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Розвиток малого підприємництва є обов'язковою 
умовою «пожвавлення» ринкової економіки, фор-
мування нормального конкурентного середовища. 

Поява значної кількості малих підприємств, окрім поси-
лення конкуренції на товарних ринках, їх демонополіза-
ції сприяє: насиченню ринку товарами, що мають попит, 
залученню незайнятої робочої сили і тим самим знижен-
ню рівня безробіття. Адже в той час, коли йде процес ско-
рочення робочих місць на великих підприємствах, малі 
фірми не тільки зберігають, але й створюють нові робочі 
місця і поглинають надлишкову робочу силу, сприяють 
поповненню регіональних і державного бюджетів. Важ-
лива роль малого підприємництва полягає і в тому, що 
воно виступає інвестором вітчизняної економіки

Основними негативними чинниками, які стоять 
на заваді розвитку малого підприємництва на терито-
рії України, є: відсутність чітко сформульованої через 
систему правових актів державної політики у сфері під-
тримки малого підприємництва, значні адміністративні 
бар'єри, брак реальних і дієвих механізмів фінансово-
кредитної підтримки, надмірний податковий тиск і об-
тяжлива система звітності. Тому, очевидно, що потрібен 
комплексний підхід для вирішення проблем стосовно 
підтримки і розвитку малого підприємництва в Україні.

Метою статті є формування та обґрунтування ор-
ганізаційно-економічного забезпечення розвитку мало-
го підприємництва України.

Загальні проблеми функціонування і розвитку 
малого підприємництва активно досліджуються науков-
цями. Серед них: Г. Андрющенко, О. Барановський, Дж. 
Ван Хорн, З. Варналій, Л. Вороніна, В. Гриньова, І. Дугін,  
З. Залога, Л. Колесникова, М. Крупка, В. Кочетков, О. Ма-
зур, В. Москаленко, Л. Павлова, О. Стоянова, П. Уілсон, 
А. Чернявський, М. Шехова та інші.

Розвиток малого бізнесу – це один з вирішальних 
чинників інноваційного оновлення країни, оновлення 
на принципах реалізації людського капіталу, зростання 
ініціативи і відповідальності людей.

Малий бізнес як явище соціальне, економічне і по-
літичне, таке, що охоплює практично всі галузі еконо-
мічної діяльності, допомагає вирішити такі завдання, як: 
розвиток конкурентної ринкової економіки; забезпечен-
ня формування середнього класу – основного гаранта 
соціальної і політичної стабільності суспільства; підви-
щення інвестиційної привабливості територій; забезпе-
чення зайнятості і зростання матеріального добробуту 
населення, що сприятиме культурному розвитку насе-
лення і задоволенню матеріальних потреб за допомогою 
розвитку ринку споживчих товарів і сфери послуг.

Саме тому успішне існування малих підприємств 
і їх зростання дуже важливі для розвитку економіки 
країни. Розвиток малого підприємництва є чинником 
економічної і соціальної стабільності та необхідним до-
повненням великим промисловим підприємствам. До-
свід ринкових перетворень показав, що в країні ще не 
вдалося створити ефективні організаційно-економічні 
важелі зацікавленості організацій малого бізнесу в зрос-
танні економіки. 

На жаль, Україна істотно відстає від більшості еко-
номічно розвинених держав з розвитку малого підпри-

ємництва. І тому для поліпшення ситуації в цьому секто-
рі потрібне, передусім, створення ефективних механізмів 
підтримки малого підприємництва на усіх рівнях.

Відомо, що більшість зарубіжних країн за рахунок 
малого бізнесу значною мірою поповнюють місцеві бю-
джети. Політика держави в сфері малого бізнесу, прак-
тична діяльність його інститутів по здійсненню рефор-
ми управління, що проводяться без урахування вимог 
об'єктивних економічних законів, світової практики, 
специфічних особливостей функціонування в Україні 
організацій малого бізнесу, впритул підвели до риси, 
при якій стався «відхід» частини організацій цього сек-
тора в тіньову економіку. 

Оздоровлення цього сектора економіки зможе 
початися тільки тоді, коли будуть з урахуванням 
сучасних реалій визначені взаємини «держава 

– місцеве самоврядування – малий бізнес». З цієї точки 
зору аналіз економічних стосунків, що склалися в орга-
нізаціях малого бізнесу, з одного боку, і вироблення про-
позицій з їх вдосконалення, створення науково обґрун-
тованих умов функціонування з боку держави і органів 
місцевого самоврядування – з іншого, є необхідною умо-
вою розвитку всього відтворювального процесу.

Розвиток ринкових стосунків у будь-якому секторі 
економіки створює певні соціально-економічні переду-
мови для формування і розвитку конкурентної діяль-
ності господарюючих суб'єктів малого підприємництва 
України. Для того, щоб підприємства ставали конкурен-
тоспроможними, вони повинні розвивати і нарощувати 
конкурентоспроможний потенціал, що дозволяє швид-
ко адаптуватися до ринкових умов (рис. 1).

