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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Визначити стан державного регулювання у сфері

малого підприємництва в Україні та розкрити перспек-
тивні напрями розвитку механізмів державного регулю-
вання у досліджуваній сфері.

ВСТУП
Формування ринкової системи господарювання —

це процес переходу до економіки підприємницького
типу. Створення сприятливих умов для розвитку підприє-
мництва є однією з найвагоміших складових перехідної
економіки. Досвід провідних країн світу засвідчив, що
мале підприємництво дозволяє вирішувати водночас
низку відтворювальних проблем: проблему соціальної
стабільності в суспільстві, проблему зайнятості, пробле-
му нагромадження й інвестування, проблему розвитку
виробництва і формування його структури, росту ВВП.
Але в Україні останнім часом бажання займатися саме
цим видом трудової діяльності зменшилося. Це обумов-
лено методологічними помилками щодо обгрунтуван-
ня методів та інструментів державного регулювання у
сфері малого підприємництва. Існуюче становище галь-
мує розвиток малого підприємництва в Україні.

Сучасна теорія державного регулювання малого
підприємництва є результатом наукової думки не одно-
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го покоління вчених. Значний внесок у загальну теорію
та методологію державного регулювання, зокрема
державної підтримки розвитку підприємництва, зроби-
ли Ю. Авксентьєв, О. Амосов, Ю. Бажал, В. Бакуменко,
Г. Білоус, В. Бодров, В. Гриньова, А. Дєгтяр, Л. Дміт-
риченко, О. Кілієвич, М. Корецький, В. Мартиненко,
Г. Одінцова, І. Сараєва, Т. Сьомкіна, Ю. Чернецький та
ін.

Окремі питання створення організаційно-правових,
економічних та інституціональних умов для розвитку
підприємництва вивчали такі українські вчені-економі-
сти, як В. Биковець, Л. Безчасний, В. Бордюк, В. Геєць,
В. Голіков, A. Грищенко, М. Долішній, П. Єщенко, С. Мо-
черний, Ю. Ніколенко, В. Новиков, Ю. Палкін, О. Пасха-
вер, Ю. Пахомов, В. Рибалкін, В. Савчук, B. Степанен-
ко, О. Турчинов, А. Чухнота ін.

Проте брак комплексності та системності у висвіт-
ленні питань розвитку механізмів державного регулю-
вання у сфері малого підприємництва зумовлює потре-
бу в подальших дослідженнях цієї теми.

РЕЗУЛЬТАТИ
Перехід України до динамічного розвитку економі-

ки пов'язаний зі становленням високоефективного со-
ціально орієнтованого ринкового господарства, яке ба-
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зується на підприємницьких здібностях людей. Побудо-
ва в Україні соціально орієнтованої ринкової економі-
ки європейського типу неможлива без підвищення
підприємницької активності її громадян. Формування
сучасного цивілізованого підприємництва в економічно-
му житті країни є важливим чинником економічного зро-
стання та досягнення гідного рівня життєзабезпечення
населення.

Особливе місце в економічній системі держави і в
житті суспільства відводиться малому підприємництву.
Це зумовлено тим, що воно є одним з провідних сек-
торів ринкової економіки і значною мірою впливає на
зайнятість, темпи економічного розвитку, структуру та
якісну характеристику внутрішнього валового продук-
ту, структурну перебудову економіки, характеризуєть-
ся швидкою окупністю витрат. Мале підприємництво
відіграє важливу роль у насиченні ринку споживчими
товарами та послугами повсякденного попиту, реалізації
інновацій, створенні додаткових робочих місць. Воно,
як правило, має високу мобільність, раціональні форми
управління, формує новий соціальний прошарок під-
приємців-власників [1, с. 87].

