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РОЗВИТОК МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 

Малий бізнес як інституційний сектор економіки давно став домінуючим за чисельністю та 

обсягами виробництва у провідних країнах світу. Малі підприємства забезпечують гнучкість та стійкість 

економічної системи, наближують її до потреб конкретних споживачів, а водночас - виконують важливу 

соціальну роль, надаючи робочі місця та забезпечуючи джерело доходу для значних прошарків населення.  

Хоча протягом усього періоду економічних реформ чимало сказано про необхідність розвитку в 

Україні малого та середнього бізнесу, в дійсності стан його розвитку залишається незадовільним. 

Проблема полягає навіть не в кількісних параметрах цієї сфери, які поступово поліпшуються, а 

насамперед - у структурі вітчизняного малого бізнесу, його зосередженості на посередницьких операціях, 

роздробленості та практичній відсутності дієвої співпраці з великими підприємствами.  

Розвиток малого бізнесу, який у всьому світі є основним з двигунів економіки, в Україні не має 

суттєвих змін. Наприклад, в Данії малий бізнес створює 80% ВВП, в Італії – 60 %, а в середньому в 

країнах ЄС близько 55-60 %. У той же час в Україні, незважаючи на те, що малими вважаються 90 % всіх 

зареєстрованих приватних підприємств, їх питома вага у ВВП не перевищує 12-14 %[1] .  

За останній час в Україні відбулись суттєві зрушення у розвитку малого сектора економіки. Разом з 

тим, залишаються чинники які гальмують потенційний розвиток малого бізнесу торгівельної діяльності, 

зокрема: 

-  обмеженість внутрішнього попиту та наявність кризи збуту на внутрішньому ринку у зв’язку з 

нестачею вільних фінансових коштів підприємств та зниженням реальних доходів населення;  вкрай 

незначну інвестиційну активність, відсутність переливу коштів з фінансового в реальний сектор 

економіки, обмеженість (або відсутність) кредитів; 

- низький рівень технічної озброєності при значному інноваційному потенціалі; 

- низький управлінський рівень, нестача знань, досвіду та культури ринкових відносин; 

-  відсутність повної і вірогідної інформації про стан та кон’юнктуру ринку, низький рівень 

консультаційних послуг та спеціальних освітніх програм, тощо[2, с. 2]. 

На здатність малих та середніх підприємств виживати й розвиватися виявляє вплив комбінації 

внутрішніх і зовнішніх факторів. У той час, як внутрішні проблеми можуть часто вирішуватися самими 

малими підприємствами на місцевому рівні, подолання багатьох зовнішніх бар'єрів вимагає дій зі сторони 

держави на регіональному рівні. Одна з основних труднощів у розв'язку «зовнішніх» проблем – це те, що 

заходи, прийняті різними державними установами в підтримку малого та середнього підприємництва та 

програми дії для їхнього впровадження зазвичай погано скоординовані. Важко розділити відповідальність 

за реалізацію політики, коли функції виконавчої влади й розподіл компетенції в бюджетній, податковій, 

кредитно-фінансовій й тарифній сферах не складається в єдину політику підтримки малого та середнього 

підприємництва, тому державі вкрай необхідно сконцентруватися на усуненні протиріч між різними 

установами (регіональними, секторальними, галузевими), що мають відношення до малого та середнього 

бізнесу [3, с.105]. 

Можна виділити наступні недоліки малих та середніх підприємств[4, с.1].: 

- високий рівень ризику й нестабільність доходів у підприємницькій діяльності внаслідок 

залежності від зовнішніх чинників: політичної обстановки, зміни законодавства; 

- обмеженість джерел фінансування й труднощі в отриманні кредитів, особливо довгострокових 

через підвищену ймовірність ризику втрат; 

- часте недовантаження основних фондів, складність їх відновлення; 

- висока залежність малих та середніх підприємств від держави, системи підтримки малого та 

середнього бізнесу, конкурентів і великих компаній; 

- часте розорення малих фірм 

Слід відзначити, що малий та середній бізнес в економіці виконує низку специфічних соціально-

економічних функцій:  



- залучення до економічного обороту матеріальних, природних, фінансових, людських та 

інформаційних ресурсів, які “випадають” з поля зору великих компаній.  

- поліпшення становища на ринках шляхом забезпечення еластичності їхньої структури, 

врегулювання попиту, пропозиції і цін.  

- вивільнення великих підприємств від виробництва нерентабельної для них дрібносерійної та 

штучної продукції, яка задовольняє індивідуальний попит, підвищення тим самим ефективності їхньої 

діяльності.  

- забезпечення додаткових робочих місць, подолання прихованого безробіття, надання роботи 

працівникам, вивільненим в ході реструктуризації великих підприємств[5, с. 89].  

Малий і середній бізнес для виконання своїх функцій потребує відповідних організаційних форм і 

належного фінансового забезпечення, тому важливо віднайти оптимальні варіанти співпраці невеликих 

підприємств з іншими секторами економіки, зокрема, з великими корпоративними структурами, а також – 

державою. З цією метою доцільно скористатися досвідом, набутим у провідних країнах світу[6, с. 4].  

Для ефективного розвитку малого підприємництва в Україні необхідно створити механізм 

ефективної взаємодії між державою та підприємницьким сектором. Його відсутність засвідчується тим, 

що малі підприємства ще не відіграють вагомої ролі в економіці України. Це проявляється й у тому, що 

вони не стали одним із важливих засобів усунення диспропорцій на окремих товарних ринках, створення 

нових робочих місць і скорочення безробіття, активізації інноваційних процесів, розвитку конкуренції, 

швидкого насичення ринку товарами й послугами. Становлення малого бізнесу в Україні – це тривалий 

процес, який повинен мати певну етапність, виходячи з економічного стану країни, існуючих проблем на 

макро- та макрорівнях[2, с. 4]. 

Таким чином, за своєю природою малий бізнес орієнтований на оптимізацію використання 

доступних ресурсів. Саме структурою доступних ресурсів визначаються як видова будова малого 

підприємництва, так і особливості його функціонування. Налагодження дієздатної мережі малих 

підприємств в економіці, яка потерпає від серйозного дефіциту фінансових, споживчих, інформаційних, 

організаційних та інших ресурсів, є складним процесом, який, в той же час, є виправданим з огляду на 

економічний та соціальний потенціал малого бізнесу. 
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