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Розвиток малого підприємництва має вагоме значення для країни в плані соціального та еко�
номічного характеру. Для ефективного розвитку цього сектора економіки необхідна державна
підтримка на належному рівні, яка нині в Україні відсутня через велику кількість стримуючих
факторів.

Для розвитку малого підприємництва запропоновано низку заходів, серед яких універсальні
методи державного регулювання і прискорювання. Також для активізації діяльності суб'єктів
малого підприємництва було запропоновано розглянути досвід європейських країн, які на ви�
сокому рівні отримують державну підтримку у своїй країні.

Мале підприємництво закордоном служить базою для стабільної економіки та становить
основу соціально�економічного розвитку ЄС. Малий бізнес стимулює розвиток конкуренції,
впровадження новітніх технології. Тому європейське суспільство здійснює підтримку малого
підприємництва, головна мета якої — збалансувати інтереси держави і бізнесу, забезпечити
оптимальні умови для підприємницької діяльності, збільшити конкурентоспроможності мало�
го бізнесу та країни зокрема. В Україні відсутня чітка стратегія регулювання малого підприєм�
ництва, недосконалою є система фінансування становлення і розвитку малого бізнесу, не�
відпрацьованими залишаються правові й організаційні питання діяльності мікропідприємств.
Підтвердженню неефективного розвитку малого підприємництва став аналіз його стану за низку
років.

The development of small business is important for the country in terms of social and economic
character. Effective development of this sector of the economy requires state support at the proper
level. Ukraine does not have such support because of the large number of deterrent factors.

A number of measures have been proposed for small business development. Among them — the
universal methods of state regulation and acceleration. Also, in order to stimulate the activities of
small businesses, it was proposed to consider the experience of European countries.

Small business abroad serves as a basis for a stable economy and is the basis for the EU's social
and economic development. Small business stimulates the development of competition, the
introduction of the latest technology. Therefore, European society supports small business, the main
purpose of which is to balance the interests of the state and business, provide optimal conditions for
entrepreneurship, increase the competitiveness of small business and the country in particular.
Ukraine has no clear strategy for regulating small businesses, the financing system for the formation
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and development of small businesses is imperfect, legal and organizational issues for micro
enterprises remain unmanageable. Confirmation of the ineffective development of small business
has become an analysis of its state for several years.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних умовах господарювання дуже важливим

є розвиток малого підприємництва в Україні, яке висту!

пає одним із складових сектора економіки країни і регі!

онів. Мале підприємництво може найшвидше реагувати

на кон'юнктуру ринку і надавати ринковій економіці не!

обхідної гнучкості. Основною складовою ефективного

розвитку малого бізнесу є стабільна його підтримка з

боку держави, проте це регулювання є недостатнім.

Задля покращення розвитку цього сектора економіки,

необхідно проаналізувати зарубіжний досвід держав!

ної підтримки малого підприємства.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблему державної підтримки малого підприєм!

ництва досліджено в наукових працях таких економістів

і науковців, як А. Алексєєв, І. Андрєєва, В. Бодров,

В. Буєв, А. Булатов, В. Воротін, З. Варналій, В. Гера!

симчук, Н. Джобава, Я. Жаліла, В. Загорський, Д. Іса!

ченко, В. Кіщак, І. Кіщак, І. Комарницький, Т. Кондра!

тюк, В. Литвин, Д. Ляпін, В. Ляшенко, Ю. Ольвінська,

К. Павлов, В. Папп, Т. Піхняк, М. Пивоварова, Д. Пиріг,

О. Тимченко, В. Труш, О. Туркало, В. Федорченко,

Н. Чала, М. Чумаченко, А. Чухно, І. Шапкін, Н. Ясин та

інші.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є сучасний стан розвитку малого під!

приємництва, розкрити особливості державної політи!

ки підтримки розвитку малого підприємництва в Україні

та зарубіжний досвід.

ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

На жаль, сьогодні в Україні відсутній дієвий меха!

нізм підтримки, розвитку і захисту малого бізнесу і ма!

Ключові слова: мале підприємництво, державна підтримка, інфраструктура розвитку малого підприє�

мництва, фінансування, регіональні програми, лізинг.

Key words: small business, state support, small business development infrastructure, financing, regional

programs, leasing.

лого підприємництва. Про це свідчать недоліки і склад!

нощі, що зустрічаються в процесі функціонування

підприємств бізнесу. Тому перед урядом, зацікавлени!

ми організаціями відкривається широке поле діяльності.

При цьому синхронно слід розвивати як державну сис!

тему підтримки бізнесу, так і ініціативу підприємств по

об'єднанню зусиль у сфері державно!фінансової діяль!

ності [1].

В Україні існують фактори, що стримують розвиток

малого підприємництва, до яких належать:

— надмірний розвиток корупції та бюрократизму;

— високий рівень оподаткування, що ставить під

сумнів прибутковість діяльності малих підприємств,

підвищує вірогідність банкрутства;

— відсутність ефективних механізмів кредитуван!

ня та страхування суб'єктів малого бізнесу, незахи!

щеність банківських установ від різноманітних видів

ризику, пов'язаних із кредитуванням малих підприємств;

— недоступність бізнес!освіти для персоналу малих

підприємств, відсутність соціальних гарантій;

— політична та економічна нестабільність, а також

суперечливість та ускладненість законодавства [2].

Для детального аналізу стану малого підприємниц!

тва в Україні необхідно розглянути такий показник, як

динаміка зміни кількості суб'єктів малого підприємниц!

тва всього (рис.1) та окремо малих підприємств і фізич!

них осіб!підприємців (рис. 2) за період з 2010—2016

роки.

Як бачимо з рисунка 1, з 2012 по 2015 роки спосте!

рігалась тенденція до зростання суб'єктів малого

підприємництва, а вже у 2016 році було зменшення цієї

кількості.

З рисунку 2 видно, що найменша кількість малих

підприємств серед досліджуваного періоду становила

291154 у 2016 році, також у 2016 році зменшилась

кількість фізичних осіб!підприємців, порівняно з 2014 і

2015 роками.

2162004

1679902 1578879 1702201
1915046 1958385 1850034

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Всього суб’єктів малого підприємництва

Рис. 1. Динаміка загальної кількості суб'єктів малого підприємництва у 2010—2016 роках
Джерело: [3].



73

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Отже, зважаючи на тенденцію до зменшення

кількості суб'єктів малого підприємництва, необхідно

визначити шляхи і методи державної підтримки малого

підприємництва.

Під поняттям "державна підтримка малого бізнесу"

розуміють будь!які державні заходи з фінансового

сприяння в інтересах суб'єктів господарювання, що

створюють для цих суб'єктів прямі чи приховані пере!

ваги і мають грошову оцінку. Надання підприємствам

державної підтримки здійснюється за рахунок коштів

державного та місцевих бюджетів шляхом зменшення

їх доходної частини (у разі податкових пільг), або за ра!

хунок грошових коштів державних підприємств та орган!

ізацій. Основні форми державної підтримки суб'єктів

економічної діяльності, у тому числі малого бізнесу:

— пряме бюджетне фінансування підприємств з

боку державного та місцевих бюджетів;

— податкові пільги;

— часткове покриття державою відсотків за креди!

тами та покриття інших фінансових витрат;

— державні гарантії за кредитами;

— обов'язкове державне страхування комерційних

ризиків;

— пільгові тарифи на товари та послуги, що

надаються державою або державним підприєм!

ством;

— списання заборгованості з податків і податкових

зборів, які підприємство не в змозі покрити самостійно

[4].

