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ВСТУП

Розвиток  України  в  напрямку  ринкових  перетворень  супроводжується  появою  нових  бізнесових
структур,  спрямованих  на  становлення  підприємництва,  що  є  основою  соціально-орієнтованої  ринкової
економіки. Протікаючи в часі, цей процес зумовлюється станом економіки тієї країни, де він відбувається. 

Для  сучасної  української  економіки  характерними  ознаками  є:  1)  падіння  рівня  виробництва;  2)
скорочення обсягів валового національного   продукту   (ВНП)   та   національного   доходу  (НД);  3)
скорочення кількості робочих місць і збільшення рівня безробіття; 4) зниження життєвого рівня населення
тощо.

Підтримка процесу становлення та  розвитку підприємництва може істотно вплинути  на  усунення
недоліків в економічному житті нашої держави, адже йому притаманні такі риси, як: ініціативність, пошук
нетрадиційних  шляхів  у  розв'язанні  проблем  підприємницької  діяльності,  гнучкість  у  прийнятті
господарських рішень, цілеспрямованість та наполегливість.

Основою підприємництва є розвиток малого та середнього бізнесу (МСБ) і саме з нього починають
свою діяльність більшість підприємців.

Малі та середні підприємства (МСП) складають основу господарської системи країн з розвинутою
ринковою економікою, “займаючи вагоме місце, як за ресурсами (не менше половини зайнятих в країні), так
і за результатами (від 50 до 70 % внеску у створення валового національного продукту)” [33].

Саме цей сектор економіки в останні декілька десятиріч визначає соціально-економічне обличчя цих
країн впливаючи на їх процвітання та добробут. Незважаючи на це, МСБ в науковому середовищі західних
країн не всіма сприймався позитивно. Оцінки, щодо його місця і ролі в системі господарських відносин,
носили діаметрально протилежний характер: від повного не прийняття і заперечення до визнання в якості
найголовнішого і найвагомішого сектору економіки. Незважаючи на таку полярність думок існувала група
науковців, що вважала необхідним поєднання МСБ з крупним і тільки в їх тісній співпраці вбачала шлях до



економічної стабільності та добробуту. Внаслідок суперечок між науковцями з приводу МСБ виникли три
концепції щодо його місця і ролі в господарській системі. Так, за однією з них, в американській літературі
побутувала  думка  про  незворотність  загибелі  дрібного  виробництва.  Уособлювачем  такої  думки  був
Дж.Шумпетер. Ним стверджувалось, що великі підприємства поглинуть малий бізнес [27].

Згідно  з  іншою концепцією,  суть  якої  полягала  у  “подвійності”  економіки,  вважалося  можливим
одночасне  існування,  як  крупного,  так  і  малого  бізнесу  без  будь-яких  протиріч  між  ними.  Яскравим
представником даної концепції  був професор Дж.Гелбрейт. Ним зазначалось, що “сучасна капіталістична
економіка складається з “планової системи”, в якій панує техноструктура, та “ринкової”, що складається із
конкуруючих між собою малих фірм та індивідуальних підприємців” [27].

Наступну концепцію висував  американський  економіст  П.Дракер.  На  його  думку,  ера  гігантських
корпорацій уже минає, майбутнє за невеликими фірмами, що здатні швидко пристосовуватись до змін. Ним
зазначалось, що “крупні корпорації сприяли діловій активності протягом 30 років, а зараз ми, але не Європа,
вступаємо в еру невпинного та жорсткого підприємництва” [27].

За якою з цих концепцій майбутнє, покаже час, але вже сьогодні достеменно відомо, що Дж.Гелбрейт
має більшу рацію. На сьогодні у США діє більше 20 млн. підприємств (без сільськогосподарських), серед
них 99,6% віднесені до категорії малих з чисельністю до 500 чоловік. Їх частка у валовому національному
продукті складає близько 40%, а по чисельності зайнятих – більше 50% [16].

Для  України,  що  знаходиться  на  перехідному  етапі  свого  розвитку,  стимулювання  малого  та
середнього підприємництва сприяло б розв'язанню гострих соціально-економічних проблем. Поряд з тими з
них,  які  долає  МСБ,  знаходяться  ті,  що пов’язані  з  його  становленням,  функціонуванням та  розвитком.
Основна проблема полягає у тому, що МСБ пов’язаний з великою ймовірністю ризику. Ймовірність зазнати
невдачі в цьому секторі економіки достатньо велика. Досвід західних країн свідчить, що майже половина
підприємницьких  структур  зазнає  банкрутств  протягом  перших  п’яти  років  з  часу  заснування.  Тому
підтримка та створення надійних сприятливих умов для розвитку малого і  середнього підприємництва є
важливим завданням для всіх, хто причетний до економіки.

Звичайно, багато проблем, що пов’язані з місцем та роллю МСБ в економічній системі, в тій чи іншій
мірі досліджувались, як зарубіжною, так і вітчизняною наукою, але деякі з них ще залишаються відкритими,
принаймні  для вітчизняної  науки.  Серед  зарубіжних авторів,  що торкалися  питання МСБ, варто назвати
передусім Дж.Шумпетера, Дж.Гелбрайта, П.Дракера.

Відносно вітчизняної науки, то питанням розвитку МСБ приділялась увага у різні періоди існування
нашої держави. Але підходи та оцінки щодо нього змінювалися в залежності від історичного моменту, що
переживала  держава,  і  який  визначався  пануючою  політичною,  соціально-економічною  та  ідеологічною
системою. Так, дослідженнями стосовно виникнення, функціонування, оцінки та ролі малих підприємств у
господарському  житті  дореволюційної  Росії  займались  такі  вчені,  як  професор  А.Фінн-Єнотаєвський,
дослідник  малого  бізнесу  А.Рибніков,  економіст  М.Туган-Барановський,  професори  В.Гриневецький,
М.Ковалевський, дослідник А.Рашин. Ними досліджувалось багато питань серед яких:
- визначення поняття мале (дрібне, кустарне) підприємство;
- економічне та соціальне значення малого підприємництва для економіки дореволюційної Росії;
- регіональний та галузевий розвиток малих підприємств;
- характер взаємовідносин між малим підприємництвом і державою та інші.

Тлумачення поняття мале підприємство та мале підприємництво розроблялося багатьма науковцями,
але до цього часу воно все ще не знайшло остаточного з'ясування. Цікавим з цього приводу є тлумачення
малого підприємництва українським економістом М.Туган-Барановським.  Він визначав його як кустарну
промисловість,  “як  селянське  дрібне  товарне,  неземлеробське  виробництво  для  ринку  та  одночасно  як
домашню систему крупного виробництва” [3].

Серед радянських науковців питаннями малого підприємництва займалися Б.Н.Гашев, Н.А.Ашаруні,
Н.Г.Киреєв, Т.К.Савельєва, Н.Г.Лозовая, Б.В.Сініцин, В.А.Власов та інші. Незважаючи на грунтовність, їх
дослідження носили ідеологічне забарвлення. Ці автори висвітлювали проблеми розвитку дрібно-товарно та
дрібно-капіталістичного укладів і пов’язаних з ними прошарків населення, головним чином на теренах Азії
та Африки.

З  початком  перебудовчих  процесів  і  реформуванням  політичної  та  соціально-економічної  систем
нашої  країни  в  напрямку  розвитку  товарно-грошових  відносин  і  створення  ринково-орієнтованого
господарства, що зумовило розвиток кооперативного руху і на його основі появі підприємств малого бізнесу,
питання дослідження малого підприємництва більш активно розгорнулося та набуло дещо іншого характеру.

Серед науковців, у працях яких знайшли відображення питання МСБ, варто назвати: І.І.Разумнову,
доробком  якої  є  монографія,  де   грунтовно  представлено  аналітичне  дослідження  розвитку  малого  та
середнього сектора економіки США; П.А.Мягкова – дослідження якого спрямовані на розкриття природи
малого бізнесу і його ролі в структурі господарства країни, а також питання організації та створення малих
підприємств,  їх  взаємовідносин  з  іншими  суб’єктами  ринкової  економіки,  в  особливості  з  державою;
В.Афанасьєва – який висвітлює проблеми становлення МСБ; А.Шулус –  дослідження питань розвитку МСБ
у Німеччині (досвід); П.Мягкова та Є.Фесенка – досліджувачів питань необхідності державної підтримки
малого бізнесу; А.Віленського – досліджувача розвитку МСБ в Японії (досвід); І.Фамінського – висвітлює
проблеми  зовнішньоекономічної  діяльності  малих  підприємств;  Т.Долгопятову,  І.Євсєєва,  В.Широніна  –



досліджувачів  ролі  законодавства  та  регулювання  у  становленні  малого  бізнесу  в  Росії  (соціологічне
дослідження); Т.Алімову, В.Буєва, В.Голікова, Т.Долгопятову – досліджувачів проблем малого бізнесу очима
підприємців (соціологічне дослідження) та багато інших. Ці автори представляють російську наукову думку.

Щодо української науки, то дослідженням в сфері малого та середнього підприємництва присвячує
свої  наукові  доробки  значне  число  науковців.  Серед  них  можна  назвати  монографію  М.Долішнього,
М.Козоріз, В.Мікловди, А.Даниленка в якій обгрунтовується роль держави у розвитку підприємництва та
необхідність формування сприятливого середовища для підприємств МСБ. Заслуговують на увагу також
публікації  М.Радомисельського  з  питань  малого  бізнесу та  конкурентного середовища;  Б.Карпінського  –
дослідження проблем організації інкубаційних центрів для створення нових фірм; З.С.Варналій – з проблем
фінансового забезпечення та перспектив розвитку малого бізнесу в Україні; А.П.Діденко, Ю.А.Петроченко,
Л.Н.Задорожней – дослідження яких висвітлюють основні проблеми формування, а також умови та шляхи
розвитку малого підприємництва в Україні; Ю.Лебединського, Б.Малицького, В.Соловйова, В.Феденка – в
сфері  малого  інноваційного бізнесу;  Д.В.Ляпіна  –  з  проблем взаємовідносин малого  бізнесу та  владних
структур на рівні регіону; М.Д.Білик – з питань законодавчого та фінансового забезпечення малого бізнесу;
О.Барановського  –  щодо  необхідності  державної  підтримки  малого  бізнесу  в  контексті  зарубіжного  та
вітчизняного досвіду.

Питання висвітлення проблем, пов’язаних зі створенням умов формування структур МСБ в Україні та
узгодження їх з особливостями регіонів, залишається на сьогодні актуальним і пріоритетним. 

1. ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЦЕСУ СТАНОВЛЕННЯ, ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ МАЛОГО І
СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ, ЯК ОСОБЛИВОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ

В економічному житті будь-якої країни існує умовний поділ підприємств за певними ознаками. Такий
поділ формує структуру народного господарства. В народному господарстві підприємства поділяються за
галузевою  ознакою,  територіальною,  за  формою  власності  та  розміром.  Це  дозволяє  прослідковувати
напрямки  та  закономірності  розвитку  народного  господарства,  а  також  виявити  проблеми  та  прийняти
відповідні заходи по їх запобіганню. В залежності від розміру, підприємства поділяються на крупні, середні,
малі. Такий поділ зумовлено:
- необхідністю оптимізації структури народного господарства, що дає змогу ефективніше реалізувати
можливості національної економіки, особливо в умовах структурної перебудови;

«Крупне  та  дрібне  виробництво  навіть  у  межах  однієї  території  та  галузі,  як  правило,  не  є
взаємозамінним. Відсутність одного з них - це незаповнена комірка економіки, що має своїм неминучим
наслідком загальне зниження ефективності виробництва. Крупні, середні та малі підприємства доповнюють
одне одного, створюючи цілісний організм економіки» [17, с.5].

- функціональним призначенням підприємств у залежності від сфери діяльності;
Про важливість органічного поєднання МСБ з крупним говорять характеристики, за допомогою яких

можна провести паралель «Великий бізнес у порівнянні з малим бізнесом» [14, с.28].

Табл. 1.1. Великий бізнес у порівнянні з малим бізнесом.

Великі підприємства Малі підприємства

Розширення фабрики Малі фабрики

Вертикальна інтеграція Кооперація



Економія обсягу Флексібільність

Ієрархічна організація Лінійна організація

Людина організації Підприємець

Боротьба за збільшення ринкової участі Створення нових ринків

Масовий маркетинг «Комірка» маркетинг

Кількість Якість

Як  бачимо  з  Табл.  1.1,  малі  фірми  доповнюють  великі  фірми  і  цим  дійсно  створюють  цілісний
організм економічної системи держави.

В  останні  роки,  використовуючи  такі  властивості  МСБ  як  гнучкість  у  реагуванні  на  зовнішнє
середовище  та  мобільність  у  використанні  економічних  ресурсів,  більшість  спеціалістів  прийшла  до
висновку, що необхідно знайти спосіб поєднання згаданих властивостей з ресурсним потенціалом великих
корпорацій,  які  досить  неповороткі  і  в  умовах  конкуренції  поступово  втрачають  позиції  за  показниками
економічної  ефективності.  Основною  метою  в  діяльності  фірм  є  не  збільшення  виробництва  продукції
(перенасиченість ринку),  а реалізація продукції  з  отриманням відповідного прибутку.  Відповіддю на таку
ситуацію стало впровадження системи "Profit Center" – центр прибутку [31, с.84].

Суть  цієї  системи  полягає  ось  у  чому.  "Підприємство  фактично  розпадається  на  певне  число
субпідприємств, які самостійно виготовляють продукцію, купують необхідну для її виготовлення сировину та
матеріали і незалежно від інших відділів продають цю продукцію"[31, с.84].

Створення крупних підприємств доцільне, коли необхідно виробляти продукцію великими партіями з
відносно стійкою номенклатурою, розрахованою на масове споживання. Крупні підприємства – стрижневий
елемент  економіки  і  основний  визначальник  економічної  політики  держави.  Це  означає,  що  сферою
діяльності крупних підприємств є загальнонаціональний та світовий ринки.

Сфера  діяльності  МСП  визначається  доцільністю  вироблення  продукції  невеликими  партіями  з
постійним оновленням номенклатури та  асортименту  і  розрахована  на  обмежене  число  споживачів.  За
умови насиченості ринку товарами великих підприємств, МСП знаходять свою комірку в таких сферах, як
надання різного роду послуг, зокрема в доопрацюванні виробів, виготовлених на великих підприємствах, з
урахуванням особистих побажань клієнтів, виготовлення виробів, які мають стійкий попит на ринку, але які з
тих  чи  інших  причин  не  доцільно  виготовляти  на  великих  підприємствах,  кооперація  з  великими
підприємствами  при  виготовленні  запасних  частин  чи  навіть  в  утилізації  відходів  великих  підприємств,
ризиковому бізнесі.  Тому сферою діяльності  МСП в більшості  випадків є місцевий ринок,  хоча зазначені
підприємства  на  певних  корпоративних  засадах  можуть  з  успіхом  функціонувати  і  функціонують  як  на
загальнонаціональному, так і на світовому ринках.

- роллю підприємств у народному господарстві через визначення їх функцій;

Роль малих та  середніх  підприємств визначається через функції,  які  вони виконують у  народному
господарстві. До таких функцій належать:

-  здатність  оперативно  реагувати  на  зміни  кон'юнктури ринку,  що надає  ринковій  економіці  необхідної
гнучкості;

- здатність мобілізувати значні економічні ресурси;

- сприяння формуванню конкурентного середовища;

- сприяння прискоренню розвитку науково-технічного прогресу;



- сприяння пом'якшенню соціальної напруги в суспільстві та демократизації ринкових відносин і ряду інших.

-  роллю  державної  політики  в  регулюванні  економічного  життя  вказаних  груп  підприємств
щодо їх законодавчого, нормативно-правового, фінансового, матеріально-технічного, інформаційного
та пільгового забезпечення.

Виходячи з ролі, яку виконують МСП у народному господарстві, та, виходячи зі значення їх у ринковій
економіці,  можна з упевненістю констатувати, що МСБ є важливою складовою ринкового механізму. Без
нього ринкова економіка не може існувати. Тому його становлення, функціонування та розвиток поряд із
крупним  бізнесом  має  бути  стратегічною  політикою  держави,  особливо  в  умовах  переходу  від
адміністративно-командної економіки до ринкової.

Слід ще раз підкреслити, що МСБ не варто розглядати, як винятковий засіб з формування соціально-
орієнтованої економіки та подолання існуючої соціально-економічної кризи ізольовано від крупного бізнесу.
Тільки завдяки організаційному поєднанню МСБ з крупним можливе стійке економічне зростання за умови
регулюючої політики з боку держави.

Існує два підходи щодо ролі держави. За першим підходом, державна політика мусить бути більш
ліберальною та заохочувальною у відношенні до МСП. За другим підходом – отримала розповсюдження
точка зору: "що не варто цим підприємствам штучно створювати більш вигідні умови порівняно з крупними.
В нормальній конкурентній боротьбі в інтересах усього суспільства повинні виявлятися найбільш ефективні
підприємства, як за формами власності або формами господарювання, так і масштабами виробництва" [28,
с.53-54].

Для України, де МСБ тільки починає формуватися, більш придатна перша точка зору, тобто необхідна
підтримка держави. Але "за досить сприятливої державної політики на тлі загальної кризи економіки може
створитися ситуація, за якої усі підприємства можуть стати малими та середніми" [28, с.55].

Тому, коли державою надається відповідна підтримка конкретному підприємству,  необхідно точно
визначити поняття малі та середні підприємства, розробивши для цього відповідні критерії.

Людство вже має достатній досвід у віднесені підприємств до груп у залежності від їх розміру. Але на
сьогодні немає єдиного визначення, яке б у повній мірі могло охарактеризувати поняття  малий і  середній
бізнес.

Існують  декілька  критеріїв,  за  якими  можна  віднести  те  чи  інше  підприємство  до  малого або
середнього. Ці критерії узагальнені для усіх країн, хоча не всі вони застосовуються для характеристики МСБ.
Це відбувається внаслідок  відмінностей національних  економік різних країн.  Усі  відмінності  полягають у
різниці їх: 1) рівня розвитку економіки; 2) рівня розвитку продуктивних сил; 3) типу економічної системи; 4)
прийнятої моделі господарювання (організації економіки); 5) національних умов.

Загалом, МСП визначають за такими критеріями, [20, с.6]:

1) чисельність  працюючих;  2)  обсяги продукції,  що виробляється,  наданих послуг,  продажу;   3)  вартість
фондів, що використовуються; 4)  використання   енергії;     5)  ступінь  спеціалізації  в  управлінні;    6)
належність підприємства до формального або неформального сектора економіки.

Так чи інакше, але необхідність визначення категорії малі та середні підприємства важлива з огляду на
ту політику,  яка проводиться або буде проводитись по регулюванню середовища та вжиттю відповідних
заходів щодо сприяння підприємницькій діяльності.

Існують два рівні підходів по з'ясуванню питання визначення критеріїв, за допомогою яких можна
було  б проводити поділ підприємств на малі, середні та крупні, в залежності від розміру.



Перший – це міжнаціональний та рівень міжнародних організацій, а другий – рівень національної
держави.

Так,  по  країнах  ОЕСР  обрано основним критерієм для визначення малих  та  середніх  підприємств
чисельність працюючих. Зауважимо, що даний критерій найуживаніший у більшості країн.

Згідно з критерієм ОЕСР виділяє такі групи підприємств [20, с.7]:

- досить малі підприємства – від 1 до 19 працівників;

- малі підприємства – від 20 до 99;

- середні підприємства – від 100 до 499;

- великі підприємства – 500 і більше.

