новленому порядку фізичні особи, які займаються
підприємницькою діяльністю без створення юридичної
особи, а також юридичні особи — суб'єкти підприєм-
ництва будь-якої організаційно-правової форми та фор-
ми власності, в яких:

— середньооблікова чисельність працюючих за
звітний період не перевищує 50 осіб;

— обсяг виручки від реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг) за рік не перевищує 1 000 000 грн. [13,
п.4].

У цьому Указі зазначалися обмеження щодо вклю-
чення певних суб'єктів, а саме зазначені вимоги не по-
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ширювалися на довірчі товариства, страхові компанії,
банки, інші фінансово-кредитні та небанківські фінан-
сові установи, а також на суб'єкти підприємницької
діяльності, в статутному фонді яких частки, що належать
юридичним особам-учасникам та засновникам даних
суб'єктів, які не є суб'єктами малого підприємництва,
перевищують 25 відсотків.

У зазначеному Указі трапляється поняття "мікропі-
дприємства" та їх критерії, які використовуються для за-
стосування спрощеного системи оподаткування, обліку
та звітності, а саме це суб'єкти господарювання з се-
редньообліковою чисельністю працюючих за звітний пе-
ріод до 10 осіб включно, і обсяг виручки яких від реал-
ізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік не пере-
вищує 250 000 грн. [13, п.5].

Наступні зміни в визначені суб'єктів малого підприє-
мництва відбулися з прийняттям у 2000 році Верховною
Радою Закону України "Про державну підтримку мало-
го підприємництва" за №2063-III.

Згідно ст. 1 цього Закону суб'єкти малого підприє-
мництва включали:

— фізичні особи, зареєстровані у встановленому
законом порядку як суб'єкти підприємницької діяль-
ності;

— юридичні особи — суб'єкти підприємницької
діяльності будь-якої організаційно-правової форми та
форми власності, в яких середньооблікова чисельність
працюючих за звітний період (календарний рік) не пе-
ревищує 50 осіб та обсяг річного валового доходу не
перевищує 500 000 євро [14]. В наступній редакції зі
змінами від 18.09.2008 року №523-VI обсяг річного ва-
лового доходу був змінений на 70 млн грн. [15, с.1].

Обмеження щодо включення певних суб'єктів, які
визначені в Указі Президента України "Про державну
підтримку малого підприємництва" від 12.05.1998р.
№456/98, були додатково доповненні ломбардами,
суб'єктами підприємницької діяльності, які провадять
діяльність у сфері грального бізнесу, здійснюють обмін

іноземної валюти, які є виробниками та імпортерами
підакцизних товарів [15, с.2].

На сьогодні в Україні поняття суб'єктів підприєм-
ницької діяльності та критерії, за якими вони до них
відносяться, визначаються Господарським Кодексом
України від 16.01.2003р. за № 436-ІV після внесення до
нього змін за №4618-VI від 22.03.2012р.

Згідно з цим нормативним документом, до суб'єктів
малої підприємницької діяльності включаються: су-
б'єкти мікропідприємництва та суб'єкти малого підприє-
мництва. Критеріями віднесення є кількість працюючих
та дохід від будь-якої діяльності за рік [3, с. 55].

Для того, щоб суб'єкт господарювання підпадав під
визначення малого підприємництва необхідним є вико-
нання одночасно наступних умов:

1) повинні бути зареєстровані в установленому за-
конодавством порядку:

— фізичні особи як фізичні особи-підприємці;
— юридичні особи як суб'єкти господарювання

будь-якої організаційно-правової форми та форми влас-
ності;

2) середня кількість працівників за звітний період
(календарний рік) не повинна перевищувати певних
рівнів у відповідності з визначеними обмеженнями;

3) річний дохід від будь-якої діяльності не повинен
перевищувати певну суму еквівалентну євро, визначену
за середньорічним курсом Національного банку Украї-
ни.

У таблиці 2 зроблено узагальнення критеріїв виз-
начення суб'єктів малого підприємництва згідно діючо-
го законодавства [3, с. 55].

З проведеного аналізу бачимо, що в Україні почи-
наючи з часу отримання незалежності та до сьогодення
використовувалося два критерії: середня кількість пра-
цівників та розмір річного доходу. Причому слід відміти-
ти, що останні затверджені межі критеріїв (табл. 2)
відповідають значенням, які визначені Європейським
Союзом (табл. 3). Країни-члени Європейського Союзу,

Суб’єкти 
господарювання 

Критерії 
середня кількість 

працівників за звітний 
період (календарний 

рік) 

річний дохід 
від будь-якої 
діяльності 

або 
сукупна 
вартість 
активів 

Мікропідприємства не перевищує 10 осіб не перевищує або 
дорівнює 2 млн євро 

не перевищує або 
дорівнює 2 млн євро 

Суб’єкти малого 
підприємництва 

не перевищує 50 осіб 
не перевищує або 
дорівнює 10 млн євро 

не перевищує або 
дорівнює 10 млн євро 

 

Таблиця 3. Критерії визначення суб'єктів малого підприємництва Європейським Союзом

Джерело: [16, с.14].

