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У статті розглядаються проблеми розвитку малого бізнесу в Україні, аналіз його фінансування. Також було 
проаналізовано основні економічні показники, які супроводжують діяльність малих підприємств. У результаті 
дослідження запропоновано шляхи подолання даних проблем, які покращать роботу суб’єктів малого бізнесу.
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В статье рассматриваются проблемы развития малого бизнеса в Украине, анализ його функционирова-
ния. Также были проанализированы основные экономические показатели, сопровождающие деятельность 
малых предприятий. В результате исследования предложены пути преодоления данных проблем, которые 
улучшат работу субъектов малого бизнеса.
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This article discuss the problems of small business, the analysis of financing in Ukraine. It was also analyzes 

the main economic indicators that accompany the activities of small businesses. The study suggested ways to 
overcome these problems, which enhance the work of small businesses.
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Постановка проблеми. Мале підприєм-
ництво відіграє значну роль в економіці Укра-
їні, оскільки його розвиток впливає на еко-
номічне зростання, стимулює прискорення 
науково технічного прогресу, сприяє напо-
внення ринку товарами необхідної якості та 
забезпечує зайнятість вивільнених праців-
ників. Також однією з головних проблем, що 
перешкоджають розвитку малого підприєм-
ництва в Україні, є недостатність фінансу-
вання з боку держави. Отже, дана проблема 
є актуальною.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемні питання малого підприємництва 
висвітлено в працях таких провідних науков-
ців, як: З.С. Варналій, Л.І. Воротіна, Л.А. Колес-
нікова, які акцентують свою увагу на різних 
підходах до вирішення проблем розвитку 
малих підприємств. Дослідження малого під-
приємництва, його місця та ролі в економіці є 
об’єктом уваги таких науковців, як: Т. Кондра-
тюк, О. Кужель, В. Ляшенко, О. Мазур, І. Миха-
сюк, В. Сизоненко, С. Соболь, В. Ткаченко.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. У силу постійних змін та 
у зв’язку із тим, що мале підприємництво має 
значний вплив на економічні процеси, постає 
необхідність кожного року досліджувати мале 
підприємництво в Україні, а також проводити 
опитування серед підприємців.

Метою статті є аналіз функціонування, 
визначення потенційних джерел фінансу-
вання малих підприємств в Україні та окрес-
лення першочергових заходів з подолання 
вищезазначених проблем.

Виклад основного матеріалу. Процві-
тання будь-якої країни потребує максималь-
ної зайнятості працездатного населення і 
стабільного економічного розвитку, сприяючи 
розвитку соціальної сфери та економіки без-
посередньо. Розвиток малого підприємництва 
є одним із найпріоритетних напрямів розвитку 
економіки. В економічно-розвинених держа-
вах саме малі підприємства є основним «стов-
пом» економіки. Згідно зі ст.63 Господарського 
кодексу України, малими (незалежно від 
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форми власності) визнаються підприємства, 
в яких середньооблікова чисельність працюю-
чих за звітний (фінансовий) рік не перевищує 
50 осіб, а обсяг валового доходу від реалізації 
продукції (робіт, послуг) за цей період не пере-
вищує суми, еквівалентної п’ятистам тисячам 
євро за середньорічним курсом Національ-
ного банку України щодо гривні [1].

Україна як самостійна, незалежна держава 
гарантує нині всім підприємцям (незалежно від 
обраних ними організаційних форм підприєм-
ницької діяльності) рівні права і створює одна-
кові можливості для функціонування, доступу 
до матеріально-технічних, фінансових, тру-
дових, інформаційних, природних та інших 
ресурсів за умови виконання робіт і поставок 
для державних потреб. Державна підтримка 
бізнесу здійснюється на основі Закону Укра-
їни «Про державну підтримку і розвиток малих 
та середніх підприємств в Україні», в якому 
зазначається, що з метою створення сприят-
ливих організаційних та економічних умов для 
розвитку підприємництва держава повинна 
надати належну підтримку [2].

Усім підприємствам для свого існування 
і розвитку потрібен капітал, який забезпечу-
ється шляхом фінансування. Внутрішніми 
джерелами фінансування є: 1) прибутки; 2) 
продаж ліквідних активів; 3) скорочення обо-
ротного капіталу; 4) кредити від постачальни-
ків; 5) дебіторська заборгованість; 6) аморти-
заційні відрахування. Зовнішніми джерелами 
фінансування малих підприємств можуть бути 
комерційні банки, небанківські фінансові уста-
нови (страхові компанії, довірчі товариства, 
інвестиційні фонди, інвестиційні компанії, пен-
сійні фонди), приватні фірми, урядові і регіо-
нальні програми, продаж акцій, кошти родичів 
і друзів та ін. [3].