Хоча  критерій  чисельності  працюючих  і  визначальний,  але  він  не  є  всеохоплюючим та  універсальним.
Внаслідок чого він може підпадати під вплив багатьох параметрів,  що характеризують підприємство або
галузь,  в  якій  воно  функціонує.  На  кількісний  критерій  класифікації  підприємств  за  розміром  можуть
впливати: 1)  рівень фондоозброєності та фондовіддачі;  2)  рівень технології,  що застосовується;  3)  обсяг
продукції, що випускається; 4) обсяг енергії та тепла, що витрачаються; 5) сезонність виконання робіт та
інше.

Наприклад, на підприємстві з великою часткою основних фондів або озброєному найсучаснішим та
дорогим  обладнанням  може  працювати  незначне  число  осіб.  На  малому  підприємстві,  що  виробляє
харчосмакову продукцію, може використовуватись велике число працівників під час збирання врожаю. Або
підприємство з трудомісткими процесами може мати ненадійну економічну базу [20, с.6].

Крім  цього,  в  залежності  від  національних  умов,  є  країни,  де  підприємство  формально  за
класифікацією відноситься до категорії середніх, але є відносно великим.

Виходячи зі  сказаного,  треба  обирати декілька  критеріїв  для  визначення підприємств МСБ,  щоб у
названий сектор економіки потрапляли ті групи підприємств, яким дійсно необхідна підтримка та відповідне
регулююче середовище. Це дасть змогу більш ефективно використовувати ресурси і з меншими видатками
для держави проводити політику сприяння підприємництву.

Необхідно звернути увагу на таке поняття, як мікропідприємство, яке застосовується для підприємств
неформального сектора. Це необхідно для врахування різноманітних характерних рис сектора МСП.

Поряд з кількісними практикується використання і якісних характеристик. Приблизний перелік яких
містить такі критерії [14, с.28]:

1) менеджмент – незалежний, оскільки менеджер, як правило, виступає в якості власника фірми.

2) капітал – забезпечує власник, як приватна особа або декілька приватних осіб.

3) область виробництва – місцева, хоча ринок збуту не повинен бути місцевим.

4) підприємство – невелике при співставленні з найбільшими конкурентами в його секторі.

Узагальнено, малий бізнес – це бізнес, що знаходиться в особистій власності господаря, який здійснює
безпосереднє керівництво за двох додаткових умов: не є частиною іншого бізнесу і не є монопольним у
своєму секторі [14, с.28].

Як  ми  вже  зазначали,  є  ще  один  підхід  при  визначенні  підприємств  за  їх  розміром  –  це  підхід
національних держав. Тому, на нашу думку, необхідно проаналізувати досвід країн, у яких МСБ функціонує
тривалий період часу як рівноправний сектор національної економіки. З цією метою нами виділено чотири
групи країн. Перша група – це США та Канада, друга – країни Європейського співтовариства, третя – Японія та



Південна Корея, четверта – країни з перехідною економікою, які утворилися на пострадянському просторі і є
близькими до України. Такою країною може бути Росія.

У США вважається, що МСБ є важливим сектором американської економіки. За даними статистики, 97
% усіх фірм – це малі фірми. На частку малих фірм припадає більше 40 % валового національного продукту
США та приблизно 50 % валового продукту приватного сектора. На дрібних фірмах сконцентровано 58 %
сукупної робочої сили та ними створено 80 % усіх нових робочих місць [27, с.6].

Однак реальний внесок МСБ в американську економіку неможливо оцінити через відсутність чітких та
повних визначень понять малий та середній бізнес, як на науковому, так і законодавчому рівнях.

Існує декілька думок щодо визначення поняття мала фірма[27, с.6, 7]. За однією з них, мала фірма –
це фірма,  що керується власником і  не  має складної  та ієрархічної  організаційної  структури,  тобто тут  є
поєднання  капіталу-власності  та  капіталу-функції.  Крім  цього,  власник  фірми  повністю  відповідає  за
результати власної діяльності.

Інші визначення такі:

1)  мала фірма – це офіційно зареєстрована організація, власник якої використовує найману працю хоча б
однієї людини.

2) мала фірма є організація, що відповідає наступним критеріям:

- чисельність зайнятих до 100 осіб;

- чисельність управлінського складу - 3 особи;

- річний дохід від 1 до 10 млн. дол..

3) мала фірма – це фірма, яка відповідає хоча б одному з двох критеріїв:

- доступ до ринку капіталів достатньо обмежений;

- незначна питома вага власного товару на ринку.

Логічним  завершенням  питання  щодо  пошуку  критеріїв  оцінки  малої  фірми стала  класифікація,
запропонована  АМБ  (Адміністрацією  малого  бізнесу  США).  В  основу  даної  класифікації  покладено  такі
критерії:

- чисельність зайнятих;

- обсяг товарообігу;

- галузева належність фірми;

- територіальне розташування.

Згідно з цими критеріями АМБ включає у статистичні звіти в якості дрібних у:

-  гуртовій  торгівлі  фірми  з  річним  доходом  від  продажу  до  5-22  млн.  дол.  в  залежності  від  галузевої
належності, виду продукції та послуг, територіального розташування;

- роздрібній торгівлі – до 2 млн.дол. на рік;

- будівництві – від 7,5 до 12 млн. дол. на рік;

- зв'язку – від 2 до 3 млн.дол. на рік;



- складському господарстві – з числом зайнятих до 500 чоловік;

- в різних галузях промисловості – від 250 до 1500 чоловік.

Що  стосується  критеріїв,  за  якими  можна  визначити  середні  підприємства,  то  тут  також  не  має
злагоди і  по цьому питанню продовжуються дискусії.  Але,  зрештою, існує певний формалізований підхід
відносно визначення компанії середнього розміру. В основу покладено два критерії:

- обсяг активів;

- чисельність зайнятих у залежності від галузі народного господарства.

Тому, середньою фірмою вважається фірма з активами від 10 до 500 млн.дол. або з числом зайнятих
від 100 до 10000 осіб [27, с. 7].

Досвід  Канади  свідчить  про  те,  що  97%  канадських  фірм  мають  менш  як  50  працівників  та
забезпечують 3/4 нових робочих місць, а також 40 % усіх канадців працюють на малих підприємствах [32, с.
32]. Число зайнятих у цьому секторі економіки складає 65,4 % [20, с. 8].

Перейдемо до розгляду Європейських країн. У Франції основним критерієм віднесення підприємств
до розряду  малих,  середніх та  крупних є показник чисельності працюючих. За цим показником існує така
градація підприємств [17, с.7]:

- до 10 осіб – досить дрібні підприємства;

- від 10 до 100 осіб – дрібні (малі);

- від 100 до 500 осіб – середні;

- 500 осіб і вище – крупні.

В економіці Франції питома вага малих та середніх підприємств складає 66,3 % [20, с.8].

У  ФРН та Великобританії  для визначення малих фірм використовують такі  критерії,  як  чисельність
працюючих та обсяг річного обороту [5, с. 74].

У Великобританії найчастіше використовується визначення, за яким мала фірма – це фірма з числом
працюючих до 200 людей [14, с. 28]. За статистикою, 96% фірм Великобританії дрібні і на них припадає 25%
усієї робочої сили і близько 20% валового продукту [5, с. 74].

У ФРН основним критерієм, що характеризує підприємство як мале та середнє, є концепція єдності
права власності та безпосередність управління підприємством [34, с. 78-79]. Серед інших варто назвати:

- обмеженість масштабів підприємства;

- персоніфікований характер взаємовідносин між господарем підприємства та найманим працівником;

- власник підприємства безпосередньо бере участь у процесі виробництва;

- власник несе безпосередню відповідальність за результати діяльності;

- підприємство успадковується родичами власника підприємства, тобто наявний є сімейний характер 
ведення справи;

- обмежені можливості у фінансуванні на ринках капіталів.

Крім якісних характеристик використовуються і кількісні критерії, до яких належать:



- обсяг річного обороту;

- кількість зайнятих;

-  ступінь участі  у  капіталі  підприємства МСБ інших фізичних та  юридичних осіб (ступінь участі  у капіталі
підприємства МСБ інших фірм не повинна перевищувати 1/3 капіталу).

У відповідності з прийнятою у ФРН методологією обліку до малих та середніх фірм відносяться:

-  мікропідприємства –  усі  особи вільних професій (лікарі,  нотаріуси,  вчителі,  діячі  культури та мистецтв,
інженери і т.п.);

- малі підприємства з числом зайнятих від 1 до 49 людей та річним обсягом обороту до 1 млн.марок;

-  середні підприємства з числом зайнятих від 50 до 499 людей та річним обсягом обороту від 1 до 100
млн.марок.

На початок 90-х років у ФРН нараховувалось1,9 млн. малих та середніх фірм (а великих всього 3600).
За галузями вони розподіляються так:

- ремесло – 537 тис. одиниць;

- торгівля – 225 тис.;

- промисловість – 108 тис.;

- сфера послуг – 665 тис.;

- спектр вільних професій – 360 тис.

В Італії використовують критерії:

- чисельність зайнятих;

- обсяг основного капіталу.

Італія є провідним лідером серед Європейських країн за числом МСП. З майже 800 тис. промислових
підприємств країни 99 % становлять малі та середні [5, с. 74]. В даному секторі економіки Італії працює 81,3
% від усього числа зайнятих [20, с. 8].

Не менш цікавий досвід азіатських країн, особливо Японії, Південної Кореї, Індії. Щодо Японії, то це
унікальна країна, навіть за структурною будовою власної економіки. Так, якщо розглядати економічну будову
країни, то вона нагадує "піраміду", на горі якої знаходиться незначна за кількістю група широковідомих у
світі  фірм таких  як,  Міцубісі,  Міцуї  та  ряд інших.  Ці  фірми досить міцно спираються  на велику  кількість
невеликих підприємств, що формують фундамент економіки Японії, і які прийнято називати підприємствами
МСБ. На їх частку припадає 99,2 % усіх підприємств, де працює 80,6 % усіх зайнятих у національній економіці,
51,6 % загального обсягу продажів у обробній промисловості та 80,4 % – у роздрібній торгівлі [9, с. 135].

В Японії законодавчо визначено критерії, за якими підприємства можуть бути віднесені до розряду
малих та середніх. Такими критеріями, в залежності від галузі виступають:

- чисельність працюючих;

- обсяг основного капіталу (величина статутного капіталу).

Так, до категорії малих та середніх відносять юридично самостійні підприємства:



- з числом зайнятих до 300 осіб або обсягом основного капіталу до 100 млн. йен (величиною статутного
капіталу не більше 770 тис. дол.) у таких галузях як обробна промисловість, будівництво, транспорт, зв'язок,
комунальне господарство;

- до 100 осіб або обсягом основного капіталу до 30 млн. йен (величиною статутного капіталу – не більше 230
тис. дол.) – у гуртовій торгівлі;

- до 50 осіб або до 10 млн. йен основного капіталу (величиною статутного фонду – не більше 77 тис. дол.) – у
роздрібній торгівлі та сфері послуг.

За  законом  до  малих  підприємств  відносять  ті,  де  чисельність  зайнятих  не  перевищує  20  осіб  у
промисловості та 5 у сфері торгівлі та послуг [9, с. 136, 79, с. 7].

У  Південній  Кореї  МСП  в  переробній  та  добувній  галузях  охоплюють  98  %  загальної  кількості
підприємств, а працюють на них близько 57 % всіх зайнятих.

Структура поділу підприємств у Південній Кореї  визначається через критерій чисельності  зайнятих
осіб у залежності від галузі. За кількістю зайнятих до малих фірм відносять підприємства з числом зайнятих
до 20 осіб у таких галузях, як добувна, переробна, транспорт,  будівництво; до 5 осіб – у сфері торгівлі та
послуг. Що стосується середніх підприємств, то до них належать такі:

- у добувній, переробній галузі, промисловості, на транспорті з числом зайнятих 21-300 осіб;

- у будівництві від 21 до 200 осіб;

- у галузі торгівлі та послуг до 5 осіб [17, с.7].

В Індії критерії для визначення належності фірм до категорії дрібних такі:

- чисельність зайнятих;

- обсяг інвестицій;

- рівень використання енергії (в деяких галузях) [5, с.74].

Відносно нашої найближчої сусідки Росії, то в цій країні законодавчо встановлено критерії, за якими
можна віднести підприємство до категорії малого. Таким критерієм обрано чисельність працюючих. Згідно з
постановою від 18 липня 1991 року  № 406 "Про заходи по підтримці  та  розвитку малих підприємств у
РСФСР"  Радою  Міністрів  встановлено,  що  до  малих  підприємств  відносяться  діючі  та  знову  створені
підприємства, які підпадають під шкалу [17, с. 7]:

- у промисловості та будівництві – з чисельністю працюючих до 200 осіб;

- у науці на науковому обслуговуванні – з чисельністю працюючих до 100;

- в інших галузях виробничої сфери – з чисельністю працюючих до 50;

- в галузях невиробничої сфери – з чисельністю працюючих до 15.

Як бачимо, критерій, за яким виділяють підприємства за розміром, є чисельність працюючих. Однак
спеціалісти та науковці в Росії ставляться до такого підходу дещо критично і виходять з пропозиціями щодо
вдосконалення системи оцінок і критеріїв класифікації підприємств.

Існує  декілька  підходів  до  з'ясування  цього  питання.  За  одним  із  таких  підходів  [17,  с.  8],  окрім
критерію чисельності, пропонується введення вартісних критеріїв, таких як обсяг господарського обороту чи
вартості основних засобів. Але щодо вартісних критеріїв є деякі застереження:



- вплив інфляційних процесів. За умов їх високих темпів недоцільно встановлювати будь-які вартісні критерії
віднесення  підприємства  до  малого  чи  середнього,  оскільки  коло  таких  підприємств  постійно  буде
звужуватись;

-  можливість  співставлення  критеріїв  за  принципом  "або,  або".  Мається  на  увазі,  якщо  законодавчо
встановлено не один критерій, а декілька критеріїв (наприклад, чисельність працюючих та вартість основних
фондів) і підприємство відповідає хоча б одному з них, то воно може бути віднесеним до категорії малого
або середнього;

- необхідно врахувати, що віднесення будь-якого діючого підприємства до категорії малого має відбуватися
автоматично,  без  перереєстрації,  а  тільки  за  умови  письмового  повідомлення  відповідних  органів
державного управління та контролю.

Згідно з іншим підходом [28, с. 55], який пропонується винятково для цілей оподаткування, доцільно
критерій чисельності працюючих доповнити додатковими критеріями:

- площа земельної ділянки, що займає підприємство;

- площа приміщення, що займає підприємство;

- обсяг продукції;

- балансовий прибуток.

Два перших додаткових критерії  серйозно не сприймаються, а два останніх заслуговують на увагу.
Стосовно обсягу продукції,  як  зазначається в  [28,  с.  55],  то  статистично він вважається найбільш точним
вимірювачем розміру підприємства. Але він має деякі недоліки:

- він не є універсальним для усіх галузей народного господарства, необхідно застосувати диференційовані
показники;

-  "за  умови відсутності  конкуренції,  переливу капіталу та  формування середньої  норми прибутку  рівень
рентабельності по галузям та виробництвам різко коливається. В результаті підприємства з великим обсягом
продукції, ..., можуть мати незначний прибуток, та навпаки".

Що стосується балансового прибутку,  то пропонується згрупувати підприємства за обсягом річного
прибутку, а саме:

- дрібні підприємства – до 10 млн. руб.;

- малі підприємства – від 10 до 50 млн. руб.;

- середні – від 50 до 300 млн. руб.;

- крупні – від 300 млн. руб і вище.

Ці розрахунки були подані відповідно до умов 1995 року.

В Україні діючим законодавством в якості критерію для віднесення підприємства до категорії малого
передбачено:

- обсяг господарського обороту;

- максимальна чисельність працюючих у залежності від галузі.

Питання  визначення  поняття  мале  підприємство врегульовано  принаймні  двома  законодавчими
актами, а саме:



1) Постановою Ради Міністрів УРСР від 22 вересня 1990 року "Про заходи щодо створення та розвитку малих
підприємств"[1];

2) Законом УРСР "Про підприємства в Українській РСР" від 27 березня 1991 року [2].

За цими нормативними документами основним критерієм є чисельність працюючих:

- у промисловості та будівництві – до 200 людей;

- у інших галузях виробничої сфери – до 50;

- у науці та науковому обслуговуванні – до 100;

- у галузях невиробничої сфери – до 25;

- у роздрібній торгівлі – до 15.

На  додаток  зазначимо,  що  згідно  з  законами,  малі  підприємства  можуть  здійснювати  власну
діяльність у будь-якій галузі на засадах будь-яких форм власності. Багатопрофільні підприємства належать до
малих, за критерієм того виду діяльності, який займає найбільшу частку в обсязі реалізованої продукції або
наданих послуг.

Однак  не  визначено  параметри  іншого,  встановленого  законодавчо,  критерію,  а  саме  обсягу
господарського  обороту.  Враховуючи,  що у  вітчизняній  економіці  спостерігається  стабілізація  фінансово-
кредитної системи, а інфляційні процеси стають передбачуваними та керованими, варто було б розглянути і
деякі  вартісні  критерії.  Наприклад,  встановити  параметри  критерію  обсяг  господарського  обороту в
залежності від галузі.

Враховуючи світовий та  вітчизняний досвід у  розробці  цього важливого питання,  ми прийшли до
висновку,  що універсального критерію для визначення підприємств  за  їх  розміром у  світі  не  існує,  але,
незважаючи на це, найбільш вживаним та безальтернативним є чисельність працюючих. А тому, на нашу
думку,  правильним  було  б  орієнтуватись  на  чисельність  працюючих  у  рамках  галузі,  але  обов'язково
враховувати особливості виробництва по кожній з них. Крім цього, в Україні законодавчо не введено поняття
середній бізнес. Це, на наш погляд, помомилково, адже світовий досвід вказує на те, що хоча і є поділ на
малий та  середній бізнес,  принаймні  за  критерієм  чисельності,  все  одно  ці  дві  групи  підприємств
розглядаються разом як поняття малий та середній бізнес.

Опираючись на світовий досвід,  нами розроблена та пропонується до застосування узагальнююча
схема оціночних критеріїв визначення підприємств за розміром (див. Табл. 1.2).

Незважаючи на те, що ми за допомогою певних критеріїв визначили поняття малі,  середні та  крупні
підприємства,  зрештою  це  справедливо  лише  до  певної  міри.  Тому,  що  поняття  малі  та  середні
підприємства, а особливо малі, за визначенням багатьох науковців є феноменом у господарському житті
будь-якої країни, хоча історично малі підприємства існують, образно висловлюючись, з незапам'ятних часів.
Тому,  щоб  збагнути  та  усвідомити,  що  ж  таке  малий  бізнес,  мале  підприємництво,  мала  фірма,  мале
підприємство, необхідно буде ще багато досліджувати та аналізувати. 

З другої половини 20-го сторіччя малий бізнес увійшов в економіку розвинутих країн як рівноправний
партнер і в дечому визначає їх економічні досягнення не тільки в економічному житті, але й суспільному,
політичному, культурному, соціальному і т.ін. Уже з 50-60-х років нинішнього сторіччя науковці та й загалом
люди, небайдужі до проблем розвитку підприємництва, вивчають питання феномену малих підприємств,
виносячи  на  шпальти  наукових  журналів  результати  власних  досліджень.  Але  й  на  сьогодні  є  поле  для
науковця в цій царині. Немає чіткого та всеохоплюючого визначення поняття мале підприємство, хоча існує
безліч  підходів  до  з'ясування  цього  питання.  На  сьогодні  можна  твердо  сказати,  які  б  прикметники  не



додавали до слова малий чи то "… підприємства" чи "… бізнес" – це "особливий сектор економіки..." країни
[4, с. 60].

