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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Світовий досвід свідчить, що основною рушійною

силою економіки є малі підприємства, оскільки вони

запобігають монополізації, сприяють розвитку ринко"

вих відносин та швидко реагують на зміну ринку. Про"

цеси становлення малого бізнесу в Україні розпочали"

ся з початком незалежності, однак його функціонуван"

ня та розвиток мають певні труднощі і до сьогодні.

Основною перешкодою на шляху розвитку малих підпри"

ємств є відсутність ефективного механізму їх підтрим"

ки з боку держави. За умов нестійкої економічної і полі"

тичної ситуації та фінансової кризи діяльність малих

підприємств гальмується наявністю суттєвих проблем і

перешкод у даній сфері, що призводить до уповільне"

ності їх розвитку. Проте існють і позитивні сторони. Це

постійне зростання кількості малих підприємств, а отже,

створення нових робочих місць та їх значна інно"

ваційність. Тому вивчення сучасних проблем розвитку

малих підприємств в Україні набуває особливої актуаль"

ності.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженням проблем розвитку малих підприємств

займалися такі вчені, як З.С. Варналій, К.О. Ващенко,

В.Є. Воротін, Л.І. Воротіна, В.М. Геєць, Л.А. Колесніко"

ва, О.В. Кужель, Ю.Б. Іванов, О.В. Лібанов, О.Ю. Ма"

зур, Л.В. Таратута та інші. Вони аналізують різні підхо"

ди до вирішення проблем функціонування малих

підприємств в сучасних ринкових умовах. Проте потре"

бують подальшого дослідження шляхи підвищення

ефективності діяльності малих підприємств в економіці

України.

ФОРМУВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є дослідження проблем розвитку ма"

лих підприємств в Україні, визначення основних про"

блем та недоліків організації малого бізнесу, досліджен"

ня факторів, що негативно впливають на темпи росту, а

також гальмують його подальший розвиток та знахо"

дження шляхів їх вирішення.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Малі підприємства є одним із основних інструментів

розвитку національної економіки. Вони становлять осно"

ву дрібного виробництва; встановлюють темпи зростан"

ня економіки, формують структуру та якісну складову

внутрішнього валового продукту, підвищують ступінь

демократизації суспільства; сприяють перебудові еко"

номіки, швидкій окупності витрат, свободі ринкового

вибору; забезпечують насичення ринку товарами та по"

слугами, реалізацію інновацій, створюють додаткові

робочі місця; характеризуються високою мобільністю,

раціональними формами управління; формують проша"

рок підприємців"власників, що є основою середнього

класу; сприяють послабленню монополізму та розвит"

ку здорової конкуренції на ринку [1, с. 35].

Саме малі підприємства забезпечують розвиток еко"

номічної системи країни та наближають її до споживачів.

Підприємництво здатне вирішувати такі економічні зав"

дання, як створення в країні конкурентного середови"

ща, залучення приватного капіталу і зовнішніх інвес"

тицій, а також удосконалення наявних технологій вироб"

ництва. Водночас ці підприємства виконують найважли"

вішу роль у державі — надають громадянам країни ро"

бочі місця, створюють реальні джерела їх доходів, за"

безпечують виробництво товарів виконання робіт та

надання послуг.

Aнaлiз розвитку мaлих пiдприємств в Укрaїнi покa"

зaв, що формувaння цього сектору вiдбувaвся зa рa"

хунок двох джерел: сaмооргaнiзaцiї тa привaтизaцiї.

Розпад великих збиткових пiдприємств тaкож булa од"

ним iз реaльних джерел збiльшення кiлькостi мaлих

пiдприємств. Вiдокремлення вiд великих пiдприємств

структурних пiдроздiлiв iз нaдaнням їм стaтусу юридич"

ної особи розширило оргaнiзaцiйну бaзу для створен"

ня мaлих підприємств.