Мале підприємництво створює найбільш ефективні
робочі місця, дає можливість багатьом працівникам ре-
алізувати свої можливості, забезпечувати доступні умо-
ви життя для свої сімей. Мале підприємництво створює
конкурентне середовище, а це сприяє зниженню цін,
підвищенню якості товарів і послуг. Проста організа-
ційна структура, невелика кількість працюючих, швид-
ке прийняття рішень створюють умови гнучкості вироб-
ництва малих підприємств. Переваги малих форм вироб-
ництва порівняно з великими: пристосування до вимог
клієнтури, випуск товарів малими партіями, виключен-
ня зайвих ланок управління, близькість до місцевих
ринків.

У сучасній Україні частка малого бізнесу у ВВП скла-
дає лише 7% (для порівняння: в США — 50—52%, у
Франції — 50%, у країнах Європейського Співтовари-
ства — 63—67%) [2, с. 56]. Тому перед Україною по-
стала гостра необхідність формування принципово
нової системи державного регулювання підприємницт-
ва яка б забезпечувала системне поєднання додержан-
ня оптимального балансу інтересів суб'єктів господарю-
вання та найважливіших публічних інтересів — з одно-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ПІДТРИМКА МАЛОГО 
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Рис. 1. Система державного регулювання та підтримки малого підприємництва
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го боку — та створення сприятливих умов для розвитку
підприємництва — з іншого.

Мале підприємництво потребує здійснення комплек-
су заходів, які спрямовані на зміцнення його основних
функцій. Серед них важливими є державна підтримка,
в основі якої необхідно створення відповідної правової
бази розвитку малого підприємництва, матеріально-тех-
нічну та фінансово-кредитну підтримку, розширити кад-
рове забезпечення, розвивати впровадження наукових
та інноваційних технологій, а головне — захищати пра-
ва як підприємців-роботодавців, так і найманих праців-
ників, які є важливою ланкою у підвищенні зайнятості
населення країни.

 Мале підприємництво дає змогу вирішувати соці-
альні питання. А оскільки він є основним постачаль-
ником всіх економічних ресурсів, виступаючи водночас
основною витрачаючою групою у національній еко-
номіці, то й створює матеріальну базу розширеного від-
творення.

Взаємозв'язок держави і малого бізнесу повинні
здійснюватися на взаємовигідній основі та мати довго-
строковий характер. При цьому роль держави полягає
у забезпеченні високого рівня конкурентоспроможності
національної економіки, проведенні прозорої, стабіль-
ної, ефективної податкової та регуляторної політики,
створенні рівних сприятливих умов для розвитку різних
форм бізнесу, включаючи малий, а також всебічній
підтримці підприємництва та приватної ініціативи.

Саме малі підприємства забезпечують розвиток еко-
номічної системи країни та наближають її до споживачів.

Цілком очевидною стає необхідність комплексного
вирішення завдань підтримки малого підприємництва в
Україні, яке може бути успішно розв'язане лише на ос-
нові тісного взаємозв'язку заходів, що охоплюють пи-
тання регулювання загального макроекономічного се-
редовища, фінансової та майнової підтримки малого

підприємництва, формування
цільових інституційних та ринко-
вих структур, ліквідації бюрокра-
тичних перепон, забезпечення без-
пеки підприємництва тощо.

На державному рівні має бути
чітко визначено, яка саме роль
відводиться малому підприємниц-
тву у державній стратегії розвит-
ку, а також відображено ступінь
розуміння державою цієї ролі.
Сьогодні, хоча загалом макроеко-
номічна роль малого підприємниц-
тва вказана в основних докумен-
тах досить коректно, на практиці
це визначення не знаходить повно-
го відображення в діях органів
державної влади. З свого боку,
представники малого бізнесу та
їхні асоціації також мають усвідо-
мити своє місце в соціально-еко-
номічній системі, щоб мати мо-
ральне право вимагати для себе
державної підтримки.

Досвід світового розвитку
свідчить, що державна політика,

яка спрямована на підтримку і сприяння розвитку мало-
го підприємництва, в умовах розвитку ринкової еконо-
міки сприяє досягненню збалансованого зростання еко-
номіки.