Табл. 1.2 Оціночні критерії по визначенню малих та середніх фірм

 Оціночні критерії

Кількісні Якісні

Основні Додаткові

1) чисельність
працюючих

- 1-19 – дрібні
підприємства

- 20-99 – малі 
підприємства

- 100-499 – 
середні 
підприємства

- 500 і вище – 
крупні 
підприємства

1) річний обсяг  продукції, 
що виробляється

2) вартість фондів, що 
використовуються

3) вартість енергії, що 
використовуєтьсяї

4) річний обсяг 
товарообігу

5) річний розмір прибутку

6) розмір статутного 
фонду

7) розмір активів

8) розмір річного доходу

9) розмір щорічних 
продажів

1) незалежний менеджмент, тобто 
поєднання капіталу функції та 
капіталу власника

2) капітал забезпечує власник, а 
залучений капітал обмежується (у 
Німеччині ступінь участі у капіталі 
підприємства МСБ інших фірм не 
повинна перевищувати 1/3)

3) галузь, в якій функціонує МСБ

4) місцеве виробництво

5) обмежені можливості доступу до 
ринку капіталів

6) спадковість у межах сім'ї

7) безпосередня участь власника у 
процесі виробництва

Щоб  зробити  певні  уявлення  про  цей  особливий  сектор економіки  та  про  його  елемент  мале
підприємство, необхідно розглядати це питання з якомога більшої кількості сторін. А саме: в залежності від
форм  власності,  видів  діяльності,  галузевої  структури,  ролі  в  економіці,  організаційних,  організаційно-
правових, організаційно-економічних форм та інше. І тільки тоді, можливо, вдасться визначити поняття малі
підприємства та  мале підприємництво. Для виконання цього завдання нами пропонується класифікувати
малі підприємства за такими ознаками (див. Табл. 1.3):

1. За типом економічного зростання:

- малі підприємства інтенсивного типу;

- малі підприємства екстенсивного типу.

Малі підприємства  інтенсивного типу розраховані на розв'язання проблем, пов'язаних з розвитком
НТП, і формують базу для масового виробництва на великих підприємствах. У цьому плані вони є рушійною
силою крупних виробництв. Завдання такого типу малих підприємств – зробити прорив у розробці нових
виробів,  товарів  чи  послуг,  розробка  нових  технологій  та  їх  відпрацювання,  тобто  це  "полігон  для
відпрацювання усіх аспектів науково-технічної політики" [17, с. 6].



Малі підприємства екстенсивного типу розраховані на використання традиційної технології й основні
завдання їх полягають у якомога повнішому насичені ринку товарами та послугами.

Табл. 1.3 Класифікація підприємств МСБ за певними ознаками
Класифікаційні ознаки Види (характеристика) підприємств

1. За типом економічного 
зростання

- інтенсивного типу (венчури);

- екстенсивного типу.
2. За сектором економіки, в 
якому вони функціонують

- "неформального" сектора економіки;

- "формального" сектора економіки;

3. За характером ринку, на 
якому вони працюють та який 
обслуговують

1. Внутрішній:

- місцевий;

- регіональний;
- загальнонаціональний;

2. Зовнішній.

4. За галузевою 
приналежністю

- галузі невиробничої сфери;

- галузі виробничої сфери.

5. За ступенем самостійності 
функціонування на ринку

- самостійні;

- самостійні але постійно знаходяться у 
співпраці з іншими фірмами на правах підряду
(франчайзінг) ;

- внутрішні госпрозрахункові МСП (венчурного 
типу) в межах великих фірм.

6. За формою власності - приватні;

- колективні;

- державні;

- спільні.

7. За видами залежно від 
форм власності

- індивідуальні підприємства (особисті);

- сімейні;

- приватні;

- колективні;

- державні;

- державно-комунальні;

- спільні;

- іноземного громадянина.

2. За сектором економіки, в якому вони функціонують (див. Табл. 1.3):

- МП, що належать до формального сектора економіки;

- МП, що належать до неформального сектора економіки.



Підприємством,  що  функціонує  в  неформальному  секторі  економіки,  вважається  підприємство  з
такими характеристиками [20, с. 6]:

- досить малі за розміром;

- володіння та управління таким підприємством здійснюється в межах однієї сім'ї;

- відсутність для такого підприємства будь-яких регламентів і захисту;

- таке підприємство знаходиться поза лаштунками основних політичних заходів та випадає зі сфери дії таких
інституцій як система оподаткування, охорона здоров'я, професійна підготовка.

По відношенню до неформального сектора економіки це – підприємства, що об'єднані в таке поняття
як мікропідприємство (підприємці-індивідуали або особи вільних професій).

3. За характером ринку, на якому вони працюють та який обслуговують (див. Табл. 1.3):

А.  МП, що обслуговують внутрішній ринок з одночасним розподілом їх на ті, що:

- обслуговують суто місцевий ринок;

- обслуговують місцевий регіональний та загально-національний ринки.

Б. МП, що обслуговують зовнішній ринок, тобто  працюють на експорт.

4. За галузевою належністю.

У  залежності  від  галузевої  структури,  то  МСП  створюються  та  функціонують,  як  у  виробничій,  так  і  в
невиробничій сферах народного господарства. Основні галузі їх функціонування в Україні – це промисловість,
сільське  господарство,  будівництво,  оптова  торгівля,  роздрібна  торгівля,  громадське  харчування,
торговельно-посередницька  діяльність,  загально-комерційна  діяльність  по  забезпеченню функціонування
ринку,  побутове  обслуговування,  наука  і  наукове  обслуговування,  туризм,  охорона  здоров'я,  фізична
культура та соціальне забезпечення (див. Табл. 1.3).

5. За ступенем самостійності функціонування на ринку.

МСП функціонують на ринку як цілком незалежні фірми, так і в деякій залежності від інших фірм, але з
різним ступенем залежності. Виходячи з цього, МСП можна розглядати як такі, що:

- діють на ринку самостійно;

-  діють  на  ринку  самостійно,  але  пов'язані  з  іншими  фірмами  або  співпрацюють  на  основі  субпідряду
(франчайзінгу);

- діють на ринку як складовий елемент великої компанії (внутрішній госпрозрахунковий венчур), (див. Табл.
1.3).

6. За формою власності (див. Табл. 1.3).

Існує думка, що при розгляді питань, які пов'язані  з розвитком, становленням та функціонуванням
малих  та  середніх  підприємств  не  варто  робити  помилку,  намагаючись  віднести  їх  до  окремого  виду
підприємств. "Малі підприємства – це не вид, не організаційно-правова форма, а розмір підприємства"[17,
с. 9]. Але, на нашу думку, це не завжди так.

МСП завжди можна віднести до того чи іншого виду, тієї чи іншої форми власності. Тому, відповідно
до закону України "Про підприємства в Українській РСР", що прийнятий 10 вересня 1991 року Верховною
Радою, МСП можна віднести в залежності від форми власності до будь-якого виду (див. Табл. 1.3).



У відповідності з формами власності, що встановлені законодавством України "Про власність", можуть
діяти підприємства таких видів:

1.  Малі  індивідуальні  (особисті)  підприємства  –  засновані  на  особистій  власності  фізичної  особи  та
винятково його праці;
2. Малі сімейні підприємства – засновані на власності та праці громадян України – членів однієї родини, що
проживають разом;
3. Малі приватні  підприємства – засновані на власності окремого громадянина України,  з  правом найму
робочої сили;
4.  Малі  колективні  підприємства  –  засновані  на  власності  трудового  колективу,  кооперативу,  іншого
статутного товариства, громадської та релігійної організації;
5. Малі державні підприємства – засновані на державній власності;
6.  Малі  державно-комунальні  підприємства  –  засновані  на  власності  адміністративно-територіальної
одиниці;
7. Малі спільні підприємства – змішана форма власності;
8. Малі підприємства іноземного громадянина – засновані на власності юридичних осіб та громадян інших
держав.

За правовим статусом і формою господарювання малі та середні підприємства розглядають як:

- одноосібні;

- кооперативні;

- орендні;

- господарські товариства.

У західній науці та практиці виділяють у залежності від організаційної форми та правового статусу такі
групи, як:

- одноосібні фірми;

- товариства (з повною та обмеженою відповідальністю, командитні);

- акціонерні товариства.

Вибір організаційної форми господарювання – досить важливий момент в організації підприємства і
при його здійсненні треба зважати як на позитивні  моменти тієї  чи іншої організаційної  форми, так і  на
негативні (див. Табл. 1.4, 1.5). 

Табл. 1.4 Переваги та недоліки організаційної

форми "Одноосібна фірма"

Одноосібна фірма
Переваги Недоліки

1) оперативність реагування на зміни на 
ринку.

2) жорстка централізація у прийнятті 
управлінських рішень.

1) обмежені можливості в 
отриманні фінансових ресурсів.

2) високий ступінь ризику.

3) розширення виробництва 
відбувається в основному за 



3) прибуток повністю належить власнику.

4) низькі видатки по організації 
виробництва.

5) прибуток розглядається як дохід, що 
дає можливість отримання пільг при 
оподаткуванні.

рахунок капіталізації прибутку.

4) власник мусить бути 
обізнаним у всіх питаннях щодо
ведення господарства

Табл. 1.5 Переваги та недоліки організаційної форми "Товариства"

Повне товариство
Переваги Недоліки

1) можливість отримання кредитів

2) прибуток оподатковується як дохід
кожного з партнерів

3) управління фірмою відбувається із
залученням професійного 
менеджера

1) складності із пошуком надійних 
партнерів

2) партнери несуть солідарну та 
необмежену відповідальність за 
прорахунки в господарській 
діяльності

3) можливі ускладнення між 
партнерами при переорієнтації та 
ліквідації фірми

Продовження Табл. 1.5

Товариство з обмеженою відповідальністю

Переваги Недоліки

1) обмежена відповідальність за 
можливі збитки (тільки в межах 
власного внеску кожного із 
партнерів)

2) повна комерційна свобода

3) прибуток оподатковується як дохід
кожного з партнерів

4) управління фірмою відбувається із
залученням професійного 
менеджера

1) наявність певних ускладнень при 
отриманні банківських кредитів

2) складності із пошуком надійних 
партнерів

3) можливі ускладнення між 
партнерами при переорієнтації та 
ліквідації фірми

Командитне товариство

Переваги Недоліки

1) можливість отримання кредитів

2) прибуток оподатковується як дохід

3) управління фірмою відбувається із
залученням професійного 
менеджера

1) наявність ризику, який бере на 
себе "компліментарій", тобто особа 
(пайщик) з  необмеженою 
відповідальністю

2) складності із пошуком надійних 
партнерів



4) відповідальність за збитки для 
партнерів можлива як повна так і 
часткова

3) можливі ускладнення між 
партнерами при переорієнтації та 
ліквідації фірми

Акціонерні товариства

Переваги Недоліки

1) можливість мобілізації капіталів 
шляхом додаткового випуску акцій

2) управляється професійними 
менеджерами

3) стійкість, тобто незалежність від 
переходу акцій з одних рук до інших

4) можливість широкого 
використання ринку капіталів

1) високі податки на прибуток

2) великий ступінь регламентації з 
боку державних інституцій

Узагальнюючи теоретичні  дослідження питань  становлення,  функціонування та  розвитку  малих  та
середніх  підприємств,  можна  зробити  висновок,  що  МСП,  на  нашу  думку,  це  –  суб'єкт  господарської
діяльності  в  межах  особливого  сектора  економіки  країни,  які  визначаються  за  розміром  та  масштабом
виробництва  через критерії,  що законодавчо регламентуються і  створення яких  відбувається  на  власний
ризик  з  метою  отримання  прибутку  за  рахунок  мобілізації  наявних  власних  та  залучених  капіталів,  які
функціонують  у  різних  галузях  народного  господарства  на  основі  різних  форм  власності  та  у  будь-якій
організаційно-правовій формі і які є інструментом у руках держави як засіб задоволення суспільних інтересів
через активізацію господарського життя.

2. ЗАРУБIЖНИЙ ТА ВIТЧИЗНЯНИЙ ДОСВIД РОЗВИТКУ І ФУНКЦIОНУВАННЯ МАЛОГО Й СЕРЕДНЬОГО БIЗНЕСУ
В КОНТЕКСТI ОНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМIКИ

Україна, ставши на шлях незалежного розвитку, повинна виконати два головних завдання. Перше –
розбудова незалежної держави i друге – формування та розвиток соцiально-економiчної системи на засадах
ринку.

З  моменту  отримання  державної  незалежностi  вже  чимало  зроблено  в  напрямку  ринкових
перетворень.

Поступово економiка України набуває ринкових обрисiв шляхом реалiзацiї таких заходiв :
- децентралiзацiя у прийняттi економiчних рiшень;
- демонополiзацiя економiки;
- реалiзацiя багатоманiтних форм власностi;
- формування ринкової iнфраструктури.

Hезважаючи  на  це,  на  сьогоднi  залишається  нез'ясованим питання  формування  "необмеженої"
кiлькостi участникiв господарської дiяльностi, що є чи ненайголовнiшою й обов'язковою умовою сучасного
соцiально-орiєнтованого  ринкового  господарства.  Iншими  словами,  майже  вiдсутнiй  середнiй  клас
(прошарок суспiльства), який складають малi та середнi пiдприємцi.

Малий та середнiй бiзнес вiдiграє важливу роль в економiчному життi майже в усiх країнах свiту вiд
високорозвинутих до країн, що розвиваються.

Основним завданням української економiки є реалiзацiя нових елементiв господарського механiзму та
вдосконалення  органiзацiйної  структури  управлiння  народним  господарством.  А  це  «безпосередньо
пов'язано з  дослiдженням нових тенденцiй концентрацiї,  спецiалiзацiї  та  комбiнування виробництва»[27,
с.3]. Гiгантоманiя у виробництвi, що була притаманна соцiалiстичному етапу розвитку, привела до того, що
великi  i  надпотужнi  пiдприємства  стали  домiнантою  у  вiтчизнянiй  економiцi.  Це  одна  з  причин,  що,



незважаючи на iснування антимонопольного законодавства, до цього часу не створено умов для конкуренцiї
та економiчного змагання мiж господарюючими суб'єктами. Тому заслуговує на увагу досвiд розвинутих
країн, в основi якого тенденцiя прямування шляхом створення умов для розвитку МСБ.

Hеобхiдно визнати, що у багатьох випадках дрiбне виробництво ефективнiше від великого, що курс на
поєднання  пiдприємств  рiзних  розмiрiв  є  найбiльш  правильний  для  полiпшення  пристосованостi  до
сучасних  вимог  господарювання,  а  також  прискорення   науково-технiчного  прогресу  по  цiлому  ряду
напрямків.  Hе  менш  важливе  і  питання  розподiлу  господарських  функцiй  мiж  великими,  середнiми  та
дрiбними пiдприємствами та створення комплексу умов, за яких невеликi пiдприємства будуть працювати
ефективнiше та з максимальною вiддачею для народного господарства [27.с.3]. В цiй частинi важливим є
розв'язання двох проблем:
-  створення  умов  за  рахунок  вдосконалення  органiзацiйного  механiзму  по  введенню  МСБ  в  систему
суспiльного виробництва для бiльш ефективного їх функцiонування;
- розвиток кооперацiйних зв'язків мiж великими та середнiм i дрiбними пiдприємствами.

Hезважаючи на те, що гiгантськi корпорацiї, наприклад у США, вiдіграють провiдну роль в економiцi
країни  i  визначають  напрямки  економiчної  полiтики,  одночасно  активiзується  мале  та  середнє
пiдприємництво. Якщо сторiччя тому у США нараховувалось 300тис. дрiбних  фiрм,  то в серединi 60-х
рокiв 20- ст. їх було вже 5 млн., а в 90-х роках – 18,5 млн. одиниць [27,с.5].

Про важливiсть розвитку МСБ наголошувалось на "Першiй консультативнiй нарадi з малих i середнiх
пiдприємств, включаючи кооперативи", яка вiдбулася з 9-13 жовтня 1989 року в Iталiї в м.Барi пiд егiдою
Органiзацiї Об'єднаних Нацiй з промислового розвитку (UNIDO), в якiй брало участь 156 представникiв iз
68 країн та 8 мiжнародних та iнших органiзацiй. Так, в узгоджених висновках та рекомендацiях по доповiдях
робочої  групи  по  темi  1:  "Умови,  що  сприяють  стiйкому  зростанню  малих  та  середнiх  пiдприємств"
зазначається:  "Консультативна нарада,  високо оцiнюючи провідну роль малих та середнiх пiдприємств в
економiчному розвитку,  вважає  абсолютно необхiдним використовувати всi  наявнi  засоби для пiдтримки
iндивiдуальної iнiцiативи, спрямованої на створення та розвиток таких пiдприємств [21,с.6].

Розвиток малого та середнього бiзнесу сприяє :
1) швидким темпам впровадження нововведень і технологiчних змiн;
2) швидкому насиченню ринку товарами та послугами;
3) появi та впровадженню великої кiлькостi винаходiв і рацпропозицiй;
4) подоланню галузевого та регіонального монополiзму в економiцi;
5)  розширенню  конкуренцiї  за  споживача,  що  приводить  до  надання  їм  продукцiї  та  послуг  достатньо
високої якостi при помiрних цiнах;
6) пiдвищенню зайнятостi населення;
7) пiдвищенню експортного потенцiалу;
8) можливостi отримання великих сум податкових надходжень;
9) змiцненню суспiльно-полiтичної та економiчної cтiйкостi в державi.

Зрештою, до МСБ ставлення неоднозначне. Протягом багатьох рокiв вважали, що малий та середнiй
бiзнес  –  це  анахронiзм,  усього  лиш пережиток  минулого  [27,  с.5].  Для  розумiння  ролi  МСБ необхiдно
дослiдити iсторичну закономiрнiсть його появи, формування та розвитку. Розгляд доцільно починати з такого
сучасного для нас поняття, як змiшана економiка – економічно неоднорiдна структура господарства, в якiй
одночасно функцioнують рiзнi соцiально-економiчнi уклади [26, с.20]. В даний час iснують такі уклади:
1) соцiалiзований;
2) приватно-капiталiстичний;
3) дрiбнотоварний;
4) патрiархальний.

Саме з патрiархального укладу треба i починати розглядати розвиток малого бiзнесу. Патрiархальний
уклад характеризується наявнiстю примiтивного iндивiдуального виробництва, метою якого є задоволення
власних потреб. Вiн iснує в найбiльш економiчно вiдсталих країнах Африки, Азiї та Латинської Америки.
Iсторично  з  патрiархального  укладу  виростає  дрiбнотоварний.  Дрiбнотоварний  уклад  –  просте  товарне
виробництво  характеризується  тим,  що  воно  грунтується  на  приватнiй  власностi  на  засоби  працi  та  на
власнiй  працi  товаровиробника.  Дрiбнотоварний  уклад  є  природним  пiдгрунтям  розвитку  приватно-
капiталiстичного укладу i домiнує в слаборозвинутих країнах.

Hа вищому щаблi знаходиться приватнокапiталiстичний уклад. Вiн наявний майже в усiх країнах, але
вiдiграє неоднакову роль. Так як описав його К.Маркс, вiн iснує у країнах, що знаходяться на початку або на
завершеннi  стану  первинного  накопичення  капiталу.  В  розвинутих  країнах  вiн  водиться  в  систему
регульованої ринкової економiки і трансформується нею. Так, за даними податкової iнспекцiї США, у цiй
країнi нараховувалось 18,5 млн."дiлових одиниць" (enterprises), якi подiляються на три категорiї пiдприємств,
згрупованих за формами власностi та органiзацiйно-правовим статусом [27, с.5], а саме:
- корпорацiї – 3,7 млн. (20% вiд загальної кiлькостi);
- партнерства – 1,9 млн. (10,3% вiд загальної кiлькостi);
- одноосiбнi компанiї – 12,9 млн. (69,7% вiд загальної кiлькостi).