Таблиця 2. Критерії визначення суб'єктів малого підприємництва в Україні

Суб’єкти 
господарювання 

Критерії 
середня кількість працівників за 
звітний період (календарний рік) 

річний дохід від будь-якої 
діяльності 

1. Мікропідприємства:   

1.1. Фізичні особи - 
підприємці 

не перевищує 10 осіб 
не перевищує суму, 
еквівалентну 2 млн євро 

1.2. Юридичні особи не перевищує 10 осіб 
не перевищує суму, 
еквівалентну 2 млн євро 

2. Суб’єкти малого 
підприємництва: 

  

2.1. Фізичні особи - 
підприємці 

не перевищує 50 осіб 
не перевищує суму, 
еквівалентну 10 млн євро 

2.2. Юридичні особи не перевищує 50 осіб 
не перевищує суму, 
еквівалентну 10 млн євро 
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можуть застосовувати свої власні критерії та з нижчи-
ми межами.

Як свідчить світовий досвід, головним показником
є критерій кількості працівників за звітний період, що
обумовлено простотою розрахунків та незалежністю від
інфляційного впливу, але він не є універсальним. Дис-
кусійним є питання щодо доцільності поділу чисельності
в залежності від галузей економіки. Як зазначалося
вище, такий розподіл використовувався в Україні до
1998 року.

Великі підприємства, які є капіталомісткими і авто-
матизованими, наприклад, атомні електростанції, мо-
жуть мати незначну чисельність працівників. У зв'язку з
цим виникає необхідність використання додаткових кри-
теріїв визначення розміру підприємств, наприклад, су-
купного розміру активів, обсягу доходу, ін.

В Україні додатковим критерієм є річний дохід від
будь-якої діяльності. Необхідність застосування цього
критерію можна пояснити тим, що деякі підприємства з
невеликою чисельністю працівників, наприклад, підпри-
ємства оптової торгівлі, можуть мати значні міліонні
річні доходи. Це підприємства, які міцно закріпилися на
ринку, є платоспроможними і не потребують державної
підтримки і певних пільг.

В умовах перспективи входження України до Євро-
пейського Союзу, вважаємо за доцільне, наблизити на-
ціональні критерії визначення суб'єктів господарюван-
ня до міжнародних. Пропонуємо застосування ще од-
ного критерію — сукупної вартості активів. Тобто на-
близити визначення суб'єктів малого підприємництва до
критеріїв Європейського Союзу. Проте значення сукуп-
них активів: 2 млн євро і 10 млн євро (табл. 3), що про-
понуються Європейським Союзом для України є заве-
ликими, тому встановити їх розмір потрібно в менших
межах.

Як зазначалося, в Україні раніше, в визначені
суб'єктів малого підприємництва був встановлений кри-
терій частки участі в статутному капіталі, що передба-
чало не признанням малих підприємств дочірніх това-
риств. Вважаємо, що це обмеження є необхідним. Такі
малі підприємства є підконтрольними великими підприє-
мствам-монополістам і формально мають ознаки малих.
Не можна створити конкурентне середовище, стимулю-
ючи або підтримуючи такі підприємства. Тому пропонує-
мо, закріпити це в п.3 ст.55 Господарського кодексу
України наступним чином: "Зазначені вимоги до визна-
чення суб'єктів малого підприємництва не поширюють-
ся:

1) на суб'єктів підприємницької діяльності, в статут-
ному капіталі яких частки, що належать юридичним осо-
бам-учасникам та засновникам даних суб'єктів, які не є
суб'єктами малого підприємництва, перевищує 20 від-
сотків;

2) на суб'єктів підприємницької діяльності, які ма-
ють частку в статутному капіталі інших суб'єктів підприє-
мницької діяльності, що перевищує 20 відсотків".

Ця вимога визначається і Європейським Союзом в
розмірі 25% [16, с.16].

Пропонуємо застосовувати 20%, а не 25% тому, що
в п.3 Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 12
"Фінансові інвестиції" зазначається, що свідченням сут-
тєвого впливу можуть бути:

1) володіння 20 або більше відсотками акцій (ста-
тутного капіталу) підприємства;

2) представництво в раді директорів або аналогіч-
ному керівному органі підприємства;

3) участь у прийнятті рішень;
4) взаємообмін управлінським персоналом;
5) забезпечення підприємства необхідною техніко-

економічною інформацією [17].

ВИСНОВКИ
Аналіз проблематики функціонування та діяльності

суб'єктів малого підприємництва дав змогу визначити
коло основних їх значень і функцій, що виявляються в
економічному, соціальному та політичному ефектах, які
відіграють значну роль при вирішенні важливих макро-
економічних завдань держави і використовують пере-
ваги фінансово-господарської діяльності з метою вико-
нання поставлених перед собою мікроекономічних
цілей.

У статті досліджено критерії визначення суб'єктів
малого підприємництва в Україні. Доведено, що су-
купність критерії, може змінюватися в залежності від
соціально-економічного розвитку країни. Зроблено
пропозиції щодо вдосконалення визначення чинних.
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