Одним із шляхів виходу із кризи малого 
підприємництва є кредитування даної сфери. 
Але внаслідок кризи в банків виникла про-
блема ліквідності, що спричинила зростання 
відсоткових ставок. Високі відсоткові ставки 
за кредит, обов’язкова вимога застави, вар-
тість якої значно перевищує суму кредиту, 
практично унеможливлюють доступність 
кредитних ресурсів для тих суб’єктів малого 
підприємництва, які започатковують свою 
справу [4].

За даними Державного комітету статистики 
України станом на 01.01.2015 в Україні налічу-
валося 341001 суб’єкт господарювання, з яких 
324598 суб’єктів малого підприємництва, а це 
95,2% від загальної кількості усіх підприємств. 
(рис. 1).

 

Рис. 1. Кількість підприємств  
станом на 01.01.2015 р.

Станом на 01.01.2015 переважна кількість 
малих підприємств України зосереджена в 
Дніпропетровській (24821 од.), Харківській 
(23724 од.), Одеській (23048 од.), Львівській 
(17718 од.) та Київській (16868 од.) областях. 
Найменші кількісні показники демонструють 
Волинська (5212 од.) , Рівненська (4898 од.), 
Тернопільська (4871 од.) та Чернівецька 
(3897 од.) області.[7]

У розрізі економічних видів діяльності прі-
оритетними сферами суб’єктів малого підпри-
ємництва залишаються оптова та роздрібна 
торгівля, питома вага в загальному обсязі 
яких складає 31%. Значно меншими є показ-
ники промисловості (12%), сільського, лісо-
вого та рибного господарства (15%), операцій 
з нерухомим майном, професійної, наукової 
та технічної діяльності (10%) (рис. 2).

 Рис. 2. Питома вага суб’єктів малого 
підприємництва станом на 01.01.2015 р.
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Як розвивався малий бізнес в Україні впро-
довж 2011–2014 років, ми зможемо розгля-
нути в нижченаведеній таблиці 1.

Дивлячись на дані цієї таблиці, ми бачимо, 
що більшість показників мають негативні 
характеристики. За підсумками 2014 року, в 
Україні кількість малих підприємств стано-
вить 324598 одиниця, або 115,1% до попе-
реднього року (2013 р. – 373809 одиниць). 
Кількість найманих працівників на малих під-
приємствах у відсотках від загальної кількості 
найманих; у 2011 р. – 26,1; 2012 р. – 25,7; 
2013 р. – 26, 2014 р. – 25,6 відсотків. Якщо 
порівнювати даний показник з 2013 роком, 
кількість зайнятих працівників в суб’єктах 
малого підприємництва зменшилась загалом 
на 16%. Разом із тим 2014 рік, можна охарак-
теризувати, як такий, в якому спостерігалось 
різке скорочення кількості працівників сфери 
малого підприємництва, враховуючи те, що 
даний показник у 2013 році скоротився на 2% 
порівняно з 2012 роком.

Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) 
малих підприємств станом на 01.01.2015 рік 
становив 705000,5 млн грн, а це 16,9% 
загальнонаціонального обсягу. 2014 рік можна 
охарактеризувати, як такий, в якому спостері-
галось підвищення обсягу реалізованої про-
дукції по малим підприємствам, враховуючи 
те, що за 2013 рік обсяг становив 16,5% до 
загальнонаціонального, за 2012 – 16%, а за 
2011 – 15,2%. Основну частку обсягу реалі-
зації малих підприємств становили підприєм-
ства оптової та роздрібної торгівлі, ремонту 
автотранспортних засобів і мотоциклів, про-
мислові, сільського, лісового та рибного гос-
подарства. 

Покращення ми бачимо по заробітній 
платі. Станом на 01.01.2015 середня заро-
бітна плата по малим підприємствам стано-
вить 3 151 грн. Порівнюючи з минулим роком 
показники зросли 10,2% (2013 – 2 829 грн). 

Але на даний показник нам не потрібно звер-
тати велику увагу тому, що цей показник, на 
нашу думку, зріс тільки за рахунок підвищення 
мінімальної заробітної плати в Україні. Отже, 
за 2014 рік, на жаль, малі підприємництва 
мають негативні показники.

У другому кварталі 2015 року було про-
ведене спеціальне опитування, що стосува-
лось питанням державної підтримки та оцінки 
діяльності державних органів. Вибірка вклю-
чає 114 малих підприємств (де працює до 
50 працівників).

На думку опитаних підприємців, основними 
напрямами державної політики для підтримки 
бізнесу мають бути інформування, дерегу-
ляція та розвиток електронного адміністру-
вання. Так, найважливішими інструментами 
у зазначеній сфері, згідно із думкою керівни-
ків підприємств, є створення інформаційного 
ресурсу про правила і умови ведення бізнесу 
та про зміни законодавства (69% опитуваних), 
зменшення кількості документів, необхідних 
для ведення підприємницької діяльності (59% 
) та переведення адміністративних послуг в 
електронний вигляд (43,6%).