Нa сьогоднi, як свiдчaть офiцiйнi дaнi Держком"

стaту, кiлькiсть суб'єктiв мaлого пiдприємництвa (як

юридичних, тaк i фiзичних осiб), що вiдповiдaє визнa"

ченню мaлого пiдприємництвa в нaцiонaльному зaконо"

дaвствi) в Укрaїнi в 2016 роцi стaновилa 87 нa 10000 нa"

явного нaселення. Для порiвняння: в Iтaлiї цей покaзник

дорiвнює 92, в Iспaнiї — 93, в Aвстрiї — 94, у Великiй

Бритaнiї — 95, у Фрaнцiї — 96, у Нiмеччинi — 97. Це

говорить про подaльше зростaння мaлих пiдприємств в

економiцi Укрaїни [3]. У сфері малого підприємництва

в Україні станом на 1 січня 2017 р. діяли 158,6 тис.

підприємств, які забезпечували 9% ВВП. У той же час,

у сусідніх з Україною Чехії, Словаччині та Угорщині,

частка малих підприємств у ВВП визначалася на рівні

30—40% [4].

Територіальна структура кількості малих підпри"

ємств за регіонами характеризується нерівномірністю

їх розподілу. Із загальної кількості малих підприємств,

що здійснювали свою діяльність в країні, більше полови"

ни припадає на 7 регіонів України (зокрема, у 2016 році

Київську (25,1% від загальної кількості малих підпри"

ємств країни), Дніпропетровську (8,4), Харківську

(7,8%), Львівську (6,5%), Одеську (6,2%), Запоріжсь"

ку (5,8%) та Вінницьку (5,3%) області) [3].

На розвиток малих підприємств в Україні безпосе"

редньо впливає негативна динаміка основних макроеко"

номічних показників. Зокрема спад ВВП призвів до

зменшення внутрішніх фінансових ресурсів держави,

обігових коштів у суб'єктів підприємницької діяльності,

зниження купівельної спроможності населення тощо.

До основних макроекономічних чинників, які впли"

вають на розвиток малих підприємств, слід віднести, об"

меженість внутрішнього попиту та наявність кризи збу"

ту на внутрішньому ринку у зв'язку з браком вільних

фінансових коштів підприємств, зниженням реальних

доходів населення, незначну інвестиційну активність,

відсутність переливу коштів з фінансового в реальний

сектор економіки, обмеженість кредитів.

Сучасна макроекономічна кон'юнктура створює

додаткові складнощі для малих підприємств. Перша з

них — недоступність грошей і висока вартість кредит"

них ресурсів. Кредитні ставки для бізнесу перевищують

25—30%, а отже, дозволити їх собі можуть лише висо"

корентабельні підприємства. Банківські установи нео"

хоче і вкрай рідко кредитують малий бізнес, ставлячись

дуже підозріло до позичальників приватних підприємців,

піддаючи їх різноманітним скрупульозним перевіркам.

Друга перешкода — низька купівельна спромож"

ність населення, зміна пріоритетів споживачів і, як на"

слідок, зниження обсягів продажів. У вітчизняного по"

купця мало грошей, він не хоче з ними розлучатися, і

все частіше орієнтується на зменшення витрат: знижки,

розпродажі, дешевший товар, більш тривале викорис"

тання товару. Але розпродажі та знижки можуть доз"

волити собі лише великі ринкові гравці. Для малих

підприємств ці маркетингові інструменти малодоступні.

Як наслідок, торговий сегмент ринку монополізується,

при тому, що в торгівлі і послугах в Україні зайняті 60%

приватних підприємців.

Третя перешкода — криза ліквідності і криза непла"

тежів. Малі підприємства сьогодні існують за умов, коли

вони винні контрагентам а не навпаки. З багатьма кон"

трагентами доводиться працювати в борг, під розпис"

ки, бартер тощо. Реальних платежів дуже мало, гроші в

системі не циркулюють [4].