Одним із проблемних питань для України є вибір

найбільш ефективної інфраструктури розвитку малого

підприємства, яку можна поділити на такі складові:

фінансово!кредитна, консультаційно!інформаційна,

організаційно!правова [5].
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Джерело: [3].
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Рис. 3. Складові програми розвитку малого підприємництва регіону

Джерело: [8].
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Фінансово!кредитна інфраструктура, яка впливає на

розвиток малого підприємництва, має охоплювати:

фінансові установи, які здійснюють пільгове кредиту!

вання малого підприємництва, гарантійні фонди, кре!

дитні спілки, венчурні фонди і страхові компанії, дер!

жавна підтримка ( у вигляді спрощеної системи оподат!

кування, наданні пільг).

Підвищенню інформованості підприємців регіонів

України з різних аспектів їх діяльності сприяє мережа

інформаційно!консультативних установ. Метою такої

підтримки є: створення системи інформаційного та кон!

сультаційного обслуговування малого підприємництва

спеціалізованих фірм, що надають послуги малим

підприємствам (бухгалтерські та аудиторські фірми)

бізнес!центрів та центрів розвитку малого підприємниц!

тва, бізнес!інкубаторів, навчальних центрів з підготов!

ки та перепідготовки спеціалістів для роботи на малих

підприємствах, системи підготовки підприємців!по!

чатківців.

Організаційно!правова інфраструктура є сьогодні

серйозною проблемою, для підтримки малого підприє!

мництва, оскільки повинна бути комплексною і ефек!

тивною. Під організаційно!правовим впливом розуміють

спектр дій органів державної влади, спеціалізованих

установ та організацій, органів місцевого самоврядуван!

ня, посадових осіб зазначених органів, наділених пев!

ною компетенцією стосовно суб'єктів підприємництва,

в тому числі малого, які базуються на чинному законо!

давстві [6].

Основним інструментом координації підтримки

підприємництва є регіональні програми, що розробля!

ються на різних рівнях управління і базуються на 2 клю!

чових підходах до державної підтримки: програмно!

цільовому і координаційному, де перший формує мету,

шляхи і засоби їхньої реалізації з орієнтацією на кінцеві

результати, порівнюванням обсягів наявного і необхід!

ного ресурсного забезпечення, а другий визначає роль

і місце кожного рівня управління і досягненні поставле!

них завдань [7].

Регіональні програми розвитку малого підприємниц!

тва є інструментом державного управління. Складові

програми розвитку малого підприємства регіону наве!

дено на рисунку 3.

Однією з найефективніших форм державної під!

тримки малого бізнесу є лізинг. Фінансовий лізинг пе!

редбачає надання малим підприємствам обладнання, а

не грошей на їх придбання, що гарантує використання

грошей у повному обсязі за призначенням. Широке за!

стосування лізингу на малих підприємствах дозволить

знизити ризик утрати наданих фінансових коштів. Крім

того, розповсюдження лізингу дає малим підприємствам

реальні шанси реалізувати перспективний план свого

розвитку [9].

Для ефективного розвитку сфери малого підприє!

мництва в Україні необхідно вивчати досвід зарубіжних

країн. Першою такою країною є Великобританія. У су!

часних умовах малі підприємства там становлять 96 %

загальної кількості приватних компаній країни, причо!

му більша кількість малих фірм є дрібними, з кількістю

працівників до трьох осіб. Основна маса малих підпри!

ємств у країні концентрується в торгівлі, будівництві,

сфері побутових та ділових послуг.

Політика підтримки малого бізнесу у Великобританії

спрямована на створення сприятливої атмосфери для

підприємницької активності. Провідними вважають за!

конодавчі заходи в галузі оподаткування, зокрема ско!

рочення податків для малих підприємств, на капіталов!

кладення в нові сфери бізнесу, розширення практики

надання податкових знижок тощо. Активну підтримку

малого підприємництва здійснюють громадські органі!

зації, що надають консультативні послуги, науково!тех!

