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Красноносова О. М., Пономаренко Є. В., Харченко Р. В. Теорія та практика вибору перспективних напрямів 
розвитку малого бізнесу в Україні та світі

Метою статті є теоретичне узагальнення форм, методів та інструментарію вибору перспективних напрямів розвитку малого бізнесу в Украї-
ні. На теперішній час існує значна кількість наукових доробок щодо формування виваженої державної політики з питань державного регулювання 
розвитку малого бізнесу в Україні. Правові засади державного регулювання діяльності суб’єктів підприємництва, які мають на меті отримання 
прибутку, визначені Законом України «Про господарські товариства». Узагальнення теоретичних напрацювань вітчизняних і закордонних вче-
них щодо вибору методів визначення поточного стану та перспектив розвитку представників малого бізнесу дозволило виокремити найбільш 
поширені підходи до вирішення цього питання. Більшість фахівців схиляється до твердження про необхідність проведення комплексної оцінки 
стану суб’єктів малого бізнесу як у країні в цілому, так і по її адміністративних територіях. До найбільш поширених прийомів слід віднести: 
проведення аналізу статистичних показників стану малого бізнесу та їх динаміки за визначений період; порівняльний аналіз стану розвитку 
малого бізнесу за видами економічної діяльності як по територіях у межах країни, так і по країнах світу; складання SWOT-аналізу із визначенням 
сильних і слабких сторін, а також зовнішніх можливостей і загроз малого бізнесу; розрахунки інтегрального показника рівня із використанням 
таксономічного аналізу та методу ранжирування об’єктів дослідження; складання класифікації рівнів розвитку представників малого бізнесу 
на основі результатів кластерного аналізу. Недоліками перелічених підходів є те, що при їх розрахунку не враховується значущість окремих по-
казників інтегральної оцінки, тобто ці методи нездатні дати чітких відповідей на питання пошуку перспективних напрямів розвитку сфери 
малого бізнесу. Також зазначені вище методи не відбивають територіальної специфіки розвитку певних видів економічної діяльності з огляду на 
представників малого бізнесу та їх ролі й місця в тій чи іншій галузі в часовому розрізі за роками. Усе перелічене створило підґрунтя для пошуку 
нового інструментарію вибору перспективних напрямів розвитку малого бізнесу в Україні.
Ключові слова: малий бізнес, державне стимулювання розвитку малого бізнесу, методи вибору перспективних напрямів розвитку малого бізнесу, 
інструментарій державного стимулювання.
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Krasnonosova O. M., Ponomarenko Ye. V., Kharchenko R. V. The Theory and Practice of Choosing Perspective Directions of Small Business Development  
in Ukraine and the World

The article is aimed at a theoretical generalization of forms, methods and instrumentarium for choosing perspective directions for small business development in 
Ukraine. At present, there are a significant number of scientific achievements on the formation of a balanced government policy on the State regulation of small 
business development in Ukraine. The legal principles of the State regulation of activities of business entities that aim to make a profit are determined by the 
Law of Ukraine «On the Associations of Economic Management». Generalization of the theoretical developments of domestic and foreign scholars on the choice 
of methods for determining the current state and prospects for the development of small business representatives allowed to distinguish the most common ap-
proaches to solving this issue. Most specialists are inclined to define the need for a comprehensive assessment of the state of small business entities both in the 
whole country and in its administrative territories. The most common techniques include: analysis of statistical indicators of the state of small business and their 
dynamics for a certain period; comparative analysis of the state of small business development by types of economic activity both in the inland territories and in 
the countries of the world; compiling a SWOT analysis with the definition of strengths and weaknesses, as well as external opportunities and threats to small busi-
nesses; computing the integral indicator of the level using the taxonomic analysis and the method of ranking of research objects; classification of levels of devel-
opment of small business representatives based on the results of cluster analysis. The disadvantages of these approaches are that their computing does not take 
into account the significance of certain indicators of integrated evaluation, that is, these methods are incapable of giving clear answers to the question of finding 
perspective directions for the development of the small business sector. Also, the above methods do not reflect the territorial specifics of the development of cer-
tain types of economic activity, taking into account the representatives of small business and their role and place in a particular industry in a timely context over 
the years. All of the above has created the basis for searching a new instrumentarium to choose perspective directions for small business development in Ukraine.
Keywords: small business, government stimulation of small business development, methods of choosing perspective directions of small business development, 
instrumentarium of stimulation on the part of the State.
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Успіх побудови в Україні розвинених ринкових 
відносин і конкурентоспроможної економіки 
багато в чому залежить від правового забезпе-

чення ринкових реформ, від створення державою на-
лежних умов функціонування суб’єктів господарської 
діяльності та суворого додержання останніми вимог 
чинного законодавства. Протягом останніх років ба-
гато в чому змінилися принципи, на яких будуються 
відносини держави із суб’єктами господарської ді-
яльності, поступово запроваджується ефективне 
державне регулювання підприємництва у формі єди-
ної державної регуляторної політики в цій сфері.