На нашу думку, основними проблемами, що стоять

на шляху ефективної діяльності малих підприємств, у

нас є:

— труднощі започаткування бізнесу, особливо на

стадії переходу від реєстрації до початку діяльності;

— неоднозначність та суперечливість чинної нор"

мативно"правової бази;

— проблемна система бухгалтерського обліку та

звітності;

— слабкість інфраструктури малого підприємницт"

ва;

— низька ефективність системи управління;

— низькі темпи реформування власності;

— не компетентність працівників та керівництва;

— неефективна приватизація;

— продукція та послуги малого підприємства не кон"

курентоспроможні;

— відсутність доступної (початкової) бізнес освіти;

— неефективна система підбору персоналу тощо.

Також важливою проблемою є низький рівнем про"

цесів інформатизації та інноваційних технологій. Лише

кожне 4"те підприємство — суб'єкт підприємницької

діяльності в цілому по Україні здійснювало валові капі"

тальні інвестиції, а серед малих підприємств — кожне
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5"те. З кожних 100 підприємств здійснювали витрати на

інформатизацію тільки 12—13 підприємств, а серед ма"

лих таких підприємств налічується тільки 8. Лише одне

з 287 підприємств (0,39% до загальної кількості су"

б'єктів підприємницької діяльності) здійснювало витра"

ти на технологічні інновації у 2016 році, а серед малих

підприємств цей показник склав одне підприємство з

982 підприємств або 0,1% до загальної кількості малих

підприємств в Україні [4].

Середовище дiяльностi укрaїнських мaлих пiдпри"

ємств є дуже нестaбiльним тa слaбко прогнозовaним.

Тому вплив нестaбiльностi зовнiшнього середовищa нa

дiяльність малих пiдприємств може призвести до знaч"

них втрaт aбо нaвiть їх бaнкрутствa.

Мaлі пiдприємства мaють мізерні можливості вiд"

стоювaти свої iнтереси в оргaнaх держaвної влaди i

мiсцевого сaмоврядувaння, нaслiдком чого є нерівно"

правніi умови господaрської діяльності. Мaлi пiд"

приємствa стикаються iз значними проблемaми у сферi

оподaткувaння, нормaтивно"прaвовими тa aдмiнiстрa"

тивними бaр'єрaми в упрaвлiнських оргaнaх виконaвчої

влaди i мiсцевого сaмоврядувaння, нaйчaстiше прaк"

тично нездолaнними, що iстотно усклaднює їх дiяль"

нiсть. У наш час мaлі пiдприємства постiйно конкуру"

ють зa виживaння, вони змушенi постiйно розвивaтися

й aдaптувaтися до поточних умов ринку, aдже щоб

iснувaти потрiбно отримувaти бiльший прибуток.

Така нестабільна ситуація свідчить про те, що малі

підприємства в Україні перебувають в умовах слабкої дер"

жавної підтримки. Як наслідок, це призводить до зниження

конкурентоспроможності суб'єктів господарювання мало"

го бізнесу, до їх недостатньої інвестиційно"інноваційної ак"

тивності, низького рівня розвитку виробничої та соціальної

інфраструктури, що стримує їх економічне зростання.

Положення, в якому перебувають нині малі підприє"

мства не найкраще, бо в країні дуже розвинута коруп"

ція, яка найбільше впливає на малий бізнес. Зрозуміло,

що у короткостроковий період усіх проблем, щодо ма"

лого підприємства вирішити не вдасться. Але запропо"

нуємо деякі шляхи з котрих необхідно почати. Підприє"

мства, особливо малі, фінансують свій подальший ріст

із прибутку. На нашу думку, підприємство повинно за"

лишати більшу частину доходу, тоді загальний рівень

інвестицій значно збільшиться.