Виходячи  з  того,  що  рiзнi  країни  знаходяться  на  рiзних  рiвнях  свого  економiчного  розвитку,
зауважимо, що й економiчнi уклади в структурi їх економiк теж рiзнi. Ця вiдмiннiсть полягає як у питомiй



вазi того чи iншого укладу в економiцi країни, так i у ролi, яку вони виконують. Розумiння цього питання
досить важливе з огляду на те, що наша країна, знаходячись на перехiдному етапi свого розвитку, потребує
досить прискiпливого та науково-обгрунтованого пiдходу у вивченнi та використаннi досвiду розвитку МСБ,
як  у  розвинутих  країнах,  так  i  країнах,  що  розвиваються  або  знаходяться  на  перехiдному  етапi  свого
розвитку. Та це питання не достатньо дослiджене в нашiй вiтчизнянiй економiчнiй науцi.

Високорозвинутi  країни  пройшли  етап  первинного  нагромадження  капiталу,  який  завершився
наприкiнцi  19  столiття,  а  з  початком  20  столiття  через  вiльну  конкуренцiю  вони  увiйшли  в  епоху
iмперiалiзму,  для  якої  був  характерним  високий  рiвень  монополiзму,  концентрацiї  фiнансового  та
промислового капiталу. Пройшовши через двi свiтовi вiйни, революцiї та економiчнi кризи, високорозвинутi
країни Заходу зiткнулися з проблемами, розв'язання яких можна пов'язати з розвитком немонополiстичного
сектора  економiки,  тобто  з  розвитком  МСБ,  який  за  останнi  десятирiччя  став  джерелом  економiчного
зростання та створення робочих мiсць. Власне його розвиток почався пiсля другої свiтової вiйни приблизно з
кiнця 50-х рокiв 20 сторiччя.

В розвинутих країнах iснують три групи малого бiзнесу:
До  першої  групи вiдносяться  фiрми,  що виступають  у  ролi  субпостачальникiв  продукцiї  великим

корпорацiям. Консультативна нарада з малих та середнiх пiдприємств, враховуючи кооперативи, прийшла до
висновку про необхiднicть прискорення програм розвитку субпiдрядних зв'язкiв і виробничої кооперацiї для
пiдвищення  продуктивностi  та  якостi,  а  також  забезпечення  бiльш  повного  використання  виробничих
потужностей  у секторi  МСП. З  метою розвитку мiсцевого  та мiжнародного субпiдряду було б  бажаним
органiзувати субпiдряднi бiржi [21, с.14].

Друга група – це пiдприємства, що самостiйно функцiонують як у сферi виробництва, так i на ринку
послуг.

Третю групу складають пiдприємства венчурного (ризикового) бiзнесу всерединi яких можна видiлити
двi органiзацiйнi форми:
- внутрiшнiй венчур, який iснує не на макрорiвнi, а всерединi фiрми, через створення наскрiзної бригади, що
обумовлюється автором проекту;
- другою формою венчурної органiзацiї є венчурнi фiрми, тобто окремi невеликi юридичнонезалежнi фiрми.

Отже, вказанi групи МСБ вiдiграють важливу роль у економiчному поступi розвинутих країн.
Iнша  роль  МСП  в  країнах,  що  розвиваються.  Такі  пiдприємства  є  визначними  в  їх  економiцi.

Пiдприємства,  що  вiдносяться  до  патрiархального  та  дрiбнотоварного  укладiв,  є  засобом  iснування
бiльшостi  населення,  а  пiдприємства  приватнокапiталicтичного укладу розв'язують проблеми первинного
нагромадження капiталу. Цi країни повиннi пройти iсторичний етап свого розвитку, що був притаманний
розвинутим країнам Заходу.

Hа необхiднiсть розвитку МСП вказує  тенденція збільшення рiвня безробiття.
В  останнi  десятирiччя  все  ширше  стала  визнаватися  роль  цього  сектора  економiки  у  напрямку

створення робочих мiсць.
МСП дозволяють забезпечити зайнятістю бiльшу частину трудящих у приватному секторi промислово

розвинутих  країн.  За  статистичними  даними,  у  90-х  роках  число  зайнятих  на  малих  та  середнiх
пiдприємствах складає вiд 57% (США) до 81% (Iталiя) вiд числа зайнятих у промисловостi та сфері послуг.
Частка тiльки малих пiдприємств за цим показником складає вiд 44% (Канада) до 71% (Iталiя). В 12 країнах
Європейского  союзу  на  початок    90-х  років  нараховувалось  15,8  млн.  приватних  пiдприємств  (без
сільськогосподарських). З них 14,7 млн. – мiкропiдприємства, майже 1 млн. – малi пiдприємства, приблизно
70000 нараховувало вiд 100 до 500 працiвникiв i  тiльки 13000 iз  них використовували працю бiльш 500
людей. Мiкропiдприємства забезпечували зайнятiсть 31,8% усiх трудящих на приватних пiдприємствах, малi
пiдприємства – 24,9% та середнi 15,1% [20, с.9]. Hаприклад, у Польщi, згiдно з офiцiйною статистикою, в
1995 роцi iснувало 2,1 млн. пiдприємств, з яких 92% використовували працю п'яти i менше працiвникiв, 6%
–використовували працю вiд 6 до 50 працiвникiв i тiльки 2% використовували працю бiльше 50 працiвникiв
[20,с.12]. За даними Європейської Економiчної комiсiї ООH, в Українi число зайнятих в приватному секторi
у 1993 роцi складало 23% [19, с.130]. Питання зайнятостi i роль МСП у його розв'язанні настiльке важливе,
що було внесено окремою темою в чергу денну сесiї Мiжнародної конференцiї працi, яка проводилась у 1997
роцi пiд егiдою Адмiнiстративної ради Мiжнародної Органiзацiї Працi. Тема мала назву: "Загальнi умови
стимулювання створення робочих мiсць на малих та середнiх пiдприємствах". Було вiдзначено, що позитивнi
результати  дiяльностi  сектора  МСП  необхідно  розглядати  на  тлі  загальної  економiчної  ситуацiї,  коли
проблеми зайнятостi поставлено як нарiжний камiнь практично в усiх країнах свiту. В найбiльш промислово
розвинутих країнах за останнi 20 рокiв iстотно пiдвищився рiвень безробiття. Його середнє значення досягає
приблизно,  в  країнах  Європейского  союзу  (ЄС)  –  12%.  Високий  рiвень  безробiття  поєднується  із
скороченням можливостей  працевлаштування для  неквалiфiкованих  працiвникiв,  а  також із  збiльшенням
нерiвностi в оплатi працi мiж квалiфiкованими та неквалiфiкованими працiвниками. В державах Схiдної та
Центральної Європи з перехiдною економiкою, а також Спiвдружностi незалежних держав,  починаючи з
1990 року, проходило рiзке збiльшення безробiття. Сьогоднi звичайним став рiвень вище 10% i є загроза його
збiльшення. В рядi держав регiону скоротилася реальна заробiтна плата та збiльшився рiвень бiдностi. Така
ж тенденцiя в країнах Африки та Латинської Америки. Лише в країнах Схiдної та Пiвденно-Схiдної Азiї
вiдзначається стiйке полiпшення ситуацiї в галузі зайнятостi [20, с.2].



Зауважимо,  що  тi  глобальнi  змiни,  якi  вiдбуваються  в  свiтовому  господарствi,  iстотно  змiнюють
середовище, в якому функцiонують господарюючi суб'єкти.

Виходячи з цього, необхідно розробити новi стратегiї, якi дали б можливiсть МСП забезпечити бiльш
високий  рiвень  економiчного  зростання  та  ефективностi.  Тому  виникає  необхiднiсть  у  дослiдженнi  та
виробленнi  основних  умов  по  стимулюванню  розвитку МСБ,  i  на  цiй  основi  забезпечити  максимальну
зайнятiсть населення.

У  доповiдi  на  85  сесiї  Мiжнародної  конференцiї  працi  проаналiзовано  основнi  зміни,  якi  iстотно
впливають на ситуацiю в загальносвiтовiй економiцi. Серед них варто вiдзначити [20, с.3]:
1.  Стiйке  збiльшення  загальносвiтового  виробництва,  обсягiв  мiжнародної  торгiвлi  та  потокiв  прямих
iнвестицiй. Починаючи з 1950 року, темпи щорiчного приросту виробництва складають 3%.
2. Змiна структури виробництва та зайнятостi.  Вiдбуваються зрушення вiд сiльського господарства в бiк
промисловостi та сфери послуг, у даний час сiльське господарство дає 4% обсягiв свiтового виробництва.
Крiм того, вiдбувається широкомасштабна iндустрiалiзацiя в країнах, що розвиваються, в яких питома вага
промислових товарiв досягла рiвня 20%.
3. Прискорення темпiв глобалiзацiї фiнансових і товарних ринкiв, а також ринку працi внаслiдок посилення
лiбералiзацїi  та  досягнень  у  галузi  комунiкацiйних  технологiй.  I  як  результат  –  посилення кокуренцiї  в
країнах Схiдної Азiї, Центральної та Схiдної Європи. Свiтова економiка стає все бiльш iнтегрованою.
4. Бiльшiсть iз цих змiн вплинуло на тi умови, в яких пiдприємства, враховуючи малi та середнi, змушенi
конкурувати.  Для  МСП визначальним є  збереження власної  гнучкостi  та  конкурентоспроможностi  через
пiдвищення якостi власних товарiв, пiдвищення продуктивностi та зниження собiвартостi продукцiї. Цi новi
пріоритети змусили бiльшiсть країн докорiнно переглянути власне вiдношення до МСП в свiтлi iснуючих
полiтичних реалiй.

Виходячи з iснуючої на сьогоднi тенденцiї розвитку МСП у cвiтовiй економiцi, необхiдно усвiдомити
їх значимiсть i для економiки України, яка все бiльше iнтегрується у свiтову. Тому початковим є створення
полiтичного та регулюючого середовища, яке б сприяло розвитку немонополiстичного сектора економiки,
основними елементами якого виступають МСП.

Важливiсть  дослiдження  проблем  розвитку  МСБ  полягає  в  тому,  що  Україна  знаходиться  на
перехiдному етапi cвого полiтичного та економiчного розвитку. Hа сьогоднi економiка держави знаходиться в
такому станi, для якого характерні такi явища, як:
- загальна криза полiтичного та економiчного життя;
- недосконалiсть законодавчих процесiв;
- тінiзацiя економiки;
- корупцiя на тлі зубожіння бiльшостi населення;
- незавершенiсть процесу приватизацiї;
- зневiра народу України в ринкові реформи;
- послаблення мотивацiй до iнiціативного пiдприємництва;
- наявнiсть перекосів у структурi народного господарства i уповiльнення процесiв структурної перебудови
економiки;
- високий рiвень як явного, так i прихованого безробiття;
- нерозвиненiсть ринкової iнфраструктури.

Але  найголовнiшою  проблемою  є  протирiччя,  яке  утворилося  мiж  фiнансовим  і  промисловим
капiталом.

Фiнансовий  капiтал  домiнуючий  у  сучаснiй  українськiй  економiцi  i  змiцнюється  завдяки  полiтицi
монетаризму та  за  рахунок  концентрацiї  грошових  коштiв  у  приватних  руках,  широко  використовуючи
процес  приватизацiї  державної  власностi.  Через  систему банкiв,  фiнансовий  капiтал  розв'язує  проблему
первинного нагромадження капiталу. А, як вiдомо, "саме по собi нагромадження грошових капiталiв шляхом
переводу всiх нацiональних ресурсiв у мінову вартiсть та залучення їх у комерцiйний оборот нiколи i нiде не
вело  до  добра.  Hавпаки,  там,  де  особливо  широке  розповсюдження  отримала  комерцiя,  що  пов'язана  з
системою лихварського кредиту, всi види традицiйного виробництва швидко занепадали.." [7, с.158]. До того
ж  "...  чисто  грошовий  капiтал  не  вiдiгравав  нiякої  конструктивної  ролi..."  і  не  в  станi  "...винайти  та
налагодити принципово новий технiчно-грамотний та високорентабельний процес" [7, с.158]. Hа противагу
фiнансовому капiталу промисловий капiтал,  який  сьогоднi  задушений  через  неможливiсть  використання
дешевих кредитiв, може змiнити на ліпший стан в економiцi. Але цi змiни в економiцi можливі лише тодi,
«коли промисловий капiтал переможе фiнансовий, коли банкiр і торговець стають агентами промислових
фiрм, а не силою, що диктує і домiнує в суспiльному життi та економiцi." [7, c.158]. Для подолання ситуацiї,
що склалася в нашiй країнi, необхiдна державна воля i державна принципово нова полiтика по пiдтриманню
промислового  капiталу.  Така  полiтика  мусить  бути  спрямована  на  "стимуляцiю  масового  промислового
пiдприємництва – свого роду "народний капiталiзм" з перспективою поступового збiльшення та зміцнення
позицiй малих і середнiх самостiйних пiдприємств» [7, с.161].

Як  висновок,  можна  стверджувати,  що,  виходячи  з  усвiдомлення  тієї  ситуацiї,  яка  склалася  в
глобальнiй  економiчнiй  системi  загалом  i  українськiй  зокрема,  важливiсть  питання  дослiдження  та
розв'язання проблем пов'язаних з розвитком МСБ, є досить актуальним, як на сьогоднi, так i на перспективу.
Звичайно, багато з них вже висвітлено, як захiдною, так i вiтчизняною наукою. Але дослiдження, пов'язанi зі



створенням  умов  по  стимулюванню  виникнення,  функцiонування  та  розвитку  МСБ  у  нас  в  Українi,  i
пов'язання їх з особливостями регiонiв на сьогоднi актуальні й пріоритетні.

З огляду на це необхiдно спрямувати процес дослiдження в бiк вивчення досвiду розвитку малого та
середнього бiзнесу, як у захiдних країнах, так i в Українi та у вiдповiдностi до нових реалiй часу використати
його для стимулювання пiдприємництва. З цією метою ми пропонуємо розглянути досвiд розвитку малого та
середнього бiзнесу по трьох групах країн, а  саме: Північної Америки, Захiдної Європи, Далекого Сходу.
Додатково, що особливо важливо для України, розглянути стан розвитку пiдприємництва в сусiднiй з нами
країнi –Росiї. Такий пiдхiд грунтується на тому, що:
1. Означенi групи країн високорозвинуті, i наша держава орiєнтується на них;
2. У цих країнах накопичено дiйсно великий досвiд дiяльностi малих і середнiх пiдприємств;
3.  Вони  представляють  усе  розмаїття  пiдходiв  по  залученню  малого  та  середнього  бiзнесу  у  народне
господарство;
4. Росiя відносно України в своєму економiчному розвитку випереджаючими темпами просувається вперед.
Отже, її досвiд нам буде  корисним.

Hеобхiдно враховувати, що економiка розвинутих країн сформувалася на основi дрiбних пiдприємств.
Ентузiазм та пiдприємливiсть населення є їх внутрiшньою рисою. Тому за таких умов пiклування держави
зводиться не стiльки до сприяння створенню малих пiдприємств як до обмеження їх “апетитiв”. Лише пiсля
того, як великi пiдприємства стали притискати дрiбнi, держава змушена була створити штучнi умови для
вирiвнювання економiчної ситуацiї та формувати рiвновигiдне економiчне середовище [17, с.69].

До числа найбiльш гострих проблем, що торкаються МСБ, можна вiднести:
1) низький рiвень квалiфiкацiї управлiнського персоналу;
2) фiнансово-кредитнi;
3) труднощi в реалiзацiї готової продукцiї;
4) вiдсутнiсть достатньої кiлькостi iнформацiї з господарських питань [17, с.70].

У США у 1953 р. прийнято закон про малий бiзнес. У ньому зазначається: "Захист та заохочення
вiльної  конкуренцiї  складає  основу не  тiльки економiчного добробуту,  але  й  безпеки  країни.  Безпека та
добробут  не  можуть  бути  забезпеченi  без  стимулювання  наявних  та  потенцiйних  можливостей  малого
бiзнесу" [4, с.64]

Сприяння МСП є самостiйною частиною державної полiтики США. Основу такої полiтики складає
економiчне стимулювання. Функцiя держави зводиться до того, щоб забезпечити стимули та мотивацiї, що
спонукають  громадян  займатися  пiдприємницькою  дiяльністю  i  на  цiй  основi  розвивати  виробництво,
провадити дослiдження та впроваджувати розробки.

Державними органами управлiння, що займаються питаннями МСБ в США, є адмiнiстрацiя Малого
Бiзнесу (АМБ), а також комiтет Палати представникiв у справах дрiбних пiдприємств Конгресу США. Але
головним є федеральне агентство США – Адмiнiстрацiя Малого Бiзнесу (АМБ). Вона створена у 1953 роцi, а
основною її  функцiєю є захист iнтересiв дрiбних і  середнiх пiдприємств.  АМБ розробляються програми
сприяння МСП (див. Додаток № 1) по таких напрямках, як [13, с.17]: 1) управлiнська та фiнансова допомога;
2) пiдтримка iнновацiйної дiяльностi; 3) сприяння в отриманнi державних контрактiв та субконтрактiв; 4)
сприяння виходу на зовнiшнi  ринки (експортнi програми) 5) пiдтримка жiнок-пiдприємцiв;  6) пiдтримка
бiзнесу, що належить нацiональним меншинам; 7) пiдтримка бiзнесу, що належить ветеранам бойових дiй; 8)
iнформацiйне забеспечення.

Програмою  фiнансової  допомоги  передбачається  надання  рiзного  роду  позик  на  будiвництво
пiдприємств,  розширення  та  модернiзацiю  виробництва,  придбання  обладнання,  сировини,  пiдтримку
зовнiшньоекономiчної  дiяльностi.  Позики  надаються  двох  видiв:  прямi  та  гарантованi.  Прямi  позики
обмежені, мають цiльовий характер. Гарантованi видаються пiд гарантiї АМБ до 90% позикового капiталу в
розмiрi 175 тис.доларiв термiном 8 рокiв, а в окремих випадках до 1 мiльйона доларiв термiном до 25 рокiв
[13, с.18].

У межах експортних програм пiдтримка МСБ здiйснюється в напрямках:
- надання iнформацiї про стан і тенденцiї розвитку зовнiшнiх ринкiв;
-  видання  матерiалiв  про  новi  експортi  можливостi,  про  федеральнi  ресурси  для  малого  та  середнього
бiзнесу;
- органiзацiя навчання;
- надання гарантiйних позик для здiйснення зовнiшньоекономiчної дiяльностi;
- консультацiйнi послуги, що надаються спецiалiстами i т.і. [13, с.20].

Програми iнформацiйного забезпечення спрямовуються на розгляд таких питань:
- проведення аналiзу бiзнесу в економiцi та аналiзу всiх програм пiдтримки малого та середнього бiзнесу;
- проведення дослiджень ефективностi федеральних законiв, програм, правил оподаткування, що стосуються
МСБ;
- розробка рекомендацiй для федеральних агентiв по вдосконаленню полiтики розвитку щодо МСБ i т.і. [13,
с.21].

У США розроблено фiнансово-кредитний механiзм стимулювання МСБ, яким передбачаєтся:
- надання прямих і гарантованих позик;
- надання субсидiй;



- надання податкових пiльг;
- впровадження прискореної амортизацiї;

Зокрема, в США надається три види позик:
-  пряма  позика,  що  надається  безпосередньо  АМБ,  за  умови  якщо пiдприємство  не  має  iнших  джерел
отримання позики;
- дольова позика, надається АМБ спiльно з декiлькома приватними кредитними установами;
- гарантована позика, за якою АМБ гарантує до 90% позикових коштiв.