нічну інформацію і рекомендації щодо ведення власної

справи. Значного поширення набули програми щодо

підтримки малого підприємництва, зокрема стимулю!

вання розвитку молодіжного підприємництва, допомо!

га безробітним в організації власного бізнесу (прове!

дення заходу "Схема підтримки підприємництва", що

передбачав залучення безробітних громадян працездат!

ного віку з наявністю відповідної суми капіталу для інве!

стування у бізнес) та ін. [10, с.118].

Сполучені Штати Америки є країною з найвищим

рівнем підприємницької активності у світі. Розквіт ма!

лого бізнесу у США забезпечує значною мірою належ!

на підтримка з боку держави.

Необхідно зауважити, що в Сполучених Штатах

Америки відсутній особливий податковий режим для

малих підприємств. Особливістю державної підтримки

малого підприємництва у сфері податкового стимулю!

вання малого підприємництва в США є те, що всі суб!

'єкти підприємницької діяльності для розрахунку при!

бутку з метою оподаткування зобов'язані вести бухгал!

терський облік у повному обсязі. Однак для малих

підприємств передбачені спеціальні положення, що

спрощують процедуру обліку та звітності оподаткову!

ваного прибутку за прогресивною шкалою:

— оподатковуваний прибуток до 50 тис. дол. —

15%;

— від 50 тис. дол. до 75 тис. дол. — 25%;

— від 75 тис. дол. до 10 млн дол. — 34%;

— понад 10 млн дол. — 35 %.

У США малі підприємства, що мають невеликі об!

сяги прибутків, можуть застосовувати касовий метод

обліку, замість обліку методом нарахування, крім того,

їм дозволяють вилучати з оподаткування інвестиції в

капітальні активи, якщо їх обсяги за рік не перевищу!

ють 24 тис. дол. [11].

Велику підтримку малим і середнім підприємствам

надає уряд Німеччини за допомогою кредитів і субсидій.

З бюджету федерації та земель їм надаються пільгові

інвестиційні кредити, особливо при освоєнні високотех!

нологічних виробництв, кредити для створення власних

підприємств. Державна підтримка малого бізнесу на!

правлена, перш за все, на забезпечення його фінансо!

вої самостійності. У федеральній програмі субсидуван!

ня малих і середніх підприємств існує спеціальна стаття

допомоги для підвищення долі власних коштів, яка скла!

ла біля 30 % всіх субсидій. Особам, що створюють нові

підприємства, надаються кредити строком до 20 років

[12].

З розвитку підприємств малого бізнесу Сінгапур

посідає 5!те місце у світі за рахунок надання пільг в опо!

даткуванні (особливо у перші роки створення підприє!

мства), постійного зниження відсотків за кредитами, які

надають малим підприємствам, великої кількості пільго!
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вих програм кредитування, державного фінансування

навчання та підвищення кваліфікації робітників, які зай!

няті у сфері малого бізнесу. Завдяки такій підтримці в

Сінгапурі функціонує близько 140 тисяч підприємств

малого і середнього бізнесу, що становить 90 % від усіх

підприємств країни, які забезпечують приріст ВВП на

рівні 5—6 % на рік [13].

В Японії питома вага підприємств малого бізнесу

становить близько 40 %, які функціонують в галузях бу!

дівництва, легкої промисловості та сфери послуг. Пільги

на розвиток малого бізнесу залежать від статусу

підприємства та виду діяльності. Державна підтримка

малого бізнесу полягає у наданні державних субсидій і

позик для розвитку підприємства, а держава виступає

поручителем при отриманні кредиту в банку. Законодав!

ство Японії жорстко регулює ринкову вартість на всі

види продукції, уряд контролює необгрунтоване підви!

щення цін на сировину, матеріали, готову продукцію і

послуги, що сприяє розвитку малого бізнесу в країні.

У Японії створено клімат найбільшого сприяння ма!

лому бізнесу. Державна підтримка малого та середньо!