Державна політика підприємництва повинна перед-
бачати [3, с. 58]:

— створення загальних економічних, правових і
соціальних умов, які б сприяли розвитку ефективного
бізнесу: реальну трансформацію відносин власності; за-
безпечення правових гарантій підприємницької діяль-
ності; стабілізацію і посилення національної грошової
одиниці, здійснення необхідних антиінфляційних мір
тощо;

— створення державної системи підтримки бізне-
су. Основними елементами такої системи повинні ста-
ти: формування реально працюючої ринкової інфраст-
руктури;

— розробка системи фінансової підтримки підприє-
мницької діяльності, включаючи формування стартово-
го капіталу; створення сприятливих умов для зовнішнь-
оекономічної діяльності;

— упровадження прогресивної системи підготовки
кадрів для підприємницької діяльності.

 Система державного регулювання та підтримки
малого бізнесу наведена рисунку 1.

Реалізація означених вище практичних заходів за-
гальнодержавного рівня забезпечить створення необ-
хідних умов для реальної активізації підприємницької
діяльності в Україні.

Державна політика в сфері малого підприємницт-
ва з погляду централізації управління здійснюється
на трьох рівнях: місцевому, регіональному, держав-
ному.

Значущість елементів системи державної підтрим-
ки малого підприємництва на різних рівнях державного
управління показана в таблиці 1.

Таблиця 1. Система державної підтримки малого

підприємництва

Примітка:
"+" — низька значущість (застосування малоефективне).
"++" — середня значущість (застосування бажане).
"+++" — висока значущість (застосування необхідне).

Елементи системи державної підтримки  

малого підприємництва 
Державний 

рівень 

Регіональний 

рівень 

Місцевий 

рівень 

1. Економічні: 
- субсидії; 
- кредитування; 

- державне замовлення; 

- надання гарантій; 

- надання пільг (податкових та ін.) 
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2. Розробка та прийняття нормативно-правових 

актів у сфері регулювання малого підприємництва 
+++ ++ + 

3. Адміністративні: 
- введення обмежень на деякі види діяльності; 
- встановлення правил торгівлі; 
- проведення перевірок діяльності малих 
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4. Створення інфраструктури підтримки малого 

підприємництва: 
- бізнес-інкубатори; 

- технопарки; 

- фонди підтримки та розвитку малого 

підприємництва; 

- інформаційне забезпечення; 

- розробка програм підтримки та розвитку малого 
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Отже, враховуючи світо-
вий досвід та об'єктивну не-
обхідність розвитку малого
підприємництва, його місце і
роль у національній еко-
номіці, державне регулюван-
ня у сфері малого підприєм-
ництва в Україні має спрямо-
вуватися на:

— забезпечення економ-
ічного зростання за рахунок
діяльності суб'єктів малого
підприємництва;

— удосконалення струк-
тури малого підприємництва;

— заохочення розвитку малих підприємств у пріо-
ритетних галузях та на пріоритетних напрямах;

— підвищення технологічного рівня виробництва;
— створення конкурентного середовища;
— залучення суб'єктів малого підприємництва до

розв'язання соціально-економічних проблем на держав-
ному та регіональному рівнях;

— створення нових робочих місць, зменшення без-
робіття;

— сприяння максимальній самореалізації громадян
у підприємницькій діяльності;

— формування нової соціальної верстви власників
і підприємців.

Напрями подальшого вдосконалення політики під-
тримки малого підприємництва наведено на рисунку 2.