Двi  останнi  позики  стимулюють  рiзнi  фiнансовi  установи,  надавати  кошти  малим  і  середнiм
пiдприємствам.

Але  тенденцiя  збільшення  обсягiв  фiнансової  допомоги,  що  була  характерна  для  70-х  рокiв  20
сторiччя, змiнилася в протилежний бiк на початку 80-х рокiв. Якщо у 1980 роцi прямi позики дорiвнювали
76,5 млн.доларiв, то у 1982р. – 13,7 млн.дол., а до 1984р. вони були скасованi. Що ж стосується гарантованих
позик, то вони також скорочувались. Якщо у 1984р. вони складали 2,1мрд.дол., то у 1989р. вже 1,1 мрд.дол.
[27, с.91].

Число МСП, що можуть розраховувати на державнi кошти, постiйно зменшується. Держава вибiрково
пiдходить  до  питання  надання  фiнансової  допомоги,  а  пріоритет  належить  тим  пiдприємствам,  в  яких
держава зацiкавлена якнайбiльше, це перед усiм великi пiдприємства та пiдприємства ВПК. "Як пiдсумок,
прохання  багатьох  малих  фiрм  про  допомогу  залишаються  незадоволеними.  Їм  доводиться  отримувати
позики навiть для виконання держзамовлень на ринку приватного капiталу, де процент для них у 2-3 рази
вищий, нiж для великих пiдприємств" [17, с.92].

Iншим дiйовим важелем регулювання та стимулювання МСБ є податкова полiтика. В США, з кiнця
70-х рокiв урядом почали розроблятися бiльш пiльговi умови оподаткування МСП, особливо в наукомiстких
галузях.  У  1978  роцi  конгресом  затверджено  новi  бiльш  низькi  ставки  стягнення  податкiв  з  машин  та
обладнання, що використовуються для фiрм зі щорiчним доходом менше 100 тис.дол. У цьому ж роцi було
знижено податок на доходи вiд приросту капiталу. У 1981-1982 роках було введено 25% податковi пiльги на
збiльшення видаткiв на HДДКР. У 1986 роцi у США прийнято новий закон про податкову реформу, згiдно з
яким було зменшено податок на прибуток корпорацiї з 46% до 34%. Значно зменшились податковi ставки у
некорпорованого бiзнесу,  включаючи одноосiбних власникiв.  За новим законом передбачено двi ставки  –
15% та 28%, проти 15 ставок з максимальною 50%, як було ранiше [27, с.93].

Загалом,  розповсюдженою  формою податкових  пiльг  є  звiльнення  вiд  сплати  податкiв  на  товарнi
запаси, сировину та обладнання,  створення нових робочих мiсць, розвиток HДДКР [27, с.92].

Важливим засобом сприяння малому та середньому бiзнесу є система державних контрактiв. Роботи
по держзамовленню дозволяють:
- отримати гарантований ринок збуту продукцiї;
- прискорити процес накопичення капiталу;
- збiльшити виробничi можливостi;
- змiцнити конкурентоспроможнiсть [27, с.93].

Держава  закуповує  товари  та  послуги  у  приватного  сектора  протягом  200  рокiв,  а  федеральнi
програми допомоги МСБ в закупцi у них товарiв та послуг – прикмета сьогоднiшнього часу.

З  1942  року  розроблено  програми  допомоги  МСБ  в  отриманнi  держзамовлень.  У  70-х  роках
розроблено законодавче  забезпечення допомоги  МСБ в  отриманнi  державних  контрактiв  і  субпiдрядних
робiт.  Законом  про  малий  бiзнес  1978  року  МСП  полiпшено  доступ  до  такої  допомоги  в  отриманнi
держконтрактiв  вартiстю до 10  тис.дол.  За  цим законом усi  великi  пiдприємства  при  укладаннi  прямих
федеральних контрактiв у промисловостi бiльше 500 тис.дол. та у будiвництвi бiльше 1млн.дол. повиннi
включати у власнi субконтрактнi програми певну частину робiт для невеликих фiрм [27, с.94].

У 1980 роцi конгресом США прийнято ухвалу про надання державних контрактiв МСБ вартiстю до 25
тис.дол.

У серединi 80-х рокiв проведено змiни щодо правил закупок у малих та середнiх фiрм. Усi цi змiни у
великiй мiрi торкаються вiйськового бiзнесу. Частка закупок мiнiстерства оборони у малих фiрмах складає
80% вартостi усiх прямих контрактiв малих фiрм [27, с.95].

Але отримати державний контракт не так легко. Для цього необхiдно:

1. Вивчити три томи адмiнiстративних правил:
- "Правила регулювання державних закупок";
- "Правила отримання федеральних пiдрядiв";
- "Правила регулювання контрактiв мiнiстерства оборони".
2. Через автоматизовану систему iнформацiї АМБ отримати пакет пропозицiй на укладання контрактiв.



3.  Вибрати  та  пiдписати  заявку на  укладання  контрактiв,  який,  як  правило,  має  40  сторiнок  тексту,  та
розiбратися у всiх iнструкцiях, перш нiж контракт стане реальним.
4. Пiсля пiдписання контракту фiрма зобов'язана надати огляд своєї господарської дiяльностi, на пiдготовку
якого, як правило, витрачається 6 тижнiв.
5. І нарешті отримання замовлення [27, с.96].

Hайбiльшу  зацiкавленiсть  держава  виявляє  до  фiрм  що  проводять  активну  науково-виробничу
дiяльнiсть.

Hайважливiше мiсце в регулюючiй дiяльностi держави займає фiнансове забезпечення дослiдницької
дiяльностi.

У США за законом про розвиток наукової дiяльностi малих компанiй Hацiональний науковий фонд
(HHФ),  а  також  iншi  федеральнi  мiнiстерства,  що  володiють  бюджетом  науково-дослiдних  та  дослiдно-
конструкторських робiт, зобов'язанi видiляти малому бiзнесу 2,5% власних асигнувань, загальна сума яких
перевищила у 90-х роках 400 млн.дол. [17, с.73].

У вiдповiдностi до урядової програми, прийнятої наприкiнцi 80-х рокiв, малi фiрми, що здiйснюють
науковi дослiдження, можуть скористатися поетапним фiнансуванням з боку держави власних розробок, а
при  успiшному  завершеннi  –  отримати  субсидiї,  необхiднi  на  освоєння  комерцiйного  випуску  нової
продукцiї. Сума субсидiй на етапах розробки складає на першому етапi 50 тис.дол., а на останньому – 500
тис.дол. [17, с.74].

Вiдносно  новою  формою  пiдтримки  МСБ  є  створення  "iнкубаторiв".  Основним  завданням
"iнкубаторiв"  є  сприяння  становленню  малих  пiдтриємств  через  пiдготовку  кадрiв,  надання  фiнансової
допомоги на пiльгових умовах, дiловi консультацiї.

За  статистикою  4/5  початкiвцiв-пiдприємцiв  банкрутують  протягом  п’яти  рокiв.  Впровадження
"iнкубаторiв" знижує ризик банкрутства на 2/3.

У США "iнкубатори" надають рiзнi види допомоги пiдприємцям-початкiвцям, у тому числi примiщення
та обладнання.  Iнкубацiйнi  центри, як правило, розташованi  ближче до наукових та навчальних центрiв,
лабораторiй з високою питомою вагою висококвалiфiкованих кадрiв. 

Розгляд досвiду Європейських країн проведено по таких країнах:
Францiя, Iспанiя, Hiмеччина, Iталiя, Данія. На відміну від США, в країнах Західної Європи (напр., Франція,
Німеччина, Італія) відсутній державний спеціалізований орган управління, який займався б питаннями МСБ.

Натомість  існують  пiдроздiли  при  мiнiстерствах  промисловостi,  торгiвлi  або  економiки.  Hа  цi
пiдроздiли покладаються загальнi стратегiчнi та координацiйнi функцiї [17, с.70]:

- вироблення загальної концепцiї та основних принципiв вiдносин держави і малого та середнього бiзнесу;
-  формування  умов  функцiонування  МСП  у  країнi,  для  пiдвищення  ефективностi  та  розширення
можливостей адаптацiї у вiдповiдностi до умов жорсткої конкурентної боротьби.

Питаннями регулювання вiдносин мiж державою та МСБ у Францiї займаються декiлька мiнiстерств і
вiдомств [17, с.71]:
- Hацiональне агентство по зайнятостi населення здiйснює допомогу безробiтним, що намагаються створити 
власне пiдприємство;

- Мiнiстерство у справах молодi та спорту видiляє фонди для пiдтримки молодих людей вiком вiд 18-25
рокiв, що мають проекти приватного пiдприємства;
-  Мiнiстерство  працi  та  зайнятостi  здiйснює  фiнансову допомогу для  створення  пiдприємств,  пропонує
мережу професiйних консультантiв, якi готовi надати допомогу початкiвцям у перший рiк їх iснування.

Допомога здiйснюється i на регiональному рiвнi. Так, на мicцевому рiвнi надається допомога у виглядi
кредитiв, по яких сплачується відсоток за пониженими процентними ставками, особливо у випадках, коли
утворення пiдприємства супроводжується створенням додаткових робочих мiсць [17,с.71].

Hа  загальнодержавному  рiвнi  розробляються  спецiальнi  програми  для  пiдтримки  малого  та
середнього бiзнесу.

У 90-х роках французьким мiнiстерством промисловостi була подана програма заходiв, спрямована на
надання допомоги МСБ по таких напрямках:



- пiдвищення якостi професiйної пiдготовки кадрiв;
- удосконалення iнформацiйного забезпечення;
- збiльшення власних фондiв пiдприємств [5, с.76].

Широкого розповсюдження набули створенi пiд егiдою державних органiв управлiння з залученням
приватних  та  громадських  органiзацiй  спецiальнi  служби  по  наданню  рiзного  роду  консультативних  та
iнформацiйних  послуг  МСП,  як  на  нацiональному  так  i  на  регiональних  рiвнях.  Так,  мiнiстерством
промисловостi Францiї зiнiцiйовано створення в районi Парижу Центру iнформацiї про товари та ринки для
вдосконалення та сприяння зовнiшньоекономiчної дiяльностi МСП. Посилило свою роботу i 22 регiональних
агентства  науково-технiчної  iнформацiї  "АPISТ",  що  активно  cпiвпрацюють  з  пiдприємствами  малого  та
середнього бiзнесу.

Для  стимулювання розвитку МСБ застосовується  податкова  полiтика,  за  допомогою якої  успiшно
роз'язуються регiональнi проблеми. Пiльги у системi оподаткування надаються урядом для:
1) створення нових пiдприємств. Так, новостворена мала форма пiдприємництва звiльняється на 3 роки вiд
оподаткування, а в наступнi 2 роки розмiр податку зменшується на 50%;
2)  перемiщення  iснуючих  пiдприємств  у  вiдсталi  в  економiчному  планi  райони  з  метою  посилення
кооперацiйних зв'язкiв МСП;
3)  запровадження  енергозберiгаючих  технологiй  на  МСП.  Так,  податкова  ставка  на  iнвестицiї  малих  та
середнiх компанiй у данiй галузi зменшується на 40-50%;
4) дрiбних та середнiх пiдприємств, що збiльшили не менше як на 1/4 свiй капiтал протягом року. За це вони
отримують податковий кредит у розмiрi 25% досягнутого приросту,  але не бiльше 500 тис. французьких
франкiв;
5)  звiльнення  вiд  оподаткування  реiнвестованого  у  пiдприємство  прибутку,  одержаного  вiд  операцiй  з
нерухомим майном;
6) скасування податку на залучений капiтал i  лiбералiзацiя оподаткування одержаного в результатi  цього
прибутку.

Для кредитування МСБ iснують  близько  50  кредитних  установ.  Серед яких  видiляють:  Товариство
регiонального  розвитку,  Iнститут  розвитку  промисловості,  компанiю  по  фiнансуванню  iнновацiй,
Hацiональний фонд гарантування кредитiв.

I  все  ж,  на  думку  спеціалiстiв,  у  Францiї  вiдсутня  цiлiсна  полiтика  розвитку  МСБ,  немає  чiткої
координацiї зусиль на нацiональному i мiсцевому рiвнях [5,с.76].

В Iспанiї цiкавим є досвiд демонополiзацiї економiки країни, i який може бути корисним для вивчення
та  використання  в  Українi.  В  основу  полiтики  демонополiзацiї  покладено  спосiб  по  перетворенню
нерентабельних пiдприємств в рентабельнi,  шляхом перетворення таких в трудовi  акцiонернi  товариства
(ТАТ).  За  законом,  що  регламентує  дiяльнiсть  ТАТ,  здiйснюється  передача  51%  акцiй  у  власнiсть
пiдприємства,  а  решта  продається  державним  пiдприємствам  та  установам,  але  за  умови,  що  останнi
повнiстю або частково належать державi або мiсцевим органам управлiння. Крiм того, за законом однiй особi
не може належати бiльше 25% акцiй.

Для  взаємодiї  з  органами  державного  управлiння  та  приватними  пiдприємствами  створюються
регiональнi федерацiї трудових акцiонерних товариств.У функцiї яких входить:

-  дослiдження  усiх  питань  господарської  дiяльностi  ТАТ,  таких  як  виробничі,  комерцiйні,  технологiчні,
фiнансові і т.ін.;
-  встановлення зв’язкiв та  взаємовiдносин з  iншими федерацiями,  державними органами та  приватними
пiдприємствами;
- вивчення зовнiшніх та внутрiшнiх ринкiв та консультування з цих питань членiв федерацiї.

У Hiмеччинi питаннями фiнансового забезпечення МСБ займаються три банки. Пряме субсидування
малого та середнього бiзнесу має певнi обмеження в залежностi вiд сфери дiяльностi пiдприємства (див.
Додаток № 1).

МСП  мають  право  на  отримання  позики,  що  надається  федеральним  урядом  у  межах  програми
"Акцiонерний  капiтал",  яка  має  на  метi  сприяти  створенню  нових  пiдприємницьких  структур.  За  цiєю
програмою пiдприємець-початкiвець має право на отримання позики на формування початкового капiталу,
за умови, що вiн має в наявностi 12% необхiдних iнвестицiй у розмiрi 120 тис. марок. Крiм того, першi три
роки вiд створення пiдприємства позичковий процент складає по роках 2, 4, 6%, а сама позика надається



термiном  на  10  рокiв.  Обмеження  абсолютного  розмiру  позики,  що  надається  малим  та  середнiм
пiдприємствам, регулюється в залежностi вiд галузi чи сфери дiяльностi (див. Додаток № 1).

У  напрямку  здiйснення  рiзного  роду  консультацiй,  навчання,  iнформацiйного  забезпечення  у
Hiмеччинi займається пiклувальна рада з проблем рацiоналiзацiї  економiки. Пiклувальна рада координує
державні  служби,  рiзного роду некомерцiйні  громадські  органiзацiї  та  торговельно-промислові  асоцiацiї.
Послуги державних органiв надаються безкоштовно. Додатковi послуги платні, але їх вартiсть на 1/4 нижча,
нiж у приватних служб. Досить помiрнi цiни на послуги зумовлено тим, що державний бюджет субсидує 85%
замовлень, якi виконуються державними службами сприяння МСБ. Hа низькi цiни послуг впливає i такий
фактор, як низький платоспроможний попит з боку малих і середнiх фiрм, оскiльки 45% користувачiв – це
пiдприємства з числом зайнятих до 20 осіб, а 27% – фiрми, персонал яких не перевищує 50 осiб [17, с.73].

У Данiї широко застосовується вилучення певних сум із загального оподатковуваного доходу. Так, з
доходу, що оподатковується, вилучаються суми:

- платежi по боргах (% та погашення основного боргу);
- амортизацiйнi вiдрахування на машини, обладнання та їх утримання.

Крiм цього, якщо пiдприємство зазнає збитків, то в наступному роцi звiльняється вiд сплати податкiв.
Hайбiльшим лiдером у сприяннi розвитку МСБ у Захiднiй Європi безперечно, є Iталiя. Це зумовлено

тим, що у цiй країнi з –помiж 800 тис.дiючих промислових пiдприємств 99% становлять малi та середнi [5,
с.75].

З жовтня 1991 року в Iталiї дiє закон про заходи щодо сприяння розвитку МСП. За цим законом МСБ
отримує сприяння у формi фiнансової пiдтримки з боку держави по таких напрямках:

- iнновацiйна дiяльнiсть;
- технiчна модернiзацiя;
- пiдготовка кадрiв;
- впровадження системи контролю за якiстю продукцiї, що виготовляється;
- зовнiшньоекономiчна дiяльнiсть.

Основними формами підтримки МСБ є:

1. У фінансово-кредитній сфері:
- цільове субсидування;
- пільгове кредитування;
- надання безкоштовних кредитів.

2. У податковій сфері:
- звільнення від оподаткування;
- податкові знижки;
- пільгове оподаткування (див. Додаток № 1).

Суттєвим  внеском  у  справу  сприяння  малому  бiзнесу  є  товариство  сприяння  молодiжному
пiдприємництву, що функцiонує на пiвднi Iталiї.  Це агентство створено у 1986 роцi урядом Iталiї з метою
допомогти молодi у вiцi вiд 18-35 рокiв організувати власне пiдприємство і на цій основі створити новi робочi
мiсця.  Крiм  економiчного  навантаження,  така  дiя  має  соцiальний  характер.  Програма пiдтримки молодi
дозволяє ефективно вести боротьбу проти існуючої на пiвднi Iталiї тенденцiї  залучення її у наркобiзнес та
iншi злочиннi дiї. Згiдно з програмою на кожен прийнятий бiзнес-проект витрачається вiд 1 до 1,9 млн. дол.

За 10 рокiв розглянуто 6000 бiзнес-планiв, з яких реалiзовано 1000 на загальну суму 1,7 млрд.дол.
Кожен проект, перш нiж на нього будуть асигнованi кошти, проходить аудиторську перевiрку.  Кредит під
створення підприємства надається за таких умов:

- протягом перших 10 рокiв заборонено продавати машини, обладнання та устаткування цих МП;

- над цими малими пiдприємствами встановлюється пiклування з метою запобiгання можливим помилкам в
управлiннi;



- пiдприємства зобов'язанi протягом двох рокiв наймати за тарифами ринку досвiдчених консультантiв таких
фiрм як "АЙ БI ЕМ" та "Олiветтi".

Згiдно з офiцiйною статистикою, на сьогоднi дiють 80% пiдприємств, що створено за цими правилами.
Усi iнвестицiї безоплатні, але це не означає що грошi втрачено. До державної казни надходять грошi через
податки вiд цих пiдприємств та вiд найманих працiвникiв. За своїм змістом італiйська система пiдтримки
МСП носить регiональний характер.

Наступну групу країн представляє Японія.

У науковiй лiтературi про Японiю "вiдзначається така її особливiсть, як "подвiйна структура" економiки
країни,  тобто наявнiсть  у  нiй  досить значного прошарку дрiбних і  середнiх  пiдприємств,  незважаючи на
iнтенсивний процес концентрацiї виробництва та централiзацiї капiталу" [15, с.364].

Якщо  порiвнювати  економiку  Японiї  з  економiками  США  та  країн  Захiдної  Європи,  то  малi
пiдприємства вiдiграють дещо бiльшу роль у Японiї, нiж у iнших державах. Ще у 1969 р. на пiдприємствах
Японiї з чисельнiстю до 100 (зайнятих) було сконцентровано бiльше половини промислових робiтникiв та
службовцiв, а в Hiмеччинi – лише 20%, у США – 26% [15, с.364].