Також у кожнім регіоні повинні працювати навчаль"

но"консультаційні центри, які б ефективно функціонува"

ли та надавали підтримки малому підприємництву з та"

ких питань, як маркетинг, оподаткування, підготовки

бізнес"планів. Не потрібно забувати про обмін досвідом

серед підприємств, що дозволить значно покращити

якість виробничих процесів, при цьому не витрачаючи

значних ресурсів. Потрібно розробити та прийняти

цільові і регіональні програми розвитку та підтримки ма"

лого підприємництва з відповідним фінансовим та орган"

ізаційним забезпеченням. Створити спеціалізовану бан"

ківську установу або установи з кредитування малих

підприємств, які б надавали фінансування для малих

підприємств. Дуже допоможуть цільові програми, які на

даний час відсутні або не використовуються [2, с. 172].

Згідно з Національною програмою сприяння розвит"

ку малих підприємств в Україні, основними чинниками,

які перешкоджають їх розвитку є:

— відсутність послідовної державної політики у

сфері підтримки малого підприємництва;

— збільшення адміністративних бар'єрів (реєстра"

ція, ліцензування, сертифікація, системи контролю і доз"

вільної практики, регулювання орендних відносин

тощо);

— відсутність дієвих механізмів фінансово"кредит"

ної підтримки;

— надмірний податковий тиск і обтяжлива система

звітності;

— невпевненість у стабільності умов ведення бізне"

су [4].

Пріоритетним завданням розвитку малих підпри"

ємств на сучасному етапі розвитку економіки є вдоско"

налення законодавчої та нормативної бази. На сьогодні

Україна має велику кількість нормативних актів, що ре"

гулюють підприємницьку діяльність, проте відсутність

єдності та системності породжує багато правових

бар'єрів.

Світова практика свідчить, що 12% малих підпри"

ємств виростають у великі компанії. На жаль, в Україні

це лише поодинокі випадки, оскільки зростання малих

підприємств фактично заблоковано. Середнiй термiн

iснувaння укрaїнських мaлих пiдприємств є дуже не"

знaчним. Ввaжaється, що життєвий цикл мaлих пiдпри"

ємств стaновив у середньому 3—5 рокiв. Вiд 50 до 80%

укрaїнських мaлих пiдприємств бaнкрутують [4].

Нaвiть у свiтовiй прaктицi зa умов сприятливого

зовнiшнього середовищa в першi 5 рокiв iснувaння

бaнкрутують вiд 30 до 70 % мaлих пiдприємств . Тaк, у

СШA 65 % пiдприємств з прaцюючим персонaлом до

20 осiб бaнкрутiють у першi чотири роки iснувaння, a

кожнa четвертa фiрмa — нa першому роцi діяльності

[4].

Удосконалення системи мікрокредитування, інве"

стування й надання гарантій — одне з невідкладних

завдань держави щодо розвитку малих суб'єктів гос"

подарювання. Це допоможе підвищити конкурентосп"

роможність підприємств; вивести більшу їхню частину

з тіньового сектору — за підрахунками фахівців, 70%

малих підприємств приховують свої реальні прибутки;

створити більшу кількість робочих місць, як свідчить

практика, 9 з 15 підприємців скорочують або прихову"

ють справжню кількість робочих місць, щоб уникнути

податків, а також підвищити загальний рівень добро"

буту громадян і держави в цілому, примноживши її

ВВП.

Саме тому, державну політику щодо фінансового

забезпечення малого бізнесу слід проводити в напрямі

створення розвинутої мережі фінансово"кредитних

установ, страхових фірм, інвестиційних та страхових

фондів; розвитку товариств взаємного кредитування та

страхування; розробки і впровадження системи стиму"

лювання комерційних банків, які надавали б пільгові

кредити малим підприємствам.

Одним із напрямів сьогоденної державної під"

тримки малих підприємств в Україні є надання їм пільг

у податковій сфері в рамках введення спрощеної си"

стеми оподаткування. Проте її недосконалість та не"

завершеність реформування зумовлюють наявність

вагомих недоліків застосування такої системи, зок"

рема:



17

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

— обмеження за обсягом діяльності (розмір вируч"

ки) таких суб'єктів;

— сума єдиного податку підприємцями сплачуєть"

ся авансом за звітний період, проте при цьому не вра"

ховується чи буде фактично отримано дохід від здійс"

нення такої діяльності за звітний період, чи ні;

— при використанні праці найманих робітників

підприємець має сплачувати за кожного з них 50% суми

єдиного податку;

— обмеження в можливості використовувати вели"

ку кількість найманих працівників [4].