Шляхами вдосконалення правового забезпечення
розвитку малого підприємництва є:

— створення дієвих механізмів захисту прав і сво-
бод підприємців;

— гармонізація українського законодавства;
— забезпечення законодавчої гарантії незмінності

та довготривалості державної політики щодо підтрим-
ки малого підприємництва;

— розробка нормативно-правової бази, яка регу-
лює відносини між державою та підприємцями, робо-
тодавцями і найманими працівниками, у тому числі і для
забезпечення їхнього соціального захисту, встановлює
норми і правила здійснення підприємницької діяльності,
регламентує діяльність органів державної влади, їх по-
садових осіб щодо виконання ними відповідних повно-
важень у сфері розвитку малого підприємництва;

— вдосконалення функціональної та організаційної
структури центральних та місцевих органів виконавчої
влади в частині забезпечення розвитку і державної
підтримки малого підприємництва;

— спрощення адміністрування малого та серед-
нього підприємництва;

Фінансово-кредитна підтримка малого підприєм-
ництва має бути спрямована на:

— формування мережі регіональних фондів під-
тримки підприємництва та кредитно-гарантійних уста-
нов;

— розроблення та запровадження ефективних
кредитно-гарантійних механізмів мікрокредитування
суб'єктів малого підприємництва;

— створення та підтримку фінансових інститутів, які
працюють на розвиток малого підприємництва.

Ефективна реалізація державної політики фінансо-
вої підтримки малого підприємництва має забезпечува-
тися через використання розвиненої мережі фінансо-
во-кредитних організацій, страхових фірм, інвестицій-
них і страхових фондів; розвиток і впровадження сис-
теми стимулювання комерційних банків та інших фінан-
сових установ, котрі надавали б пільгові кредити малим
підприємствам.

Попри безперечну важливість кредитної підтримки,
головним методом фінансового стимулювання розвит-
ку залишається, безперечно, реформування податкової
системи, спрямованої на збільшення обсягів коштів, які
залишаються у розпорядженні підприємств після опо-
даткування.

Реформування системи оподаткування необхідно
здійснювати у напрямі забезпечення стабільності і про-
гнозованості податкової системи, законодавчого роз-
межування податків між бюджетами різних рівнів, об-
грунтованого співвідношення окремих елементів подат-
кової системи (суб'єкт і об'єкт оподаткування, ставка і
податкові пільги), створення податкових стимулів для
інвестування.

Розв'язанням накопичених проблем у господарській
сфері мав би стати Податковий кодекс України, прий-
няття якого 19 листопада 2010 р. було ініційовано Каб-
інетом Міністрів України. З набранням чинності цим ко-
дифікованим актом планувалося зближення податково-
го й бухгалтерського обліків. Позиція Кабінету Міністрів
України полягала в тому, що об'єкт оподатковування, в
основному, планувався визначатися податком на при-
буток підприємств, виходячи з даних бухгалтерського
обліку платника податків.

Так, з прийняттям нового Податкового кодексу Ук-
раїни очікувався, насамперед, ретельний перегляд плат-
ником податків власної облікової політики, і, за потре-
би, внесення до неї відповідних уточнень, що стало б
значним полегшенням для виробництв і підприємств.
Таким бачили новий Податковий кодекс України його
розробники.

Представники малого й середнього бізнесу карди-
нально по-іншому сприйняли впровадження нового По-
даткового кодексу України, який передбачав скасуван-
ня спрощеної системи оподатковування і єдиного по-
датку, наслідком чого стали масові акції протесту.

Навіть після часткового ветування та внесення істот-
них змістовних змін формування нормативно-правової
бази розвитку підприємництва в Україні є незаверше-
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Рис. 2. Напрями вдосконалення підтримки малого підприємництва



Інвестиції: практика та досвід № 8/2014150

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ним процесом. Проте уже сьогодні закладено організа-
ційно-правові засади відповідної державної політики.
Головне, щоб законодавчі акти сприяли залученню до
підприємницької діяльності широких верств населення,
стимулювали розвиток малого підприємництва шляхом
створення сприятливого податкового, цінового, інвес-
тиційного та інноваційного режимів.