Правові засади діяльності суб’єктів господа-
рювання, які мають на меті отримання прибутку, 
регулюються Законом України «Про господарські 
товариства» [1]. Господарськими товариствами згід-
но із нормами цього закону визнаються підприєм-
ства, установи, організації, створені на засадах уго-
ди юридичними особами та громадянами шляхом 
об’єднання їх майна та підприємницької діяльності  
з метою одержання прибутку. До господарських то-
вариств належать: акціонерні товариства, товариства  
з обмеженою відповідальністю, товариства з додатко-
вою відповідальністю, повні товариства, командитні 
товариства. Товариства можуть займатися будь-якою 
підприємницькою діяльністю, яка не суперечить за-
конодавству України. 

Відповідно до статті 1 Закону України «Про 
державну підтримку малого підприємництва» [2] 
суб’єктами малого підприємництва є фізичні особи, 
зареєстровані в установленому законом порядку як 
суб’єкти підприємницької діяльності, та юридичні 
особи – суб’єкти підприємницької діяльності будь-
якої організаційно-правової форми, в яких середньо-
облікова чисельність працюючих за звітний період, 
що дорівнює календарному року, не перевищує 50 
осіб та обсяг річного валового доходу не перевищує 
500 000 євро. 

Як свідчить світовий досвід, саме успішний роз-
виток представників малого бізнесу здатен створити 
належні умови для розбудови збалансованої еконо-
мічної системи будь-якої держави. На досягнення 
цієї мети спрямована державна політика підтримки 
підприємництва в більшості країн з розвинутою еко-
номікою. Формуванню засад державної регуляторної 
політики розвитку підприємницької діяльності пе-
редує комплекс заходів щодо пошуку шляхів і вибо-
ру перспективних напрямів розвитку представників 
сфери бізнесу залежно від їх розташування та прина-
лежності до певного виду економічної діяльності.

Метою роботи є теоретичне узагальнення 
форм, методів та інструментарію вибору перспектив-
них напрямів розвитку малого бізнесу в Україні.
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Комплексний аналіз доробок вітчизняних і за-
кордонних фахівців з питань державного стимулю-
вання та підтримки розвитку малого бізнесу дав змо-
гу виокремити певні загальні підходи. Зокрема, біль-
шість фахівців доходять висновку про доцільність 
проведення комплексної оцінки стану та перспектив-
них напрямків розвитку малого бізнесу в країні та її 
адміністративних територіях за такими методиками:
 проведення аналізу статистичних показників 

стану малого бізнесу та їх динаміки за визна-
чений період часу;

 проведення порівняльного аналізу стану та 
перспективних напрямків розвитку, а також 
визначення ролі та місця малого бізнесу в 
економіці країни;

 проведення попередніх досліджень і форму-
вання SWOT-аналізу сильних і слабких сто-
рін, а також зовнішніх можливостей і загроз 
малого бізнесу в межах певних адміністратив-
них територій;

 розрахунки інтегральних показників, які да-
ють укрупнене уявлення про стан рівня роз-
витку малого бізнесу в межах певної адміні-
стративної території, для чого найбільш ви-
користовуваними є методи таксономічного 
аналізу та ранжирування адміністративних 
територій за відповідними інтегральними по-
казниками;

 упорядкування класифікаційних ознак ад-
міністративних територій країни за рівнем 
розвитку малого бізнесу й утворення їх груп 
за спільними ознаками на основі методу клас-
терного аналізу.

Організацію вибору перспективних напрямів 
розвитку малого бізнесу більшість авторів 
пропонує здійснювати поетапно. Так, на пер-

шому етапі в більшості випадків пропонується утво-
рення вихідної бази даних на основі офіційних доку-
ментів Державного комітету статистики та обласних 
органів статистики. За згрупованими даними здій-
снюється статистичний аналіз стану розвитку мало-
го бізнесу за основними показниками господарчої 
діяльності із розмежуванням залежно від специфіки 
адміністративних територій. 