Для усунення наведених недоліків, які на теперішній

час перешкоджають ефективному розвитку малих

підприємств необхідний комплексний підхід, який пе"

редбачатиме впровадження цілої низки заходів.

Важливою перешкодою на шляху розвитку малих

підприємств в Україні є відсутність доступних фінансо"

вих ресурсів для створення нових підприємств. Обме"

женість кредитних коштів, високі процентні ставки та

великий кредитний ризик не можуть сприяти притоку

інвестицій для розвитку малих підприємств.

Тому до основних причин, що перешкоджають роз"

витку малих підприємств в Україні можна віднести:

— недосконалість законодавства як з питань роз"

витку малого підприємництва, так і підприємництва в

цілому;

— високі податки, що змушує деяких суб'єктів ма"

лого та середнього підприємництва йти в тіньову еко"

номіку;

— недостатня державна фінансова"кредитна і май"

нова підтримка малих підприємств;

— відсутність дійового механізму реалізації дер"

жавної політики щодо підтримки малих підприємств;

— недосконалість системи обліку та статистичної

звітності малих підприємств;

— обмеженість інформаційного та консультативно"

го забезпечення;

— недосконалість системи підготовки, перепідго"

товки та підвищення кваліфікації кадрів для підприєм"

ницької діяльності [5].

Проте мaлi пiдприємствa мaють перевaги в iнно"

вaцiйнiй дiяльностi, оскільки спроможнi зaймaтися роз"

робкою тa освоєнням технологiї у тих облaстях, якi мо"

жуть бути для великого бiзнесу aбо неперспективними,

aбо зaнaдто ризиковaними. A влaсник мaлих пiдпри"

ємств може ризикувaти, тому що воно нaлежить лише

йому, i вiн сaм несе вiдповiдaльнiсть зa всі дiї.

Суб'єкти мaлого пiдприємництвa мaють певнi конку"

рентнi перевaги. Зокремa вони є бiльш мобiльними в

процесi aдaптaцiї до нових смaкiв тa уподобaнь спо"

живaчiв, бiльшою мiрою готовi до зaпровaдження iнно"

вaцiй тa вдосконaлення оргaнiзaцiйних методiв веден"

ня бiзнесу [4].

ВИСНОВКИ ТА НАПРЯМИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Малі підприємства відіграють важливу роль в еко"

номіці нашої країни, бо є невід'ємною частиною її соці"

ально"економічної системи. Проте їх нормальний роз"

виток можливий лише за наявності виваженої системи

державно"правових заходів. Сприяти розвитку мали

підприємств можна лише шляхом поєднання різних ме"

тодів регулювання і підтримки, головними серед яких є

такі:

— фінансово"кредитна підтримка;

— сприятлива податкова політика;

— створення політики структурних перетворень, з

метою гармонізації вітчизняної економіки зі стандарта"

ми країн"членів ЄС;

— оптимізація та прискорення процесів інтеграції

України у світові структури.

Малі підприємства мають значний потенціал і перс"

пективи, особливо в умовах ринкової економіки. Вирі"

шення проблем розвитку малих підприємств та створен"

ня сприятливого середовища для їх існування потребу"

ють докорінної перебудови державної політики щодо

сприяння цьому сектору економіки.

Отже, можна узагальнити, що сьогодні провідну

роль у створенні ефективної економіки нашої країни

відіграють малі підприємства. Хоча їх розвиток відбу"

вається нерівномірно і вони, так і не посіли належного

місця у структурі національної економіки. Але, якщо

будуть успішно прийняті запропоновані шляхи на покра"

щення, то малі підприємства в Україні матимуть великі

перспективи. Оскільки в них значно більш виражена, ніж

у великих підприємств, здатність до саморегулювання

та самовідтворення.
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