Незважаючи на деякі недоліки, а саме: нижча про-
дуктивність праці, ніж на великих підприємствах; не-
можливість впровадження важливих досягнень науки і 
техніки у виробництво; труднощі при пошуках фінансу-
вання або при спробах отримати кредит; низький рівень 
ліквідності та підвищений рівень ризиків. Але протягом 
останніх десятиріч малий бізнес залишається необхід-
ним елементом ринкової економіки, який дозволяє ви-
рішувати важливі соціально-економічні проблеми.

Для успішного розвитку сектора малого бізнесу 
важливим є перш за все наявність нормальних макро-
економічних умов в країні. Низький рівень інфляції, 
доступність банківського кредиту, невисокий рівень 
процентних ставок, економічне зростання та платоспро-
можний попит гарантують нормальний розвиток малого 
підприємництва в Україні. Держава повинна чітко сфор-
мулювати цілі і задачі щодо підтримки малого бізнесу. 

Тобто в сучасних умовах політика, що проводить-
ся відносно малого бізнесу, набуває ключового значення. 
При цьому відбувається і розмежування функцій цен-
тральних і місцевих органів влади. Перед центральними 
органами влади стоять задачі формування стабільної і 
прогнозованої макроекономічної ситуації в країні; при-
йняття законодавчої бази, стимулюючої розвиток малого 
підприємництва; забезпечення фінансування загально-
національних програм розвитку малого бізнесу (у тому 
числі і програм кредитування) і т. п. Місцева влада кон-
центрується на розвитку інфраструктури; на підтримці 
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пріоритетних галузей малого бізнесу; створенні сприят-
ливого підприємницького клімату; забезпеченні досту-
пу малого підприємництва до тендерів, що проводяться 
місцевою владою, та ін. На рис. 2 наведено економічний 
механізм розвитку малого підприємництва в Україні.

На противагу вище переліченим напрямам акцен-
ти повинні бути зміщені у бік науки і технологій; під-
тримка специфічних цільових груп; заохочення діалогу 
між владою і бізнесом, а також фінансової підтримки 
малого бізнесу. При цьому саме фінансова підтримка 
є одним із найважливіших напрямів підтримки малого 
підприємництва.

Однією з головних причини, за якою фінансова 
підтримка є настільки важливою, виступає той факт, що 
в цілому програми, які включають не тільки навчання 
або інформаційно-консультативну підтримку, але і фі-
нансування малих підприємств, показують себе набага-
то ефективнішими.

Необхідною умовою розвитку малого підприємни-
цтва є і формування відповідної інфраструктури на регі-
ональному рівні, тому що це питання не може бути вирі-
шено тільки на загальнодержавному рівні. Пояснюється 
це тим, що об‘єкти, елементи інфраструктури працюють 
лише за умови територіального наближення до суб‘єкта 

Рис. 1. Складові конкурентоспроможності потенціалу малих підприємств

Рис. 2. Економічний механізм відновлення та розвитку малого підприємництва України
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малого підприємництва та відповідності спектра послуг 
до потреб підприємців конкретного міста та району.

Отже, існує достатньо механізмів, які можуть бути 
використані для підтримки (у тому числі і фінансової) 
малого підприємництва України. 

ВИСНОВКИ 
У статті визначено те, що малий бізнес є невід‘єм-

ною складовою частиною економік більшості розвине-
них країн. За результатами дослідження було визначено 
складові конкурентоспроможності потенціалу малих 
підприємств. Запропоновано економічний механізм від-
новлення та розвитку малого підприємництва України.

Особливе місце займає проблема полегшення до-
ступу малих підприємств до зовнішнього фінансування. 
Серед причин більш високої, ніж у великих підприємств, 
залежності від зовнішніх джерел фінансових ресурсів 
можна виділити: обмеженість власного капіталу; неви-
сока кваліфікація підприємців у питаннях фінансового 
менеджменту і неможливість мати повний штат необ-
хідних фахівців; ускладнений доступ до ресурсів; ви-
сокі транзакційні витрати. З урахуванням того, що для 
суб‘єктів малого бізнесу характерним є низькій рівень 
ліквідності у поєднанні з високими кредитними ризи-
ками, а обсяг надходжень від реалізації продукції не за-
вжди достатній для фінансування всіх потреб, стає оче-
видною необхідність розробки спеціальних державних 
програм фінансової підтримки малого бізнесу.

До того ж досвід показує, що кардинальне розши-
рення масштабів діяльності малих підприємств і збіль-
шення їх внеску в економічний і соціальний розвиток 
країни вимагає створення системи адресної державної 
підтримки малого підприємництва на всіх рівнях: за-
гальнодержавному, регіональному і місцевому.              
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