На другому етапі, за думкою більшості фахівців, 
необхідно отримати результати порівняльного ана-
лізу за аналогічними показниками розвитку малого 
бізнесу в ряді країн світу. Це дає змогу використання 
світового досвіду вирішення аналогічних завдань і ви-
значення можливих відхилень від світової практики. 

У ході проведення третього етапу дослідження 
здійснюється виявлення внутрішніх сильних і слаб-
ких сторін, а також зовнішніх можливостей і виник-
нення загроз у процесі розвитку малого бізнесу. Цей 
етап здійснюється для кожної адміністративної тери-
торії з метою найкращого урахування територіальної 

специфіки макроекономічної системи. SWOT-аналіз, 
який, як правило, використовується на цьому етапі, 
є необхідним елементом досліджень та обов’язковим 
попереднім етапом при складанні будь-якого рівня 
стратегічних документів і маркетингових планів. 

На наступному етапі доцільно проводити ситу-
аційний аналіз. Дані, отримані за результатами його 
проведення, служитимуть базисними елементами 
в ході розробки стратегічних напрямків, цілей і за-
вдань програми підтримки розвитку представників 
малого бізнесу в межах виокремленої адміністратив-
ної території. Для отримання результатів доцільною 
є побудова стратегічної матриці SWOT-аналізу адмі-
ністративної території.

На останньому, четвертому етапі аналізу стану 
малого бізнесу здійснюється оцінка рівня його роз-
витку на основі розрахунку інтегрального показника. 
Розрахунок інтегрального показника для визначення 
рейтингу розвитку підприємств, або адміністратив-
ної території, або сегмента ринку розглядався багать-
ма вченими. Так, наприклад, Є. Романенко пропонує 
методику визначення рейтингу областей, що прово-
диться на основі порівняльного методу, методу серед-
ньозваженої оцінки, методу рангів тощо [3]. Н. Вну-
кова для комплексної оцінки стану підприємницької 
діяльності в межах певної адміністративної території 
також пропонує застосування методів рейтингового 
оцінювання. Для проведення рейтингування обрано 
три методи, [4]: суми місць, комплексний метод від-
хилу від середнього, оцінювання відстані від точки-
еталона, тобто максимальне значення показника в 
обраній сукупності. 

Звертаючись до досвіду проведення досліджень 
за ініціативою держави щодо розвитку адмі-
ністративних областей України та виходячи зі 

стану малого бізнесу і його підтримки на місцевому 
рівні, було обчислено загальний рейтинг областей 
країни на основі комплексної оцінки 33 показників, 
що за певними ознаками були угрупованні у три гру-
пи. Перша група показників включає дані статистич-
ної звітності щодо кількості суб’єктів малого бізнесу 
та характеристики їх економічної діяльності. Друга 
група формувалася з урахуванням критеріїв оцінки 
ефективності діяльності місцевих органів влади та 
місцевого самоврядування у сфері підтримки малого 
бізнесу на місцевому рівні за напрямками. Третя група 
охоплювала кількісні показники стану розвитку мере-
жі об’єктів інфраструктури та громадської складової 
підтримки малого бізнесу [5]. Застосування зазначе-
них рейтингових систем оцінювання стану розвитку 
малого бізнесу ускладнювалося такими факторами: 
 складністю одержання первинної достовірної 

інформації;
 важкістю оцінки якісних параметрів;
 складністю розрахунків та відсутністю ство-

реного доступного програмного забезпечен-
ня для здійснення розрахунків у цій сфері. 
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Також існує нагальна необхідність враховувати, 
що при оцінювання стану розвитку адміністративної 
території на основі рейтингування здійснюється ви-
значення місця кожної території порівняно із інши-
ми територіями в межах країни. Водночас будь-який 
рейтинг не в змозі дати об’єктивної картини щодо ди-
наміки змін стану за роками в межах однієї території.

Поширеним у практиці є метод проведення 
розрахунку інтегрального показника розви-
тку малого бізнесу як середньої геометричної 

із індексів зміни окремих показників стану та роз-
витку малого бізнесу [5]. Недоліками таких оцінок є 
те, що при їх розрахунку не враховується значущість 
окремих показників інтегральної оцінки, тобто такі 
оцінки не можуть дати чітких реальних результатів. 
Також зазначені вище методи розрахунку інтеграль-
ного показника не дозволяють простежити динамі-
ку значень окремих складових інтегральної оцінки в 
розрізі адміністративних територій країни та за ви-
міром у часі, а отже, не дають змоги виявити специ-
фіку розвитку малого бізнесу за видами економічної 
діяльності в межах певної територіальної системи.

