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АНАЛІЗ РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В 
УКРАЇНІ 

 

Анотація. У статті висвітлюються питання розвитку малого та 
середнього бізнесу. Зроблено опис основних аспектів організації малих 
підприємств. Проаналізовано актуальні та фундаментальні проблеми в 
регулюванні державою малого підприємництва. Проведено порівняльний 
аналіз масштабів розвитку малого підприємництва в Україні та інших 
розвинених країнах та надано рекомендації щодо їх активізації. 

Ключові слова: підприємництво, мале та середнє підприємництво, 
мікро підприємництво, проблеми підприємництва, розвиток малого та 
середнього бізнесу, державне регулювання. 

 

Badyaev Alexander, Lavrikova Angelina 
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics 

(Kharkiv, Ukraine) 
 

ANALYSIS OF DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESS IN 
UKRAINE 

 

Annotation. The article is sanctified to research of questions of 
development of small and medium business. Description of main aspects of the 
organization of small enterprises is illuminated, the actual and fundamental 
problems in government regulation of small enterprises analyzed. Comparative 
analysis of scale of development of small enterprises in Ukraine and other 
developed countries is carried out and recommendations for its activation are 
provided. 

Кeywords: entrepreneurship, small and medium enterprises, micro-
enterprises problems of entrepreneurship, small and medium business government 
regulation. 

 

Мікропідприємства, а також малі та середні підприємства вважаються 
двигуном економіки та економічного зростання, відіграють вагому роль при 
створенні робочих місць. Тому необхідно активізувати розвиток малого бізнесу 
в Україні, масштаби розвитку якого значно відстають від розвинутих країн. 

Підприємництво як суб'єкт економіки існує і розвивається в Україні 
протягом вже кількох десятиліть. Зароджуватися малий бізнес почав у формі 
товариств з обмеженою відповідальністю, які стали правонаступниками раніше 
діючих кооперативів. Далі поштовхом до розвитку малого підприємництва стає 
масова приватизація державних підприємств України. В цей же період 
(середина 90-х років) починає формуватися правове поле, яке регламентує 
діяльність суб'єктів малого бізнесу. Зокрема, були визначені критерії 
віднесення підприємств до малого і середнього бізнесу, визначено напрями 
державної підтримки даного сектора економіки, режими оподаткування і багато 
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іншого. Але належного розвитку сектор економіки так і не отримав, що 
актуалізує дослідження щодо шляхів активізації цього процесу. 

Для розкриття даної теми, перш за все потрібно визначити поняття 
«Підприємництво». У Законі України «Про підприємництво», що діяв раніше, 
вперше в українському законодавстві було надане легальне визначення 
поняття підприємницької діяльності. У ст.1 цього закону підприємництво 
визначалось як безпосередня самостійна, систематична, на власний ризик 
діяльність по виробництву продукції, виконанню робіт, наданню послуг з метою 
отримання прибутку, яка здійснюється фізичними та юридичними особами, 
зареєстрованими як суб'єкти підприємницької діяльності у порядку, 
встановленому законодавством [1]. Для держави це одна з найважливіших 
ланок ринкової економіки, бо від нього залежить надходження доходів в 
бюджет, формування конкурентного оточення, зайнятість населення та багато 
іншого.  

Великий вклад в сучасний стан економіки України вносять малі та 
середні підприємства, які створюють велику кількість робочих місць, на відміну 
від великих, які також можуть створювати робочі місця, але більша частина 
технологічного процесу є, переважно, механізованою. Відповідно, через це, 
розвиток саме малого й середнього бізнесу в нашій країні є важливим 
напрямком розвитку економіки. 

В розвинених країнах Європейського Союзу такому виду бізнесу 
приділяється набагато більше уваги: виділяються спеціальні пільгові програми, 
які дають змогу їм розвиватися швидшими темпами.  

Однак в Україні поняття малого та середнього підприємництва наразі не 
відповідає уявленням про них в інших розвинених країнах, зокрема 
Європейських. Тож, слід розглянути структуру малих та середніх підприємств 
українського бізнесу. 

По даним Державної служби статистики України станом на 1 січня 2016 
року в Україні зареєстровано 343440 підприємств [2]. 

 

Таблиця 2. Кількість підприємств в Україні за 2013-2015 роки [3] 

Розмір підприємства 

2010 2013 2015 

Кількість 
одиниць 

Відносно 
загальної 
кількості, 

% 

Натуральне 
значення 

Відносно 
загальної 
кількості, 

% 

Натуральне 
значення 

Відносно 
загальної 
кількості, 

% 

Великі підприємства 586 0,15% 659 0,17% 423 0,12% 

Середні 
підприємства 

20983 5,54% 18859 4,79% 15203 4,43% 

Малі підприємства 56796 14,99% 55332 14,07% 43573 12,69% 

Мікро-підприємства 300445 79,31% 318477 80,97% 284241 82,76% 

Усього 378810 100,0% 393327 100,00% 343440 100,00% 

 

Через те що, починаючи з 2014 року Держкомстат публікує дані без 
урахування результатів діяльності банків, бюджетних установ та підприємств 
тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя 
та частини зони проведення антитерористичної операції – аналізувати кількісні 
показники буде недоречно, тож картину змін в динаміці підприємств дадуть 
саме відношення різних за розміром підприємств до їх загальної кількості. 