Hа  сьогоднiшньому етапi  розвитку цi  показники дещо змiнилися –  у  Японiї  цей показник (1992р.)
складає 54,1%, у Hiмеччинi (1990р.) – 44,6%, у США (1991р.) – 43,4%.

Це  зумовлюється  стiйкiстю  МСП  Японiї,  а  ще  бiльше  iсторичними  особливостями  розвитку  її
економiки.

Важливу роль у збереженнi в Японiї малого виробництва в перiод з початку 20 сторiччя аж до другої
свiтової  вiйни вiдiграло аграрне перенаселення,  що забезпечувало надходження дешевої  робочої  сили i
стало  основою  для  створення  малого  та  середнього  бiзнесу.  Крiм  цього,  "виникав  такий  стан,  коли  ні
продукцiя механiзованих (бiльш крупних) пiдприємств, ні ринок, на який вони працювали, в основному не
збiгалися з продукцiєю та ринком традицiйного дрiбного виробництва" [15, с.364]. Варто зазначити, що в
останнi десятирiччя у малому виробництвi здiйснювались суттєвi зрушення в бiк переходу пiдприємств на
капiталiстичну основу з використанням машинної технiки [15, с.364].

Особливістю  японської  системи  державної  підтримки  малого  та  середнього  підприємництва  є  [9,
с.135]:

- висока результативність МСБ завдяки міцній допомозі з боку держави;

- наявність «тонкого механізму балансування, що не допускає перехід за межу, коли ця допомога приводить
до марного проїдання держбюджету»;

- вона грунтується на традиціях і культурі нації;

- за характером "складна та багаторівнева".

Загалом, економіка Японії нагадує піраміду, основу якої складають МСП, а верхній щабель займають
великі та всесвітньо відомі компанії, такі, як "Мітсубісі", "Міцуї" та інші. МСП в структурі економіки складають
99,2% від загального числа усіх фірм. На них сконцентровано 80,6% усіх зайнятих у національній економіці [9,
с.135]. 

Правовою базою діяльності МСП є:

- базовий закон з основ політики щодо малих та середніх фірм, прийнятий у 1963 році;

- закони:

а) про сприяння їх модернізації та про керівництво діяльністю;



б) про кооперування середніх і малих підприємств;

в) про центральний кооперативний банк для торгівлі та промисловості.

Система допомоги МСБ визначається перш за все метою, яку переслідує держава в той чи інший
період часу. Наприклад, після завершення другої світової війни метою державної підтримки була відбудова
зруйнованого господарства. На сьогодні – це підвищення конкурентоспроможності національної економіки
на базі новітніх досягнень НТП [9, с.136]. Іншими цілями є:

- раціоналізація управління всередині МСП, а саме:

а) правильна органiзацiя бухгалтерського облiку;
б) оптимальний розподiл власних і позикових коштiв;
в) внутрiшньофiрмовий менеджмент і планування;
г) вдосконалення налагодження контактiв з потенцiйними партнерами;
д) полiпшення психологiчного клiмату в колективi.

- оптимiзацiя спiввiдношення розмiру фiрми до вимог НТП;
- сприяння кооперацiї, що розглядається як цiль та засiб пiдтримки;
- сприяння взаємодії МСП, щоб максимально скоротити число банкрутств (із знов утворених протягом року
банкрутують 5%, а у США – 30%).

В організаційному плані підтримка МСБ здійснюється:

- управлінням по малих і середніх підприємствах, що створене при міністерстві зовнішньої торгівлі та
промисловості;

-  громадськими  організаціями,  створення  яких  стимулюється  державою.  Це  передусім  мережа
торгово-промислових рад  (громадські  організації  з  прямим виходом на державні  органи всіх  рівнів),  які
об’єднані на національному рівні торгово-промисловою палатою та інші [9, с.135].

Основними засобами державної підтримки є [9, с.137]:
- спецiальне фiнансування та пiльгове кредитування, гарантування позик;
- пiльгове оподаткування та особливий порядок амортизацiї;
- органiзацiя навчання та пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв;
- консультування, надання науково-технiчних та iнформацiйних послуг;
- кооперування.

У більш детальному вигляді усі напрямки підтримки подано у Додатку № 1.

Особливий інтерес викликає досвід розвитку МСБ сусідньої нам держави Росії.

У  Росiйськiй  Федерацiї  створено  основи  державної  полiтики  пiдтримки  та  розвитку  малого
пiдприємництва [25, с.70]:

- прийнято Федеральний закон"Про державну пiдтримку малого пiдприємництва в Росiйськiй Федерацiї";
- у вiдповiдностi з указом Президента в червнi 1995 року сформовано Державний комiтет, головне завдання
якого полягає у створенні умов для ефективного розвитку малого бiзнесу;
- iде формування єдиної системи державної та громадської пiдтримки малого бiзнесу, куди входять:

а) Державний комiтет РФ по пiдтримцi та розвитку малого пiдприємництва;
б) Федеральний фонд пiдтримки малого пiдприємництва, регiональнi фонди, агенції, центри 
пiдтримки, громадськi спілки, об'єднання пiдприємцiв;

в) Торговельно-промислова палата Росiї.
У фiнансово-кредитнiй сферi МСБ стимулюється по таких напрямках:

а) запровадження прискореної амортизацiї основних фондiв [25, с.71];
б) Указом Президента РФ вiд 30 листопада 1992 року передбачено:

-  надання  централiзованих  кредитних  ресурсiв  і  пiльгове  кредитування  прiоритетних  напрямкiв
розвитку виробництва промислових товарiв, товарiв народного вжитку та продуктiв харчування;
- утворення за участю федерального бюджету спецiальних фондiв пiдтримки малого та середнього
бiзнесу [22, с.26];

в) пiд егiдою уряду залучаються закордоннi кредити [25, с.71];
г) урядом затверджена Федеральна цiльова програма пiдтримки малого пiдприємства на 1996-1997 р.р., на
реалiзацiю якої у федеральному бюджетi 1996 року видiлено 386,6 млрд. рублiв [25, с.71];



д) у вiдповiдностi до Указу Президента РФ вiд 30 листопада 1992 року, Постановою уряду РФ вiд 1 квiтня
1993 року утворено при державному комiтетi по антимонопольнiй полiтицi та пiдтримцi нових економiчних
структур  (ДКАП)  фонд  пiдтримки  пiдприємництва  та  розвитку  конкуренцiї,  у  функцiї  якого  входить
фiнансування та кредитування заходiв, спрямованих на розвиток пiдприємництва;
ж)  25  жовтня  1993 року затверджено Тимчасове  положення про порядок  фiнансування та  кредитування
програм  і  проектiв  iз  коштiв  фонду  пiдтримки  пiдприємництва  та  розвитку  конкуренцiї.  Згiдно  з  цим
положенням визначено, що суб'єктами малого пiдприємництва, якi мають право на отримання фiнансової
пiдтримки,  є  новоутворенi,  а  також  дiючі  пiдприємства,  в  статутному  капiталi  яких  частка  держави,
державних пiдприємств і громадських фондiв не повинна перевищувати 25%.

Установлено також вимоги до заявок на отримання фiнансової пiдтримки, зокрема передбачено, що
питома вага кредиту в загальнiй сумi фiнансування проекту має складати, як правило, 50% (але не бiльше
70%),  а  решта  має  бути  за  рахунок  власних  коштiв  або  iнших  джерел.  Максимальний  термiн  реалiзацiї
проекту  та  погашення  кредиту  1,5  роки.  Процентна  ставка  за  користування  кредитом  встановлюється
фондом  пiдтримки  пiдприємництва  та  розвитку  конкуренцiї  в  залежностi  вiд  пріоритетностi  заходу  та
ефективностi  проекту,  в  межах облiкової  ставки  центрального  банку  Росiї.  Кредит  надається  пiд  заставу
майна пiдприємства, або пiд поручительство iншої платоспроможної юридичної особи [22, с.26-28].

У податковiй сферi впроваджено також вiдповiднi заходи.

У 1995 роцi в Росiйскiй Федерацiї розроблено проект федерального закону "Про спрощену систему
оподаткування та облiку суб'єктiв малого пiдприємництва". Основнi його положення зводяться до такого:

а) уся сукупнiсть податкiв, як федеральних так i регiональних і мiсцевих, а також платежi у позабюджетнi
фонди замiняються єдиним податком на дохiд;
б)  граничний  розмiр  податкової  ставки  встановлюється  в  розмiрi  30%,  в  тому  числi  до  федерального
бюджету 10%  у фiксованому виглядi, а вiд 0-20% в регiональнi та мiсцевi бюджети.

У  вiдповiдностi  з  дiючим  федеральним  законодавством  РФ  для  пiдприємств  малого  бiзнесу
передбачено такi пiльги:

- податковi канiкули у першi два роки та пiльгове оподаткування прибутку в третiй та четвертий роки згiдно
з  Указом  Президента  РФ  вiд  22  грудня  1993  року  N2270  “Про  деякi  змiни  в  оподаткуваннi  та  про
взаємовiдносини бюджетiв рiзних рiвнiв”;
- банки, що надають не менше 50% загальної суми кредитiв МП (крiм тих, що здiйснюють постачальницько-
збутову, торговельну та закупiвельну дiяльнicть), сплачують податок на прибуток за ставкою, зменшеною у
1,5 раза;
- страховим органiзацiям також надається пiльга, якщо вони отримали не менше 50% страхових внескiв вiд
страхування майнових iнтересiв малих фiрм,  згiдно з якою податок на прибуток сплачується за ставкою
зменшеною, у 1,5 раза;
-  змiнено порядок сплати до бюджету податку на прибуток,  за яким МП (малі підприємства) сплачують
податок на прибуток, виходячи iз фактично отриманого прибутку без сплати авансових платежiв;
-  податок  на  додану  вартiсть  МП  сплачують  також  щоквартально,  виходячи  iз  фактичних  оборотiв  по
реалiзацiї товарiв, робiт і послуг за минулий квартал не пiзнiше 20 числа мiсяця, що йде за звiтним;
-  право вiднiмати iз  сум ПДВ,  що пiдлягає сплатi  до бюджету,  в  повному обсязi  сум цього податку,  якi
сплаченi при придбаннi основних засобiв і нематерiальних активiв;
-  списання на  собiвартiсть  продукцiї  робiт  і  послуг  амортизацiйних  вiдрахувань  (згiдно  з  цiєю пiльгою
пiдприємство має право в перший рiк експлуатацiї нового обладнання списувати у формi амортизацiї 50%
його первiсної вартостi).

Цi пiльги вводяться виходячи з того, що МП стежити усi змiни у законодавствi досить важко i накладно.
З одного боку, тримати на посадi висококласного бухгалтера-фахiвця досить дорого, а з iншого –вiдсутнicть
бухгалтера приводить до того, що власник не спроможний сам вирiшити питання по веденню облiку, i  у
випадку перевiрок висока ймовiрнiсть  сплати штрафiв.  Це негативно впливає на дiяльнiсть  МП,  а високі
штрафи  можуть  привести  i  до  банкрутства.  Одним  iз  важливих  напрямкiв  пiдтримки  малого  бiзнесу  є
залучення його до участi у виконаннi держзамовлення. В даний час розроблено Постанову та Положення
"Про порядок резервування частки державного замовлення на малих пiдприємствах [25, с.72].



Політика роздержавлення власності, антимонопольна полiтика, формування ринкової iнфраструктури
стимулювали становлення та розвиток МСБ в Українi. За статистичними даними на початок 1997 року в
Українi дiяло 101 тис. МП (Див. Табл. 2.1), на яких було занято 1,1 мiл.людей. 1 

Табл. 2.1 Кількість діючих малих підприємств і кооперативів по роках в Україні.
Показник Роки

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Малі 
підприємства 26500 50496 75000 79827 91601 93091 101000
Кооперативи 
(одиниць) 27486 17243 9777 5972 4418 3179 -

Для  створення  сприятливого  клiмату  розвитку  МСБ  урядом  України  прийнято  Програму  розвитку
пiдприємництва  на  1997-1998  роки  з  метою  перетворення  малого  та  середнього  пiдприємництва  у
провiдний  сектор  економiки.  Причому основна  увага  переноситься  на  регiони,  оскiльки  бiльша частина
пiдприємств  працює на  мiсцевих  ринках,  що сприяє  створенню нових  робочих  мiсць  у  регiонах  і  додає
коштiв у мiсцевi бюджети.

Hа державному рiвнi  з  метою реалiзацiї  державної  полiтики сприяння розвитку пiдприємництва в
Українi  у  1991  роцi  створено  фонд  пiдтримки  пiдприємництва  i  розвитку  конкуренцiї.  Згодом  вiн  був
реорганiзований i  на його базi Постановою Уряду України вiд 27 серпня 1995 року створено Український
фонд  пiдтримки  пiдприємництва.  Цей  фонд  некомерцiйний  i  не  ставить  за  мету  отримання  прибутку.
Основні його функцiї такі:

- вирiшення фiнансових питань розвитку малого та середнього бiзнесу;
- залучення до спiвпрацi у питаннях фiнансування як вiтчизняних, так i зарубіжних фiнансових iнститутiв;
- правова і консультативна допомога структурам малого та середнього пiдприємництва i т.ін.

Створено  також  Спiлку  пiдприємцiв  малих,  середнiх  та  приватних  пiдприємств  України  з  їх
регiональними вiддiленнями. Спiлка здiйснює комплексну пiдтримку пiдприємництва шляхом:

-  проведення  семiнарiв  та  надання  консультацiйних  послуг  з  рiзних  питань  розвитку малих,  середнiх  і
приватних пiдприємств;
- органiзії навчання i т.ін.

Згiдно з договором про спiвробiтництво мiж Спiлкою та Асоцiацiєю пiдприємств "Iнфо-бiзнес" на базi
виконавчої  дирекцiї  з  грудня  1995  року  працює  "Офiс  оперативних  консультацiй  по  консалтинговiй  та
iнформацiйнiй пiдтримцi пiдприємств" [6, с.17].

Для фiнансової пiдтримки МСБ в Українi дiють рiзнi фонди та банкiвськi установи. Їх налiчується, за
оцiнкою дослiдницького центру сприяння розвитку малого бiзнесу "Венчур", до 10 установ. Серед них варто
назвати такi:

- Європейскiй банк Реконструкцiї та Розвитку;
- Iнвестицiйний фонд "Україна";
- Фонд Малих Кредитiв;
- ОПIК (Overseas Private Investment Corporation) та iншi [29, с.3-5].

Наприклад, Фонд малих приватних пiдприємств, що є частиною американського фонду "Western NIS
Enterprise Fund", розробив програму спiвпрацi з українськими МСП, за якою останнім надається позика у
розмiрi  вiд  100  до  500тис.дол.  в  один проект  iз  термiном сплати до 3-х  рокiв.  Фонд не  вимагає  нiяких
офiцiйних гарантiй вiд страхових компанiй або банкiв. 

Крiм уже названих установ та органiзацiй,  iснують галузевi  комiтети пiдприємцiв,  що створенi  при
Торгово-промисловiй палатi України. У їх функцiї [24, с.12], входить:

- здiйснення допомоги членам ТПП України в органiзацiї нормальних стосункiв з органами законодавчої та
виконавчої влади;

1 Статистичний довідник. Економічний і соціальний розвиток України у 1996 році, с.64.



- підготовка до розгляду державними органами пропозицiй, спрямованих на пiдтримку пiдприємництва;
-  реалiзацiя  державних  програм  у  сферi  розвитку  економiки,  фiнансiв,  торгiвлi,  зовнiшньоекономiчнiй
дiяльностi;
- пошук і встановлення нових кооперацiйних зв'язкiв, як усерединi країни, так i за iї межами;
- захист iнтересiв членiв ТТП України в державних органах та мiжнародних органiзацiях.

Для фiнансування малого та середнього пiдприємництва існує Державний iнновацiйний фонд України,
утворений вiдповiдно до Закону України "Про засади державної полiтики у сферi науки та науково-технiчної
дiяльностi"  (ст.24)  та  Постанови  Кабiнету  Мiнiстрiв  України  вiд  18  лютого  1992  року  за  N77.  Кошти
формуються  за  рахунок  бюджетних  асигнувань,  обов'язкових  вiдрахувань  пiдприємств,  а  також
добровiльних внескiв юридичних і фiзичних осiб. Фонд пiдтримує впровадження наукових розробок, на якi
вже є конструкторсько-технологiчна документацiя, дослiдний зразок, виготовлена невелика партiя продукцiї.
Крiм цього,  Держiнфонд створив Український центр пiдтримки iнновацiйної  дiяльностi,  функцією якого є
органiзацiя спiльного iнвестування у цiннi папери пiдприємств у процесi приватизацiї, постприватизацiйний
перiод, розвиток фондового ринку України.

Загалом же всi органiзацiї,  що спрямовують свою дiяльнiсть на стимулювання та пiдтримку МСБ в
Українi, можна розмежувати на такi 3 групи [10]:

1. Державнi установи сприяння розвитку пiдприємництва яких налiчується близько 13;
2. Громадськi об'єднання пiдприємцiв, кiлькiсть яких складає до 37 одиниць;
3.  Мiнiстерства  та  вiдомства,  якi  видають  спецiальнi  дозволи  [лiцензiї]  на  здiйснення  окремих  видiв
пiдприємницької дiяльностi, таких налiчується 25 одиниць.

Головну  роль  у  розвитку  малого  та  середнього  бiзнесу  України  вiдiграє  наявнiсть  законодавчо-
нормативної бази. Основу її повинен складати Закон "Про малi та середнi пiдприємства", який має закрiпити
такi правовi питання як:

- кiлькiснi та якiснi критерiї МСБ;

- права та обов'язки;
- роль у ринковiй економiцi;
- перелiк пiльг i т.п.

На сьогоднi в Українi вiдсутнiй такий закон, що суттєво впливає на формування основ законодавчого
забезпечення малого та середнього бiзнесу.

На  розвиток  малого  та  середнього  пiдприємництва  в  Україні  значно  впливає  існуюча  податкова
полiтика. Hа жаль, скорочення податкових пiльг для малого бiзнесу почалося ще у 1992 роцi, коли урядом
було прийнято Декрет  "Про податок  на прибуток  пiдприємств i  органiзацiй",  а  закрiплення такого стану
вiдбулось  у  1995  роцi  з  уведенням у  дiю  Закону  України  «Про оподаткування  прибутку  з  пiдприємств  і
організацій».

За цим законом значно скоротилися пiльги для суб'єктiв пiдприємництва,  а  для малого бiзнесу їх
загалом не передбачалося. Такий стан суттєво вплинув на кiлькiсть дiючих пiдприємств у цьому секторi
економiки. Так, кiлькiсть дiючих МП до зареєстрованих у (%) становила по роках у 1992р. – 44,4%; у 1993р.
– 47,7%, у 1994р. – 37,3%, у 1995р. – 31,9% [6, с.16].

Hа початок 1996 року в Українi середньорiчна кiлькiсть працiвникiв МП складала 1042,4 тис. осіб,
кооперативiв  –  82,5  тис.,  крiм  того  859 тис.  громадян-пiдприємцiв  та  90  тис.  зайнятих  у  фермерському
господарствi. Hа 1.1.1996 року всього у малому пiдприємництвi кiлькiсть працiвникiв становила понад 2
млн.осіб, а це майже 10% зайнятого населення України [8, с.38].

У країнах Захiдної Європи частка зайнятих на МП складає приблизно 54%, а на малих та середнiх –
приблизно  72%.  Крiм  того,  частка  зайнятих  на  малих  пiдприємствах  коливається  по  країнах  вiд  44,3%  у
Фiнляндiї до 71,4% у Iталiї, а на малих та середнiх пiдприємствах вiд 61,4% у Фiнляндiї до 81,3% у Iталiї [20,
c.8]. У країнах Схiдної Європи цей показник становить – 20%, а у Росiї – 13%.