Крім того, якщо використовується інтегральний 
показник, в основі якого лежить кількісна стандар-
тизована оцінка окремого показника елемента рівня 
розвитку малого бізнесу з урахуванням коефіцієнта 
його значущості (метод оцінювання вимірювання 
величин ентропії), визначальною рисою цього мето-
ду є можливість розрахунку ваги кожного елемента 
компоненти й оцінювання динаміки зміни по роках, 
однак об’єктивно проранжирувати системи за окре-
мими складовими та виявити специфіку функціо-
нування представників малого бізнесу неможливо.

За результатами опитування представників біз-
несу та громадськості в межах адміністративної те-
риторії [6] щодо сильних і слабких сторін малого та 
середнього підприємництва (проведеного у червні 
2020 р. за підтримки проєкту Європейського Союзу 
FORBIZ (EU4Business) у рамках підготовки проєкту 
Регіональної програми, основними проблемами та 
стримуючими чинниками розвитку малого та серед-
нього підприємництва були названі такі:
 відсутність або недостатність стартового ка-

піталу та коштів для розвитку бізнесу;
 нестабільна ситуація, пов’язана із проведен-

ням Операції Об’єднаних Сил;
 світова криза, пов’язана з пандемією;
 нестабільність фінансової системи;
 відсутність ефективних механізмів фінансово-

кредитної підтримки;
 низька активність суб’єктів підприємництва 

щодо впровадження інновацій;
 недофінансування програм;
 недосконалість чинної нормативно-правової 

бази;

 недобросовісна конкуренція та монополіс-
тичні порушення;

 недостатній діалог влади та бізнесу.
Серед інших проблем були визначені такі:
 недовіра представників бізнесу ініціативам 

влади;
 недостатня купівельна спроможність насе-

лення;
 економічна криза;
 збереження адміністративних бар’єрів;
 недостатньо розвинута інфраструктура під-

тримки малого та середнього підприємництва;
 брак кваліфікованих трудових ресурсів;
 карантинні заходи, запроваджені у зв’язку з 

епідемією COVID-19.
До перелічених проблем, треба додати: нероз-

виненість інноваційної й інвестиційної інфраструкту-
ри підтримки бізнесу; обмеженість доступу та висока 
вартість кредитних ресурсів для суб’єктів малого та 
середнього підприємництва; нестача внутрішніх фі-
нансових ресурсів для розвитку бізнесу; відсутність/
недостатність комунікацій між приватними інвесто-
рами та органами місцевого самоврядування (велика 
кількість посередників) [6].

Основними напрямками сприяння розвитку 
малого та середнього підприємництва, які 
включені до складу Комплексних програм 

розвитку малого та середнього підприємництва в об-
ластях та містах України, є [7–10]:
 створення сприятливого середовища для роз-

витку малого та середнього підприємництва. 
Заходи даного напрямку спрямовані на:
 надання суб’єктам малого та середнього під-

приємництва інформаційно-консультаційної 
підтримки;

 впорядкування нормативно-правового забез-
печення підприємницької діяльності та здій-
снення державної регуляторної політики;

 спрощення умов для ведення бізнесу, у тому 
числі шляхом забезпечення надання макси-
мальної кількості послуг;

 дотримання законодавства з питань захисту 
економічної конкуренції;

 розширення можливостей доступу суб’єктів 
малого та середнього підприємництва до фі-
нансових ресурсів, у тому числі залучення 
проєктів міжнародної технічної допомоги;

 створення нових робочих місць.
Метою передбачених заходів є підвищення 

ефективності реалізації державної регуляторної по-
літики, забезпечення участі суб’єктів підприємни-
цтва в її здійсненні шляхом:
 проведення громадських слухань, засідань до-

радчих органів при органі місцевого самовря-
дування; 
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 підвищення ефективності ведення бізнесу за 
рахунок спрощення доступу до інформацій-
них ресурсів; 

 розширення доступу до фінансових ресурсів. 
У рамках реалізації цього напрямку буде за-