Малі підприємства більшою мірою потре-
бують спрощення доступу до державних 
закупівель та державних гарантій за креди-
тами (по 44,7%), тобто залишаються більш 
залежними від державної політики у фінансо-
вій сфері. На важливості спрощення доступу 
малих підприємств до державних закупівель 
також наголошує 38,7% середніх підприємств. 
На необхідності пільгових умов для окремих 
галузей промисловості наголосили 59,4% 
опитаних підприємств, при цьому серед вели-
кого та середнього бізнесу частка тих, хто 
дотримується зазначеної точки зору більша 
(61,8% та 60,8% відповідно), ніж серед малого 
(50,9%). Цікаво, що 31% опитаних менеджерів 
не визначилися з відповіддю, і лише 9,6% вва-
жають, що пільги не потрібні [6].

Таблиця 1
Показники діяльності малих підприємств в Україні за 2011–2014 рр.

Показник Рік
2011 2012 2013 2014

Кількість підприємств у розрахунку 
на 10 тис. осіб наявного населення, 
одиниць

77 76 82 76

Середня заробітна плата по малим 
підприємствах, грн 1 317 1 623 2 829 3 151

Кількість зайнятих працівників, тис. осіб 2091,5 2051,3 2010,7 1686,9
Кількість найманих працівників, тис. осіб 2011,8 1951,6 1891,8 1583,0
Обсяг реалізованої продукції, (товарів, 
послуг), млн грн 607782,4 672653,4 670258,5 705000,5
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Основними проблемами, що стримують 
розвиток малого підприємництва, є [5]:

– недосконалість системи оподаткування;
– нестабільність бюджетного фінансу-

вання регіональних програм підтримки малого 
підприємництва;

– нерозвиненість механізмів фінансово-
кредитної підтримки і страхування ризиків 
малих підприємств, відсутність механізмів 
самофінансування;

– обмеження доступу малих підприємств 
до виробничих потужностей і майна підпри-
ємств, що реструктуризуються;

– відсутність надійної соціальної захище-
ності і безпеки підприємців;

– організаційні проблеми взаємодії малого 
бізнесу з ринком і державними структурами;

– адміністративні бар’єри на шляху розви-
тку малого підприємництва.

Економіка України має великий потенціал 
економічного росту. Аби даний потенціал 
використати, дуже важливо, щоб ресурси, 
ризик та ініціатива були тісніше пов’язані між 
собою. Для України на сьогоднішній день осо-
бливо актуальним є розробка та реалізація 
обґрунтованої та ефективної державної полі-
тики підтримки розвитку малого бізнесу та 
стимулювання такої підприємницької діяль-
ності, що є основою економічного та соціаль-
ного благополуччя держави. Завдання нашої 
влади має базуватись на цілях, які збільшать 
кількість малих підприємств. Це все можна 
зробити, здійснивши такі кроки:

• створення відповідної нормативно-пра-
вової бази;

• впровадження спрощеної системи бухгал-
терського обліку та звітності малих підприємств;

• зробити єдину систему реєстрації та 
легалізації суб’єктів підприємництва;

• впровадити порядок кредитування 
малого підприємництва комерційними бан-
ками під гарантії бюджетних коштів;

• важливим фактором успішного розвитку 
малого підприємництва має бути відсутність 
протистояння великого бізнесу малому;

• ввести пільгове оподаткування прибутку 
комерційних банків, одержаного за рахунок 
кредитування малих підприємств.

Висновки з цього дослідження. Мале 
підприємництво є фундаментом для ринко-
вої економіки. Даний сектор створює необ-
хідну атмосферу конкуренції, здатний швидко 
реагувати на будь-які зміни ринкових умов, 
створювати додаткові робочі місця. Розви-
нутий сегмент малого бізнесу – це, перш за 
все, високий рівень сервісу та низькі ціни на 
товари і послуги для споживачів. Високий 
рівень конкуренції стимулює розвиток еконо-
міки і веде до зростання зарплат. А за рахунок 
високої інноваційної складової, притаманній 
малому бізнесу, розвиток даного сегменту 
повинен сприяти виводу економіки на якісно 
новий рівень. Аналіз стану та проблем розви-
тку малого бізнесу в Україні свідчить про те, 
що в подальшому розвиток малого бізнесу без 
активного та позитивного втручання держави 
може привести до згортання даного сектора 
економіки з відповідним загостренням еко-
номічних проблем та посиленням соціальної 
напруги. Отже, необхідність розвитку і дер-
жавної підтримки малого бізнесу в Україні є 
досить значною, і вирішальною. Таким чином, 
для ефективного розвитку малого підприєм-
ництва в Україні необхідно створити меха-
нізм ефективної взаємодії між державою та 
підприємницьким сектором. Його відсутність 
засвідчується тим, що малі підприємства ще 
не відіграють вагомої ролі в економіці України.
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