В основному малий бiзнес розвивається у сферi торгiвлi, громадському харчуваннi та посередницькiй
сферi  i  становить  50%  пiдприємств  вiд  загальної  кiлькостi,  в  той  час  як  частка  малих  пiдприємств  у
промисловостi складає – 15%, будiвництвi – 11%, у побутовому обслуговуваннi – 5%1.

1Статистичний довідник. Економічний і соціальний розвиток України у 1996 році, с.64.



Частка продукцiї МП у промисловому виробництвi України у 1991р. складала 0,8; у 1995р. – 1,9, а у
1996р. – 2,5 (див. Табл. 2.2). 

Табл. 2.2 Частка продукції МП у промисловому виробництві України

в 1991-1997 роках

Показник Роки
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Частка продукції МП у 
промисловому виробництві 0,8 - - - 1,9 2,5 -

Кiлькiсть дiючих малих пiдприємств на 1000 населення в Українi становила по роках: у 1991р. – 0,5, у
1992р. – 0,97, у 1993р. – 1,4, у 1994р. – 1,54, у 1995р. – 1,77, у 1996р. – 1,83, у 1997р. – 1,98 (див.Табл. 2.3).

За цим показником Україна вiдстає вiд країн ЄС, вiдповiдно до даних 1997 року, у 22 рази, та майже у
38 разiв від США. Hавiть якщо додати кiлькiсть дiючих кооперативних пiдприємств, цей показник суттєво не
змiниться, особливо якщо врахувати, що кiлькiсть кооперативiв зменшується з року в рiк.

Табл. 2.3 Співвідношення між чисельністю населення України та кількістю МП і кооперативів у 1991-
1997 роках

Показники Роки
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Чисельність населення 
України станом на 
1.01(млн.осіб) 51,9 52,1 52,2 51,7 51,7 50,9 -
Кількість діючих МП 
(одиниць) 26500 50496 75000 79827 91601 93091 101000
Кількість діючих 
кооперативів (одиниць)

27486 17243 9777 5972 4418 3179 -
Кількість МП в 
розрахунку на 1000 
населення 0,5 0,97 1,4 1,54 1,77 1,83 1,98
Кількість кооперативів 
у розрахунку на 1000 
населення 0,53 0,33 0,18 0,11 0,08 0,06

 
-

Кількість діючих МП і 
кооперативів (одиниць)

53986 67739 84777 85799 96019 96270 101000
Кількість МП та 
кооперативів на 1000 
населення 1,04 1,3 1,62 1,66 1,86 1,89 -

Необхідно  також  враховувати,  що  дiючих  МП  було  б  бiльше,  якби  не  iснуюча  полiтика,  за  якої
бiльшiсть пiдприємств приховують свою дiяльнiсть або зовсiм припиняють. Так, за даними [12, с.37], кiлькiсть
дiючих  МП  складає  37,3%  вiд  числа  зареєстрованих.  Якщо  у  1997  роцi  дiяло  101000  одиниць  МП,  то,
враховуючи зареєстровані, їх могло бути 270777 пiдприємств.

Ми простежили кiлькiсний аспект  розвитку МСБ в Українi.  А якi  якiснi  ознаки цього процесу? Для
цього нами проаналiзовано ряд важливих макроекономiчних показникiв, а саме:

1) спiввiдошення валового внутрiшнього продукту i чистого продукту по роках на:
- малих пiдприємствах;
- кооперативних пiдприємствах;
- разом на малих та кооперативних пiдприємствах.

2) динамiка виручки (валового доходу) та чистого продукту(доданої вартостi) на МП України по роках;

3)  рентабельнiсть  малих  пiдприємств  та  кооперативних  пiдприємств  у  спiввiдношеннi  з  показниками
рентабельностi по галузям народного господарства та промислових галузей по роках.



У  розвинутих  країнах  виробляється  на  пiдприємствах  МСБ  вiд  33  до  66%  ВВП1,  а  в  Українi
аналогічний показник значно менший (див. Табл. 2.4 – 2.6). 

Табл. 2.4 Співвідношення валового внутрішнього продукту і чистого продукту малих підприємств у 1991-
1996 роках в Україні

Показники Роки
1991 1992 1993 1994 1995 1996

Валовий 
внутрішній 
продукт, млн.грн. 124579,0 103102,0 29067,0 47189,0 76322,0 80510,0
Виручка (валовий 
дохід) від реалізації
продукції, робіт та 
послуг МП млн.грн - 7843,0 3175,0 5057,0 6896,5 8397,0
Частка у ВВП, % 7,6 10,9 10,7 9,04 10,4
Матеріальні та 
прирівнені до них 
витрати малих 
підприємств 
млн.грн. - - 901,6 1426,1 2147,7 2657,0
Чистий продукт 
малих підприємств 
(додана вартість) 
млн.грн - - 2273,4 3631,0 4748,8 5740,0
Частка у ВВП, % - - 7,8 7,7 6,2 7,1

Табл. 2.5 Співвідношення валового внутрішнього продукту і чистого продукту кооперативів у 1991-1997
роках в Україні

Показники Роки
1991 1992 1993 1994 1995 1996

Валовий 
внутрішній 
продукт, млн.грн. 124579,0 103102,0 29067,0 47189,0 76322,0 80510,0
Виручка (валовий 
дохід) від реалізації
продукції, робіт та 
послуг 
кооперативами, 
млн.грн 4223,0 1649,0 381,4 413,6 417,2 282,0
Частка у ВВП, % 3,4 1,6 1,3 0,9 0,5 0,35
Матеріальні та 
прирівняні до них 
витрати 
кооперативів 
млн.грн. - - - 269,7 155,7 101,0
Чистий продукт 
кооперативів 
(додана вартість) 
тис.грн - - - 143,9 261,5 181,0
Частка у ВВП, % - - - 0,57 0,34 0,22

Табл. 2.6 Співвідношення валового внутрішнього продукту і чистого продукту МП і кооперативів у 1991-
1997 роках

Показники Роки
1991 1992 1993 1994 1995 1996

Валовий 
внутрішній 
продукт, млн.грн. 124579,0 103102,0 29067,0 47189,0 76322,0 80510,0

11 Статистичний довідник. Економічний і соціальний розвиток України у 1996 році, с.64.



Виручка (валовий
дохід) від реаліза-
ції продукції, 
робіт і послуг 
МП та кооперати-
вами, млн.грн - 9492,0 3556,4 5470,6 7317,7 8679,0
Частка у ВВП, % - 9,2 12,2 11,6 9,6 10,8

Продовження табл. 2.6
Матеріальні та 
прирівняні до них
витрати МП і 
кооперативів 
млн.грн. - - - 1695,8 2303,4 2758,0
Чистий продукт 
МП і 
кооперативів 
(додана вартість) 
млн.грн - - - 3774,8 5014,3 5921,0
Частка у ВВП, % - - - 8,0 6,6 7,3

Так,  за  даними  таблицi  2.4,  валовий дохiд  малих  пiдприємств  у  валовому внутрішньому продукті
України складає по роках: 1992 – 7,6%, 1993 – 10,9%, 1994 – 10,7%, 1995 – 9,04%, 1996 – 10,4%, а чистий
прибуток  (додана  вартiсть):  1993  –  7,8%,  1994  –  7,7%,  1995  –  6,2%,  1996  –  7,1%.  Якщо  порiвнювати  цi
показники з аналогiчними показниками у розвинутих країнах, то в Україні вони набагато меншi. В динамiцi
вище названi показники характеризуються вiдносною стiйкiстю. У середньому вiдхилення по роках складає
1,54%. Що стосується кооперативних пiдприємств, то для них характерне падiння частки валового доходу та
доданої вартостi у валовому внутрiшньому продуктi України.

Якщо  у  1991  роцi  валовий  дохiд  кооперативних  пiдприємств  у  валовому  внутрiшньому  продуктi
України складав 3,4%, то у 1996 цей показник зменшився i становив 0,35% (див. Табл. 2.5). Вiдповiдно це
стосується i  такого показника,  як чистий продукт (додана вартiсть).  Це пояснюється перш за все тим, що
кiлькiсть кооперативних пiдприємств значно зменшилася у 1996р. порiвняно з 1991 роком. Таке зменшення
вiдбулось  завдяки  тому,  що  бiльшiсть  кооперативних  пiдприємств  змiнили  свiй  органiзацiйно-правовий
статус, перереєструвавшись як малi пiдприємства.

Зауважимо, що бiльшiсть МП утворилися на базi iснуючих кооперативiв. Крiм того, вони були створенi
при державних пiдприємствах, i використовуючи у великiй мiрi базу державних пiдприємств, деякi виникли
в процесi приватизацiї на мiсцi державних, а певна частка – це новi утворення.

Розвиток МП – це iсторично зумовлений процес, в основi якого на самому початку зародження був
саме кооперативний рух. Hами прораховано показники спiввiдношення валового внутрiшнього продукту та
валового доходу і  чистого доходу по МП,  кооперативах в  сукупностi,  але результати,  що були отриманi,
суттєво не вiдрiзнялись вiд тих, що були отримані по малих пiдприємствах. Внаслiдок зменшення кiлькостi
кооперативних пiдприємств загальна картина стану розвитку малого бiзнесу по вищезгаданих показниках
iстотно не змiнилася (див. Табл. 2.6). 

Цiкава тенденцiя спостерiгається при аналiзi динамiки валового доходу та чистого продукту (доданої
вартостi) на МП. Зазначені показники збiльшуються з року в рiк. У порiвняннi з 1992 роком валовий дохiд на
МП у 1996 роцi збiльшився на 7%, а у порiвнняннi з 1993 роком – у 2,52 рази (див. Табл. 2.7). 

Табл. 2.7 Динаміка виручки (валового доходу) та чистого продукту

 (доданої вартості) малих підприємств в Україні по роках

Показники Роки
1992 1993 1994 1995 1996

Індекс інфляції 21,0 102,6 5,0 2,8 1,4



Виручка (валовий дохід) 
від реалізації продукції, 
робіт і послуг МП по 
факту млн.грн 3,9 162,0 1290,0 4926,0 8397,0
Чистий продукт малих 
підприємств (додана 
вартість) по факту млн.грн - 116,0 925,1 3392,0 5740,0
Виручка МП перерахована
через індекс інфляції до 
цін 1996 року млн.грн. 7842,7 3175,2 5056,8 6896,5 8397,0
Чистий продукт МП, 
перерахований через 
індекс інфляції до цін 1996
року - 2273,6 3626,4 4748,8 5740,0
Виручка МП у відсотках 
до 1992 року (%) 100,0 40,5 64,5 87,9 107,0
Чистий продукт МП у 
відсотках до 1993 року (%) - 100,0 159,0 208,0 252,0

Розглянемо  iнший  показник,  що  характеризує  фiнансово-економiчну  ефективнiсть  дiяльностi
пiдприємств, – рiвень рентабельностi. Починаючи з 1993 року, він постiйно зменшується (див. Табл. 2.8). Але
якщо порiвнювати цей показник з аналогiчним по галузях народного господарства, то рiвень рентабельностi
на МП вище в середньому у 1,25 раза, а у порiвняннi з галузями промисловостi – у 1,35 рази.

Табл. 2.8 Рентабельність малих підприємств і кооперативів

по Україні в 1991-1997 роках

Показники Рівень Роки
1991 1993 1994 1995 1996

МП 717,9 826,9 1243,5 1381,3 1130,0
Балансовий прибуток кооп. - 76,44 81,5 62,16 19,0
млн.грн Разом - 903,34 1325,0 1443,5 1149,0
Витриати на виробництво МП 3167,2 1931,6 3083,8 4741,07 6349,0
реалізованої продукції кооп. - 251,9 269,85 306,2 227,0
млн.грн Разом - 2183,5 3353,65 5047,27 6576,0

МП 22,7 42,8 40,3 29,1 17,8
Рівень рентабельності, % кооп. - 30,3 30,2 20,3 8,4

Разом - 41,4 39,5 28,6 17,5
Рівень рентабельності 
галузей народного 
господарства, %

21,1 36,8 25,6 20

Рівень рентабельності 
промислових галузей, %

27,3 35,6 24,7 16,6 8,9

Важливий i показник продуктивностi працi. За даними, частка працiвникiв МСП становила 5% [8, с.38]
зайнятого населення, а частка валового доходу у валовому внутрiшньому продуктi України 10,4% у 1996 роцi
(див. Табл. 2.4). Це свiдчить про те, що продуктивнiсть працi на МП у двiчi бiльша, нiж у цiлому по народному
господарству.

Зрозумiло,  що за аналогiчними показниками Україна явно вiдстає вiд високорозвинутих країн.  Але
аналiз якiсних показникiв, що характеризують стан розвитку МП в Українi, свiдчить про те, що малий бiзнес
все сильнiше заявляє про себе, про своє право на iснування в господарському життi країни. Хоча вага малого
бiзнесу ще незначна, але при умовi полiтичної та економiчної лояльностi вiн може стати вагомим і значущим
сектором вiтчизняної економiки. Про потенцiйнi можливостi сектора МСБ говорить принаймнi той факт, що
валовий внутрiшнiй продукт, вироблений в Українi у 1996 році, в порiвняннi з 1992 роком склав 78,0%, у той
же час валовий дохiд малих пiдприємств збiльшився за той самий період на 7%.



Це доводить, що сектор малого бiзнесу спрацьовує ефективніше, нiж iнші сектори економiки, навiть за
цих  складних  умов  бiзнесу  в  Українi.  Тому  треба  виробити  таку  полiтику  у  державi,  яка  б  сприяла
подальшому поступу малого бiзнесу.

Одним  iз  факторiв,  що  може  суттєво  вплинути  на  розвиток  МСБ,  є  кооперацiя  з  крупним
виробництвом. Це випливає з двох аспектiв.

По-перше,  в  сучасних  умовах,  про  що  свiдчить  досвiд  розвинутих  країн,  «основою  економiки
продовжує залишатися велике пiдприємництво (великi  пiдприємства та об'єднання) тi  самi «500 крупних
корпорацiй», в яких провiднi економiсти свiту вбачають «основу iндустрiальної системи»» [4, с.63].

По-друге,  МСП  пiдвищують  життєздатність  крупних  пiдприємств,  їх  конкурентоспроможнiсть.
Висока  рентабельнiсть  крупних  виробництв  визначаєтся  масовістю  випуску  та  сталiстю  асортименту
продукцiї. Прискорення HТП скорочує цi можливостi через те,  що необхiдно постiйно вносити змiни до
технiко-економiчних  характеристик  продукцiї,  вiдстежувати  кон’юнктуру  ринку.  А  МСП  через  свою
гнучкiсть у реагуваннi на кон’юнктуру ринку, викликану HТП, дозволяють крупним пiдприємствам зберегти
свої переваги. Але це може вiдбутися за умови, коли спiввiдношення мiж кiлькiстю МСП і кiлькiстю великих
буде  на  користь  перших,  тобто  кiлькiсть  МСП повинна  перевищувати  кiлькiсть  великих  i  таким чином
утворювати конкурентне середовище,  що допоможе стримати збiльшення розцiнок на комплектуючi  [18,
с.49].

Зважаючи на цi два аспекти, Українi необхiдно проводити зважену полiтику реформ, щоб на майбутнє
залишитися iндустрiально розвинутою країною, а не скотитися до рiвня «бананової країни». Реформуючи
вiдносини власностi необхiдно:
-  пiд  час  приватизацiї  залишити  цiлiсними  тi  великi  пiдприємства,  що  визначають  економiчне  обличчя
держави, виходячи з помiрно визначеної стратегічної економiчної полiтики на майбутнє;
-  застосовувати  вiдповiдні  важелі  для  проведення  антимонопольної  полiтики  так  щоб створити  навколо
великих провiдних пiдприємств вiдповiдне конкурентне середовище.

Через  демонополiзацiю  є  можливість  створити  умови  для  виникнення  достатньої  кількості
пiдприємств МСБ, для обслуговування пріоритетних великих пiдприємств.

Завдяки цьому принаймнi декiлька важливих для економiки держави проблем буде розв'язано,  а
саме:

1)  збереження  пiдприємств,  що  ототожнюють  iндустрiальний  розвиток  держави  та  збереження
iндустрiальних позицiй держави;
2) створення великої кiлькостi МСП;
3) вирiшення структурної перебудови економiки, наслiдком чого стане можливою поява замкнутого циклу
виробництва i зменшення залежностi вiд економiки iнших держав.

"Якщо не буде активного та позитивного втручання держави, то хiд подiй може привести до згортання
малого пiдприємництва в Українi, головним чином за рахунок переходу пiдприємств у тiньову економiку. Це,
в свою чергу, приведе до загострення економiчних проблем та посилення соцiальної напруги. Формування
державної полiтики пiдтримки малого бiзнесу, визначення шляхiв iї реалiзацiї має бути не лише об'єктивною
необхiднiстю  переходу  до  ринку,  а  й  невiд'ємною  складовою  загальнодержавної  програми  соцiально-
економiчних перетворень в Українi." [6, с.17].

Аналізуючи зарубіжний та вітчизняний досвід розвитку МСБ, ми прийшли до таких висновків:
1.  Малий та середнiй бiзнес вiдiграє значну роль в економiчному життi розвинутих країн свiту.  В

ньому зайнято: в країнах ЄС 72% iз загального числа по народному господарству, в Японiї – 78%, у Росiї –
10%. Питома вага малого та середнього бiзнесу у валовому внутрiшньому продуктi складає вiд 50-65%, а
експортної продукцiї виробляється вiд 20 до 40% в залежностi вiд країни.

2. Hезважаючи на великий внесок в економiку, МСБ потребує державної пiдтримки та державного
регулювання,  виходячи  з  проблем,  якi  перед  ним стоять.  Полiтика  держави  по  вiдношенню до  нього  в
розвинутих країнах – це полiтика зацiкавленостi i пiдтримки на всiх напрямках економiчного i полiтичного
життя i визначається державою як пріоритетна. Так, у деяких країнах прийнято низку законів серед яких –
Закон про малий бiзнес (в США) та акт про основи полiтики щодо малих i середнiх пiдприємств (в Японiї).
Для управлiння малим бiзнесом створюються спецiальнi органи, як Адмiнiстрацiя Малого Бiзнесу (АМБ) у
США.

3. Досвiд розвитку МСП у розвинутих країнах свiдчить про те, що основнi проблеми полягають у:
1) фiнансово-кредитнiй сферi;
2) iнформацiйному забезпеченнi;



3) низькому рiвнi квалiфiкацiї управлiнського персоналу;
4) збутi продукцiї.

4. Основними напрямками державної пiдтримки є:
1) забезпечення  кредитними ресурсами;
2) пiльгове оподаткування;
3) iнформацiйне i консультативне забезпечення;
4) пiдготовка та перепiдготовка кадрiв;
5) сприяння зовнiшньоекономiчній дiяльностi;
6) реалiзацiя продукцiї (держзамовлення, держконтракти, субпiдряди) i т.ін.

5. Основнi способи впливу на процес розвитку МСБ:
1) законодавче забезпечення;
2) розробка та впровадження державних програм пiдтримки по рiзних напрямках дiяльностi;
3) державне субсидування та кредитування;
4) створення органiзацiйних структур пiдтримки та ін.

6.  Аналiз  якiсних  показникiв  розвитку МСБ в  Українi,  незважаючи  на  його  незначний  вплив  на
економiку в  цiлому,   свiдчить  про  його  спроможність  виконувати  великi  завдання,  як  на  макро-,  так  i
мiкрорiвнях.