проваджено фінансову підтримку суб’єктів малого та 
середнього підприємництва на реалізацію проєктів у 
сферах смарт-спеціалізації кожної області. Фінансо-
ва підтримка надаватиметься на конкурсних засадах 
на безоплатній та безповоротній основі. Суб’єктам 
малого підприємництва – переможцям конкурсних 
відборів проєктів 70% суми фінансової підтримки на-
даватиметься за рахунок коштів обласного бюджету, 
30% – за рахунок коштів бюджету міста/об’єднаної 
територіальної громади за місцем фактичного про-
вадження суб’єктом малого підприємництва госпо-
дарської діяльності (реалізації проєкту). При цьому 
загальний розмір фінансової підтримки за рахунок 
коштів обласного бюджету та бюджету міста не може 
перевищувати 500,0 тис. грн, а з метою спрощення 
умов для ведення бізнесу продовжуватиметься ро-
бота по забезпеченню ефективного функціонування 
Центру надання адміністративних послуг. Надавати-
меться комплекс адміністративних, консультаційних 
та інформаційних послуг платникам податків. 

Необхідним є подальше поліпшення держав-
но-приватного діалогу з питань сектора 
малого та середнього підприємництва шля-

хом постійного двостороннього діалогу та співпраці. 
Проблемні питання розвитку підприємництва обго-
ворюватимуться на засіданнях дорадчих органів;
 популяризація підприємницької культури та 

розвиток підприємницьких навичок. 
Заходи даного напрямку направлені на:
 формування позитивного іміджу підприєм-

ців, підвищення їх соціальної відповідальнос-
ті, сприяння розвитку соціального підприєм-
ництва;

 стимулювання зайнятості населення та само-
зайнятості;

 професійну підготовку, поліпшення профе-
сійних навичок суб’єктів малого та середньо-
го підприємництва;

 підтримку розвитку молодіжного, жіночого 
підприємництва, започаткування підприєм-
ницької діяльності вразливими категоріями 
населення (внутрішньопереміщені особи, 
звільнені в запас або відставку, старше поко-
ління, особи з інвалідністю);

 розвиток підприємницького потенціалу сту-
дентської й учнівської молоді.

Враховуючи, що однією із основних проблем, 
що стримують розвиток підприємництва, сьогодні є 
недостатній рівень знань і практичних навичок щодо 
планування та ведення бізнесу, проводитимуться 
навчальні семінари, тренінги з бізнес-планування. 

Проводитимуться заходи, направлені на організацію 
навчання безробітних основам підприємницької ді-
яльності та за професіями, які сприяють започатку-
ванню власної справи, а також інформаційно-про-
світницька робота серед учнівської та студентської 
молоді з метою пошуку потенційних кадрів, суб’єкти 
підприємництва залучатимуться до участі в ярмарко-
вій торгівлі та у виставково-презентаційних заходах, 
що проходитимуть в регіоні. Проводитиметься робо-
та щодо поширення інформації про позитивні досяг-
нення, історії успіху бізнесу, популяризації соціально 
відповідального підприємництва, залученню до під-
приємницької діяльності вразливих категорій насе-
лення. Суб’єкти підприємництва інформуватимуться 
з питань охорони навколишнього природного середо-
вища, залучатимуться до семінарів щодо переваг еко-
логізації підприємницької діяльності, впровадження 
інноваційних проєктів на підприємствах. Розповсю-
джуватиметься позитивний досвід реалізації енергоз-
берігаючих технологій та популяризація екологічних 
виробництв. У рамках реалізації даного напрямку 
вживатимуться заходи з обліку установ інфраструк-
тури підтримки підприємництва на території, буде 
проведено моніторинг ринку туристичних продуктів.

Втім, перелічені в Комплексних програмах 
основні напрями розвитку малого та середнього під-
приємництва носять загальний і декларативний ха-
рактер і не відповідають поставленій меті.

ВИСНОВКИ
Теоретичне узагальнення форм, методів та ін-

струментарію вибору перспективних напрямів роз-
витку малого бізнесу в Україні дало змогу дійти ви-
сновку, що завдання вибору виду економічної діяль-
ності, у якому представники малого бізнесу мають 
певний потенціал для розвитку, залишається невирі-
шеним як для певної адміністративної території, так 
і для країни в цілому. Крім того, потребує вдоскона-
лення склад методів проведення аналізу поточного та 
перспективного стану представників малого бізнесу 
за видами економічної діяльності Усе це створює під-
стави для подальших досліджень.                   
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