го бізнесу в Японії спрямована на зміцнення слабких

економічних місць таких підприємств. На основі закону

"Про основи політики стосовно малих і середніх під!

приємств" (1963 р.) у країні була створена цілісна сис!

тема законодавчого забезпечення всебічної підтримки

малого бізнесу.

На основі існуючого законодавства про підтримку

підприємництва в Японії були створені три державні

фінансові фонди, які займаються фінансовим забезпе!

ченням малого бізнесу: Центральний кооперативний

банк для торговельних і промислових підприємств, На!

родна корпорація з питань фінансування, Державна

корпорація з фінансування малих підприємств [14].

Показовим для України є досвід державної політи!

ки у сфері малого підприємництва постсоціалістичних

країн — Угорщини, Чехії, Польщі. На частку малих під!

приємств Угорщини припадає 99,8 % усіх підприємств.

Вони створюють 50 % ВВП та забезпечують 60 % ро!

бочих місць. Для ефективної співпраці держави з

підприємництвом налагоджено діяльність цілої низки

організаційних структур, до яких належать: Національ!

на Рада розвитку підприємництва, Міністерство еконо!

міки Угорщини, Агентство з розвитку інвестицій та

торгівлі, Угорський банк розвитку, Державне акціонер!

не товариство гарантій, Державний фонд підтримки

інновацій та науково!дослідної діяльності. Державна

підтримка малого підприємництва охоплює цілу низку

економічних стимулів, серед яких пільгове оподаткуван!

ня та пільгове кредитування [15].

Для того, щоб малий бізнес ефективно функціону!

вав в українській економіці і приносив позитивні резуль!

тати так, як він це робить в європейських державах, по!

трібно використати ряд універсальних методів держав!

ного регулювання та стимулювання розвитку малого

підприємництва, зокрема:

— встановлення системи пільг, у тому числі пом'як!

шення податкової політики;

— впровадження спрощеної системи оподаткуван!

ня, бухгалтерського обліку та фінансової звітності;

— державна підтримка розвитку факторингової та

лізингової діяльності;

— фінансово!кредитна та інвестиційна підтримка;

— забезпечення участі суб'єктів малого підприєм!

ництва у виконанні постачань для державних, регіональ!

них і місцевих потреб;

— розміщення державного замовлення на випуск

продукції та надання послуг сектором малих підпри!

ємств на конкурсній основі;

— удосконалення нормативно!правової бази у

сфері підприємницької діяльності;

— надання достовірної інформації підприємцям про

умови діяльності;

— інформаційно!консультаційне обслуговування, в

рамках якого повинна надаватися допомога з проблем

формування та функціонування малих підприємств. У

розвинених країнах світу держава активно створює

інформаційно!консультаційні центри, які поєднують

урядові структури, підприємницькі асоціації, торго!

вельні палати, банківські установи;

— допомога у матеріально!технічному забезпеченні;

— полегшення доступу до фінансових ресурсів шля!

хом зниження облікової ставки Національного банку

України, стабілізації курсу гривні, вдосконалення та

поширення механізмів гарантування кредитів для мало!

го підприємництва [16].

На сучасному етапі господарювання малий бізнес в

Україні характеризується неоднорідністю і непослідов!

ністю у своєму розвитку і вимагає провадження дієвої

державної політики щодо стимулювання та підтримки з

боку органів центральної та місцевої влади [17].

ВИСНОВКИ
Сучасний стан розвитку малого підприємства в Ук!

раїні та стан державної підтримки цього сектору еконо!

міки потребує належної уваги. Особливості державної

підтримки малого бізнесу у країнах Європи показують

шлях розвитку для України. Державна підтримка мало!

го підприємництва є складовою державної політики, яка

повинна не тільки створювати сприятливі умови для роз!

ширення і покращення стану малих підприємств, а й та!

кож підтримувати їх у господарській діяльності.
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