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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

УКРАЇНИ З ЄС 
 

В Україні мале підприємництво поки ще не відіграє суттєвої ролі в забезпеченні економічного 
зростання, його внесок у валовий внутрішній продукт складає лише 19,2 %. 

Важливим інструментом розвитку малого підприємництва є сприяння розвитку інноваційного 
підприємництва. Розвиток інноваційного підприємництва є одним з важливих конкурентних 
переваг країн ЄС. Як свідчить європейська практика, використання цієї переваги вимагає 
спеціальних заходів державної політики. Адаптація вітчизняної системи підтримки до 
європейської моделі дозволить розраховувати на партнерську участь в реалізації європейських 
програм науково-технологічного та інноваційного розвитку. Зокрема, за підтримки ЄС можуть 
відбуватися: 

– розробка і впровадження бюджетних програм фінансування наскрізного інноваційного 
процесу – від наукової розробки до виготовлення дослідних зразків на технологічних напрямках, 
визначених пріоритетними; 

– надання державних грантів для малих і середніх підприємств на освоєння інноваційної 
продукції (товарів або послуг) на пріоритетних технологічних напрямках, залучення до 
фінансування таких грантів коштів міжнародних програм (зокрема, європейських Horizon-2020 і 
COSME); 

– формування ряду довгострокових кредитних програм по фінансуванню інноваційних 
проектів малого бізнесу, які будуть здійснюватися державними банками, із залученням для їх 
фінансування коштів міжнародних фондів та міжнародної технічної допомоги, при цьому 
важлива координація з технологічними пріоритетами програми відродження промисловості ЄС; 

– створення спеціалізованого банку венчурного кредитування за участю державного капіталу 
з розгалуженою регіональною мережею, з орієнтацією на кредитування малого бізнесу, 
формування політики такого банку з наданням пріоритетності кредитування інноваційних 
проектів, спираючись на наявний досвід Великобританії, Німеччини, Франції, Нідерландів; 

– нормативно-правова та організаційна підтримка створення комунальних банків, 
орієнтованих на кредитування інноваційних проектів місцевого розвитку, що здійснюються на 
принципах державно-приватного партнерства;  

– надання правової та методичної підтримки капіталізації інтелектуальної власності, 
створеної науково-технічними колективами і суб’єктами підприємництва;  

– сприяння формуванню мережі венчурних фондів з відповідним нормативним визначенням 
їх правового статусу, регуляторних обмежень, прав і зобов’язань;  

– створення інформаційнопошукових систем і баз даних інноваційних проектів і підприємств, 
прогресивних технологій, потреб в нових розробках і технологіях; 

– налагодження системи інформаційно-освітнього забезпечення та безпосередньої правової та 

методичної підтримки отримання мікрокредитів суб’єктами підприємництва.  

Напрацювання конкурентних переваг малого бізнесу можливо досягти за рахунок кластерної 

їх організації. Це сприятиме посиленню ділових комунікацій, реалізації горизонтальної 

інформаційної політики, міжсекторального та транскордонного співробітництва. Особливо 

ефективною зазначена модель є для організації інноваційного підприємництва. 

Важливим заходом щодо забезпечення розвитку малого бізнесу є формування сучасної 

фінансової інфраструктури підтримки підприємництва в Україні за європейським зразком. 

Пріоритет у спрощенні доступу малого бізнесу до фінансування повинен надаватися шляхом 

заохочення фінансових установ до розширення програм мікрокредитування, зокрема через 

впровадження спеціалізованих регуляторних вимог до таких установ.  

Надання більшої частки прямої державної фінансової підтримки має бути оптимізовано 

шляхом делегування повноважень відбору її реципієнтів уповноваженому банку або 

новоствореній спеціалізованій державній установі. Для залучення і використання коштів 

міжнародної технічної допомоги доцільно виділити ряд уповноважених банків, оптимально – з 



державним капіталом. Як альтернатива, можливо за погодженням з донорами створення окремої 

фінансової установи, наглядова рада і частина керівництва якогї будуть представлені провідними 

європейськими фінансистами і яке буде розподіляти міжнародні кошти, що направляються на 

розвиток малого підприємництва в Україні. При цьому основну частину таких коштів доцільно 

використовувати на розвиток бізнесінфраструктури, сприятливої для підприємництва: 

інформаційних, транспортних, логістичних мереж, інститутів «посівної» підтримки і т.п.  

Важливе місце в розвитку малого підприємництва посідає формування сприятливого бізнес-

клімату. Цього слід досягати за рахунок:  

– формування довірчих відносин серед бізнес-гравців і з владними структурами, співпраці і 

підтримки один одного; 

– забезпечення стабільної податкової системи: повинні бути припинені постійні експерименти 

з Податковим кодексом і встановлена проста, прозора, зрозуміла система;  

– об’єднання зусиль для впровадження якісних змін: необхідно створити єдину платформу 

для обміну досвідом та спілкування між урядом, бізнесом і громадськими бізнес об’єднаннями;  

– поширення інформації про наявні бізнес-можливості (різні гранти і підтримка з боку 

громадських і міжнародних організацій);  

– формування бізнес-культури: ділові відносини вимагають рівної відповідальності всіх 

учасників процесу – як держави, так і підприємців.  

Правове забезпечення підприємництва потребує реалізації комплексу заходів, до яких слід 

віднеси:  

– удосконалення чинних правових актів, що регулюють підприємницьку діяльність з метою 

усунення внутрішньоправових суперечностей та скасування положень, які гальмують розвиток 

підприємництва; 

– впровадження державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності з метою 

створення сприятливого підприємницького середовища;  

– удосконалення сутності, змісту й ефективності законів; визначення змісту й ефективності 

адміністративно-правової і господарсько-правової відповідальності; 

– удосконалення правового механізму забезпечення реалізації й захисту економічних і 

соціальних прав та інтересів підприємців; 

– активізація фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки підприємництва;  

– сприяння створенню інфраструктури розвитку підприємництва;  

– удосконалення податкової системи, що забезпечувала б достатній обсяг надходжень 

платежів до бюджетів усіх рівнів, ефективне функціонування економіки країни, справедливий 

підхід до оподаткування всіх категорій платників податків; 
– формування належного правового середовища для розвитку інноваційної та науково-

технічної діяльності, підвищення мотивації підприємця до високопродуктивної і високоякісної 
діяльності через вдосконалення системи економічного стимулювання шляхом внесення змін до 
податкового, митного законодавства;  

– впровадження правих заходів щодо викорінювання корупції в господарській і публічній 
сферах;  

– встановлення порядку збалансованості державних і суспільних інтересів з інтересами 
суб’єктів підприємництва (публічно-правових з приватноправовими);  

– організації заходів для адаптації національного законодавства в підприємницькій сфері до 
європейського законодавства;  

– формування економіко-правового механізму легалізації тіньового капіталу, тіньової 
діяльності й тіньової економіки.  

Підсумовуючи слід зазначити, що одним із ключових напрямків розвитку економіки країни в 
умовах євроінтеграції є розвиток малого бізнесу. Дана форма підприємництва дозволить досить 
швидкими темпами наростити показники економічного розвитку, зокрема розмір ВВП, оскільки 
має можливості швидкої адаптації до змін зовнішнього середовища, участі у міжнародному 
поділі праці.  
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