Важливу роль у цьому процесі має систематизація
законодавства з питань підприємництва як впорядкуван-
ня чинних правових актів, що регулюють підприємницькі
відносини, приведення їх до певної, внутрішньо узгод-
женої системи. Її головна мета полягає в забезпеченні
єдності та узгодженості чинного масиву розрізнених
законодавчих актів у сфері підприємництва, визначенні
загальних для всіх суб'єктів підприємництва правових,
економічних та організаційних засад, порядку здійснен-
ня окремих видів підприємницької діяльності, особли-
востей функціонування малих, середніх та великих
організаційно-правових форм підприємництва. Але
мова йде не тільки про впорядкування названого нор-
мативно-правового масиву, що безпосередньо або
навіть не прямо стосується регулювання підприємниць-
ких відносин, усунення суперечностей між окремими
актами, а й про уніфікацію категорійного апарату, за-
безпечення єдності термінологічно-мовного оформлен-
ня законодавчих актів.

Головним завданням систематизації законодавства з
питань підприємництва є забезпечення підвищення ефек-
тивності правового регулювання підприємницьких відно-
син, що виникають між суб'єктами підприємницької діяль-
ності, між ними та державою, між суб'єктом підприємниць-
кої діяльності та іншими суб'єктами майнових відносин.

Політика розвитку ринкової інфраструктури спри-
яння малому підприємництву повинна бути всеохоплю-
ючою, починаючи від законодавчого визначення форм
самоорганізації малого бізнесу та об'єктів ринкової
інфраструктури його розвитку — до всебічного заохо-
чення суб'єктів молого підприємництва до користуван-
ня ними. Державну підтримку в цьому напрямі доцільно
здійснювати шляхом створення розвиненої мережі кон-
сультативних, юридичних, бухгалтерських фірм, під-
приємств з проведення маркетингових досліджень,
бізнес-інкубаторів, технопарків, регіональних інформа-
ційно-аналітичних центрів.

Підтримка розвитку малого підприємництва може
бути дієвим інструментом "детінізації" економіки.

З метою мобілізації організаційного чинника роз-
витку слід забезпечити всебічний розвиток форм само-
організації малого, середнього та великого бізнесу: асо-
ціацій підприємств, торговельних палат, товариств тощо.
Такі об'єднання можуть надавати (і надають на практиці
у багатьох країнах світу) широкий спектр ділових по-
слуг своїм членам, забезпечувати узгоджені дії, спро-
щувати економічні стосунки між членами, здійснювати
захист їхніх інтересів перед третіми компаніями та пе-
ред державою, зокрема — завдавати дієвого впливу на
регуляторну політику держави.

Вельми корисним видається використання досвіду
об'єднання малих та середніх підприємств у ділові ме-
режі, зокрема утворення регіональних кластерів — зо-
середжених у географічному регіоні взаємопов'язаних
підприємств та інституцій у межах окремої галузі про-

мисловості. Перевагами використання кластерної мо-
делі взаємодії є:

— можливість спільного використання об'єднаних
капіталів та прискорення інновацій;

— можливість спільного використання ресурсів
(відповідно — їхнє більш повне використання та менша
питома вартість);

— встановлення ефективної спеціалізації підпри-
ємств;

— узгоджений поділ ринку та уникнення непродук-
тивної конкуренції;

— отримання ефекту масштабу та подолання не-
доліків, які випливають з малих розмірів підприємств;

— зниження та поділ ризиків;
— підвищення стійкості окремих підприємств та ме-

режі в цілому;
— встановлення довгострокових зв'язків за відтво-

рювальним ланцюгом, включаючи зв'язки між виробни-
ком та споживачем.

ВИСНОВКИ
Таким чином, реалізація державної політики підтримки

розвитку підприємництва в Україні має розглядатися як
комплекс взаємоузгоджених заходів у сфері правової,
адміністративної, регуляторної, макроекономічної та
інституційної політики. Комплексна, науково обгрунтова-
на система державної підтримки малого підприємництва
спроможна, виключити об'єктивні проблеми розвитку ма-
лого підприємництва і перетворити його в рівноправний і
повноцінний сектор вітчизняної економіки.
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