Виходячи з даних таблиці 2 бачимо, що найбільш розповсюдженими в 
нашій країні є мікропідприємства, які станом на 1 січня 2016 року займають 
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частину в 82,76% від кількості всіх підприємств країни. Їх відносне зростання 
почалось з 2010 року так, що в 2013 році ріст склав 1,66%, а вже на кінець 
2015 року 3,45%. Динаміка зміни кількості інших підприємств зменшувалась, 
особливо помітно це відбулось по малим підприємствам, відносне зменшення 
яких на 2013 рік в порівнянні з 2010 склало 0,93%, а вже на 2015 рік 2,31%. 
Пояснюється така тенденція тим, що мікропідприємства мають значну 
конкурентну перевагу, потребуючи значно менше капіталовкладень та маючи 
схильність до інвестування, що для нашої країни, яка знаходиться в кризовому 
стані дуже важливо. Але паралельно з цими перевагами, які дозволяють їм 
збільшувати свою відносну кількість, також існують й недоліки, наприклад, це 
може бути залежність від великого підприємства, ризик нестійкого положення 
на ринку, труднощі в при залученні фінансових засобів.  

 

Таблиця 2. Масштаби розвитку малих підприємств в Україні та 
розвинених країнах [3], [4] 

Країна 
Кількість 
підприємств, 
млн. од. 

Співвідношення 
на 1000 осіб 

Кількість 
економічно 
активного 
населення,  
млн. осіб 

Частка 
зайнятих на 
підприємств
ах, % 

Китай 18 12 805,9 70,3 

Франці 2,6 38,5 30,5 49,1 

Великобританія 5,5 82,7 33,2 51,8 

США 29 88,2 158,6 63 

Україна 0,3 7,7 18,1 15,5 
 

Як вже було зазначено, малі підприємства вносять дуже вагомий вклад 
в сучасний стан економіки України тим, що створюють велику кількість робочих 
місць, але в порівнянні з розвиненими країнами такими як Франція, Японія, 
США та Великобританія, Україна має найнижчі показники. Беручи до уваги 
кількість населення України, рівень економічно активного населення 
нормальний для країни, що розвивається. Проте, серед досліджуваних країн в 
Україні зайнятих на підприємствах лише 15,48% - а це найменший показник. 
Найбільш забезпеченою робочими місцями на підприємствах країною є США, 
через найбільш сприятливі умови для підприємницької діяльності, доступності 
до фінансових ресурсів та державну підтримку.  

Малі та середні підприємства нашої країни постійно стикаються з 
різними труднощами, серед яких найбільш розповсюджені вважаються: 

– певні труднощі в реєстрації приватного підприємця чи юридичної 
особи; 

– недостатня підтримка зі сторони держави;  
– високі податкові збори; 
– високі кредитні ставки за кредитами та велика кількість відмов у їх 

видачі; 
– монополізм; 
– недостатня кількість висококваліфікованих працівників. 
Проаналізувавши ситуацію в країні з підприємствами виділимо причини, 

які імовірніше всього гальмують процес розвитку підприємництва в Україні: 
– тяжка, кризова економічна ситуація в країні, які підтримуються 

інфляційними процесами, високим рівнем відсоткових ставок, дуже слабкий 
правовий захист підприємств; 
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– досить слабкий механізм підтримки підприємств державою; 
– слабкий рівень організаційних, економічних і правових знань 

підприємств, 
–  майже повна відсутність правової етики та культури господарства як в 

підприємницькій діяльності так і в країні в цілому.  
Кризова економічна ситуація негативно впливає на підприємців всіх 

сфер діяльності. Рівень інфляції та стрімкий ріст цін зменшують кількість 
підприємців, роблячи їх банкротами.  

Проаналізувавши закордонний та вітчизняний досвід розвитку та 
ведення підприємницької діяльності, можна вказати на деякі переваги малого 
підприємництва, які є єдиними для будь-яких країн: 

 для мікропідприємств – невеликі витрати на стартовий капітал та 
виробничу діяльність; 

 великі можливості до реалізації своїх ідей; 

 свобода для підприємницької діяльності 

 більш швидка, на відміну від великого та середнього підприємництва, 
адаптація до місцевих вимог господарювання. 

За результатами дослідження, можна сказати, що хоча й проблеми 
зберігаються вже досить довгий час, проте підприємництво в Україні 
розвивається не дивлячись на тяжку політичну й кризову ситуацію. Проте аби 
підприємства розвивались більш доцільно було б: спростити законодавчу базу, 
переглянути та спростити контроль підприємств органами державної влади, 
зробити більш доступним отримання кредитів та зменшити відсоткову ставку 
для підприємців малого бізнесу, контролювати рівень інфляції, збільшити 
державну підтримку підприємствам, що дозволить збільшити кількість 
підприємств та дозволить їм функціонувати більш ефективно. 
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