7.  Проблеми  МСБ  в  Українi  знаходяться  в  органiзацiйно-правовiй,  нормативнiй  та  регулюючiй
площинi i завдяки використанню досвiду зарубiжних країн деякi з них можуть бути подоланi в найближчiй
перспективi.  В  основному  проблеми  пов’язані  з  фінансуванням,  продуктивністю  праці,  управлінням
інформацією, професійною підготовкою, збутом і невідповідним регулюючим середовищем. Визначеність
зовнішнього середовища за рахунок його дослідження та аналізу істотно впливає на формування структур
малого та середнього підприємництва.

8. Мале та середнє підприємництво необхідно розглядати в якості форми організації, яка потребує
специфічної політики та інститутів спеціального призначення для задоволення їх потреб. Політичні підходи
до  малих  та  середніх  фірм  повинні  враховувати  тип  даної  організації  та  зважати  на  такі  фактори,  як
маломасштабність,  обмеженість  ресурсів,  місцевий характер,  необхідність у  координації  дій.  Основними
способами збiльшення числа пiдприємств в Українi є зважена полiтика приватизацiї та демонополiзацiї.

3. ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОБГРУНТУВАННЯ ФАКТОРІВ,  ЩО ФОРМУЮТЬ СЕРЕДОВИЩЕ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ

Для  успішного  подолання  кризових  явищ  в  економіці  України  необхідно  проводити  роботу  по
стимулюванню розвитку підприємницької діяльності, основу якої складають МСП.

Розвиток  підприємництва  у  великій  мірі  залежить  від  середовища,  у  якому  воно  зароджується,
розвивається та функціонує. На нашу думку, під підприємницьким середовищем треба розуміти сукупність
факторів,  які  в тій чи іншій мірі,  безпосередньо або опосередковано впливають на процеси виникнення,
становлення, функціонування та розвитку МСП і кооперативів.

МСБ, включаючи кооперативи, є окремим сектором економічної системи суспільства. Тому з погляду
системного підходу, це передусім відкрита система, що характеризується взаємодією із зовнішнім світом.

Відкрита  система  не  є  самодостатньою,  вона  залежить  від  енергії,  інформації,  матеріалів,  що
надходять ззовні. Крім того, вона має здатність пристосовуватись до змін зовнішнього середовища і мусить
це робити, аби успішно функціонувати. [16,с.79].

Окремою ланкою в системі МСБ є організація (підприємство, фірма). Будь-яка організація формується
за рахунок як внутрішніх факторів, що складають її внутрішнє середовище, так і зовнішніх, що складають її
зовнішнє середовище.

Фактори, що формують внутрішнє середовище, вимагають уваги керівництва та залежать від уміння,
досвіду  і  здібностей  керівника  і  є  результатом  управлінських  рішень.  Внутрішнє  середовище  організації
складається з таких факторів: місія, цілі, структура, задачі, технології, люди.

Окремо доцільно виділити етико-культурну групу факторів, яка має такі складові:  етика організації,
культура виробництва (підприємства), культура якості та продуктивності праці, інформаційна культура.

Перш за все розвиток будь-якої організаційної структури залежить від поставленої головної мети, що
визначає  причини  її  існування.  В  економічному  середовищі  постановку  такої  головної  мети  прийнято



називати місією. Її досягнення можливе завдяки комплексу цілей. Загалом підприємство характеризується
різноманітністю та взаємопов’язаністю цілей. Вибір і постановка головної мети та комплексу цілей, що з нею
пов’язані,  є  найважливішими  факторами  розвитку  підприємства  через  те,  що  це  дає  змогу  виробляти
стратегію і  тактику, завдяки яким можна проводити відповідно до внутрішніх та зовнішніх умов політику
підприємства як у короткому, так і більш тривалому періоді часу.

Досягнення  поставленої  перед  підприємством  мети  відбувається  завдяки  такому  фактору,  як
правильний вибір організаційної структури. Структура організації – це логічно вибудовані взаємовідносини
між рівнями управління та функціональними ланками [16, с.90].

Визначальні моменти, що складають організаційну структуру, такі:

- спеціалізований розподіл праці як по горизонталі, так і по вертикалі;

- обсяг управління;

- координація дій між ланками, що складають організаційну структуру.

Спеціалізований  поділ  праці  –  це  закріплення  роботи  за  фахівцями,  тобто  тими,  хто  здатний
виконати її ліпше з погляду організації як єдиного цілого [16, с.90].

Горизонтальний  поділ  праці  –  це  групування  спеціалістів  разом  у  межах  функціональної  ланки.
Вертикальний  поділ  праці  –  це  відокремлення  роботи  по  координації  від  безпосереднього  виконання
завдань для успішного проведення групової роботи.

Обсяг управління – це кілька осіб, що підпорядковані одному керівнику.

Від  числа  осіб,  що  підпорядковані  одному  керівнику,  залежить  кількість  рівнів  управління  в
організаційній  структурі.  Чим  більше  осіб  підпорядковано,  тим менше  рівнів  управління  і  навпаки,  чим
менше підпорядковано осіб, тим більше рівнів управління.

Успішність тієї чи іншої структури залежить у певній мірі від уміння скоординувати роботу усіх ланок
як по вертикалі так і по горизонталі.

Для реалізації мети формують завдання – закріплену роботу, серію робіт або частину роботи, що
повинна бути виконана заздалегідь установленим способом і у заздалегідь обумовлені терміни. Завдання
традиційно поділяють на три групи: 1) робота з людьми; 2) робота з предметами; 3) робота з інформацією
[16, с.93].

Умілий розподіл  завдань,  дозволяє  успішно  досягати  цілі,  поставленої  перед окремим робочим
місцем, окремою ланкою та підприємством у цілому.

Із завданнями тісно пов’язаний четвертий фактор внутрішнього середовища – технологія. Виконання
завдання охоплює використання конкретної технології як засобу перетворення матеріалу, що надходить на
вході на форму, яка отримується на виході [16, с.95].

Вплив  цього  фактору  на  функціонування  підприємства  значний,  адже застосування тієї  чи  іншої
технології на всіх ділянках діяльності підприємства від управління до виробництва здатне або прискорити
розвиток підприємства або пригальмувати.

Одним із значимих факторів – людський. Саме людина визначає, що робити, як робити і для кого
робити.  Наскільки  цей  фактор  важливий,  настільки  ж  він  найскладніший  при  його  обліку  в  діяльності
підприємства.

«Як  поводить  себе  людина  в  суспільстві  та  на  роботі  є  наслідком  складного  узгодження
характеристик особистості та зовнішнього середовища» [16, с.99].



Основні характеристики, що підлягають обліку при визначенні впливу зазначеного фактору на стан
розвитку організації, такі:

1) здібності;  2) схильність, обдарованість;  3) потреби;  4) очікування; 5) сприйняття;  6) відношення, точка
зору;  7) цінності.

Не менш важливі й фактори, що складають етико-культурну групу. Сучасною наукою про управління
висувається  теза  про  те,  що  істотним  моментом  у  підприємницькій  діяльності  постає  питання  етичної
поведінки організації. Загалом мова йде про етику бізнесу, що охоплює:

- соціальну відповідальність організації;

- варіанти поведінки членів трудового колективу на рівні управління та виробництва;

- постановку цілей, що переслідує організація, та засоби, що використовуються для їх досягнення.

Будь-яка організація існує не сама по собі, а знаходиться в певному оточенні з безліччю складових,
які формують інфраструктуру бізнесу. Інфраструктура бізнесу суттєво впливає на успіх у діяльності організації
і до певної міри визначає саме її існування як суб’єкта господарювання.

Складовими інфраструктури є: 1) постачальники; 2) конкуренти; 3)споживачі; 4) засоби інформації;
5) державні органи; 6) суспільно-політичні та громадські організації; 7) місцеві громади та інше.

Вплив  на  організацію  складових  інфраструктури  змушує  її  утримувати  рівновагу  між  власними
цілями та цілями, які висуваються оточенням.

У нашому суспільстві існує усталена думка, що будь-яка організація відповідальна перед членами
суспільства, серед яких вона знаходиться. Тому організація змушена скеровувати частину власних ресурсів на
суспільні  потреби.  Дотримання  рівноваги  змушує  підприємства  виділяти  кошти  на  охорону  здоров’я,
навколишнього середовища і тому подібне, в іншому випадку можливий конфлікт.

На  думку  ряду  економістів,  етичні  проблеми  в  бізнесі  мають  відношення  до  «конфлікту  або
принаймні  до вірогідності  такого конфлікту між економічними показниками організації,  які  вимірюються
доходами,  видатками та  прибутком і  показниками її  соціальної  відповідальності,  що  виражається  через
зобов’язання по відношенню до інших людей як в середині організації, так і в суспільстві» [16, с.150].

У значній мірі на успіх організації впливає такий фактор, як культура підприємства (виробництва).
Його реалізація залежить від рівня вже зазначених основних факторів, що складають внутрішнє середовище.
Тут варто лише зауважити, що питанням культури підприємства (виробництва) у високо розвинутих країнах
приділяється значна увага з метою заохочення людей до підприємницької діяльності та створенню особливо
привабливого образу людини-підприємця.

Для прикладу, в Австралії розгорнута досить популярна програма під назвою «Живий провід». За
цією  програмою  відбираються  та  нагороджуються  видатні  молоді  підприємці,  діяльність  яких  широко
рекламується в засобах масової інформації.  Нагородження, як правило, цінними призами, проводиться в
престижних залах з рук високопосадових осіб уряду чи представників приватного сектора [20, с.24].

Досить  тісно  пов’язаний  з  культурою  підприємства  і  такий  фактор,  як  культура  якості  та
продуктивності праці.

З огляду на те, що умови господарювання змінюються в напрямку посилення конкуренції як з боку
внутрішніх,  так  і  зовнішніх  виробників,  підприємства  змушені  звертати  увагу  на  такі  напрямки  своєї
діяльності, як досягнення світових стандартів у:

- якості продукції;



- продуктивності праці;

- зовнішньому вигляді виробів та їх пакуванні;

- рівні сервісу.

Досягти відповідних стандартів можнао як за рахунок обліку внутрішніх факторів, тобто в рамках
самої фірми, так і за рахунок обліку зовнішніх факторів, що знаходяться за межами фірми.

У межах фірми, успіх залежить у першу чергу від таких складових як:

- якість підготовки та рівень компетентності усіх працівників фірми – директора (менеджера) до робітника;

- прийнята організаційна структура управління, при якій створюються умови по забезпеченню більш активної
участі  працівників  на  всіх  рівнях  з  метою  досягнення  високої  якості  продукції,  що  випускається,  та
вдосконаленню  виробничого  процесу,  завдяки  якому  підвищується  продуктивність  праці  та
конкурентоспроможність продукції;

- надійні умови безпеки праці, що створюються у відповідності до вимог часу;

-  психологічний  клімат  у  колективі  створений  відповідно  на  засадах  взаємного  співробітництва  та
взаєморозуміння.

Успіх компанії  може бути досягнутий завдяки гнучкому реагуванню на зовнішнє середовище, що
динамічно  змінюється.  Запорукою  йому  може  стати  такий  фактор,  як  наявність  маркетингової  стратегії
розвитку підприємства. Головним елементом тут виступає споживач,  його смаки, уподобання, очікування
щодо можливих продуктів і послуг, які можуть задовольнити потреби людини, а також платоспроможний
попит. Звідси завдання для виробників визначити, що і як треба виробляти, і на цій основі підприємець в
якості споживача ресурсів мусить також навчатися висувати вимоги до якості ресурсів, що він отримує від
постачальників.

Швидкість  змін,  що  відбуваються  у  зовнішньому  середовищі,  вимагає  від  підприємців  бути
здатними адаптуватися до них. Це можливо тільки завдяки інформації, яку треба вміти знайти, правильно
сприйняти та використати.

На сьогодні забезпечення інформаційної культури досить актуальне. Тому необхідно створювати та
заохочувати  до  створення  відповідної  до  вимог  часу  і  з  прицілом  на  перспективу  інформаційної
інфраструктури на рівні підприємства та з виходом на регіон і далі на державу. Це дасть змогу, [20, с.27]:

- правильно оцінити конкурентне середовище;

- вдосконалити процеси освіти та самоосвіти спеціалістів різних галузей без відриву від виробництва;

- встановити оптимальні прямі та зворотні зв’язки між підприємством і різними інституціями і, в першу чергу,
з органами державного управління. 

Усі фактори, що ми розглянули, відносяться до внутрішнього середовища організації і, без сумніву, є
важливими для обліку з точки зору самовдосконалення підприємницької структури. Однак метою нашого
дослідження є вивчення, розробка та обгрунтування зовнішніх факторів, що суттєво впливають на діяльність
організації. Це ті фактори, на які керівництво будь-якої організаційної структури не має прямого впливу або
має незначний опосередкований вплив. Це фактори, що є загальними для усіх без винятку підприємницьких
структур і  складають  основні  умови для їх  виникнення,  розвитку  та  функціонування в  межах економіки
держави чи регіону.



В своїй більшості фактори, що формують зовнішні умови становлення та розвитку підприємницьких
структур залежать від відповідної політики держави чи регіону виходячи з мети яка поставлена державою чи
регіоном в напрямку соціально-економічного розвитку.

Про значення зовнішнього середовища для організації почали вести мову ще наприкінці 50-х років
нашого  сторіччя.  Особливої  актуальності  це  питання  набуває  сьогодні  у  зв’язку  з  тими  змінами,  що
відбуваються у світі.

"Зовнішнє оточення організації все більш стає джерелом проблем для сучасних керівників. За суттю
справи, керівники найважливіших для суспільства організацій - ділових, освітніх, державних - під впливом
нещодавніх  подій  у  світі  були  вимушені  зосередити  увагу  на  швидкозмінюваному  середовищі  та  його
впливах на внутрішню будову організації" [16, с.113].

Зовнішнє середовище на сучасному етапі характеризується такими чинниками:

- взаємопов’язаність факторів зовнішнього середовища, що проявляється у впливі сили дії одного з факторів
на ряд інших;

- складність зовнішнього середовища, яка визначається сукупністю факторів та їх різною комбінацією і на які
потрібно реагувати з точки зору суттєвості впливу на організацію;

- рухомість середовища, що визначається швидкістю змін в оточені організації.

Визначивши в загальних обрисах зовнішнє середовище, необхідно розглянути, які ж саме фактори
складають його. Наука управління, визначаючи зовнішнє середовище, поділяє його на дві групи:

- середовище прямої дії;

- середовище непрямої дії.

Середовище прямої дії має фактори, що безпосередньо впливають на діяльність організації, а саме:

- закони та законодавчі акти;

- установи державного регулювання;

- трудові ресурси;

- постачальники;

- споживачі;

- конкуренти;

- інфраструктура бізнесу.

Середовище непрямої дії містить фактори, що опосередковано впливають на діяльність організацій.
До таких факторів відносяться:

- економічний стан країни;

- політичний стан країни;

- соціально-культурний стан країни;

- науково-технічний прогрес;

- вплив групових інтересів;



- суттєві події в інших країнах.

Більшість факторів зовнішнього середовища в тій чи іншій мірі впливають на умови функціонування
підприємницьких  структур,   тому  важливим  є  диференційований  підхід  до  підбору,  обліку  та  аналізу
факторів  з  точки зору їх важливості  та значимості  стосовно умов,  що склалися в економічному просторі
держави чи регіону.

Насьогоді  для  економіки  України,  що  знаходиться  на  перехідному  етапі  розвитку,  питання
законодавчого забезпечення та державного регулювання є досить важливим і актуальним з огляду на те, що
"кількість і складність законів, що безпосередньо пов’язані з бізнесом, в 20 сторіччі збільшилися. Як би не
відносилося керівництво до цих законів, йому необхідно їх дотримуватись або пожинати плоди відмови від
законослухняності  у  формі  штрафів  чи  навіть  повного  припинення  бізнесу.  Стан  законодавства  часто
характеризується не тільки його складністю, але й рухомістю, а іноді навіть невизначеністю" [16, с.122].

Тому  фактори прямої  дії  доцільно  розглядати  як  організаційно-правові  та  регулюючі  фактори,  а
непрямої дії – як політичні й етносоціальні.

Політика в галузі законодавства та державного регулювання повинна створювати необхідні умови
для  стимулювання  розвитку  підприємництва.  Крім  створення  відповідних  умов  на  законодавчому  рівні,
необхідні  механізми  реалізації  законодавчих  актів  та  вчасне  відстеження  моментів,  коли  ці  закони,  що
створені для певних економічних та соціальних умов та періодів часу, перестають відігравати конструктивну
роль і, навпаки, стають гальмами у подальшому поступі.

Для нормального розвитку МСБ необхідне створення відповідного регулюючого середовища, що
має  такі  елементи:  валютно-фінансова  політика,  кредитна  та  банківська  політика,  система  страхування,
транспортні перевезення, урядові замовлення, інформаційна технологія, освіта та підготовка кадрів.

Результатом  валютно-фінансової  політики  має  бути  стабільність,  визначеність  середовища
підприємництва та встановлення контролю над інфляцією. Для цього, на нашу думку, необхідні попередні
умови,  що  охоплюють  законопроекти,  які  регулюють  права  власності,  оподаткування  та  забезпечення
виконання договорів.

Особливо негативний вплив мають інфляційні процеси. Для МСБ інфляція може нести загрозливий
характер  через  їх  обмеженість  у  фінансових  засобах  і  неможливість  формувати  та  підтримувати  на
необхідному рівні виробничі запаси та обігові кошти. 

В  Україні  склалась  така  практика  господарювання,  за  якої  підприємці  постійно  знаходяться  у
невизначеному становищі до податкової  політики, постійної зміни ставок податків, умов оподаткування і
такого  негативного  явища,  як  проведення  законопроектів  чи  постанов  заднім  числом,  що  негативно
позначається  на  діяльності  підприємницьких  структур.  Відомо,  що  «загальні  та  єдині  для  всіх  правила
оподаткування,  стабільні  протягом  тривалого  часу  дозволяють  платникам  податків  самостійно,  з
перспективою приймати господарські  рішення,  заздалегідь знаючи норму та умови стягнення частини їх
доходів на користь держави» [26, с.190].

В Україні ще не створено відповідну до ринкових умов податкову систему. А існуюча на сьогодні
податкова система держави містить  37 обов’язкових  видів  республіканських  і  місцевих  податків,  зборів,
внесків до державних цільових фондів, які визначають загальний рівень оподаткування. Фахівці оцінюють
його як надто високий, несприятливий для розвитку виробництва [6, с.16]. Це суттєво впливає на діяльність
усіх суб’єктів господарювання, але особливо на МСБ, оскільки він у порівнянні з великими підприємствами:

- більш схильний до банкрутства;

- менш фінансово стійкий;

- має меншу можливість доступу до різного роду джерел фінансування і т.ін.



На  нашу  думку,  сприятливе  податкове  середовище  формується  за  рахунок  факторів,  що  його
визначають, а саме:

- рівень податкового тягаря;

- наявність (або відсутність) податкових пільг;

- рівень та якість законодавчого забезпечення податкової сфери;

- стан і рівень взаємовідносин податкових служб з суб’єктами оподаткування (тобто підприємцями);

- стан і рівень інформаційного забезпечення усіх зацікавлених сторін в частині оподаткування.

Що стосується податкового тягаря, то він не відповідає рівню розвитку підприємництва. Одним з
таких  наслідків  є  те,  що  дотримання  податкового  законодавства  вичерпується  не  тільки  сплатою  самих
податків, але й пов’язано з додатковими витратами по обліку та застосуванню податкового законодавства.
Такі витрати, як правило, охоплюють витрати часу та видатки по заробітній платі персоналу, що займається
роботою по дотриманню процедур і правил, визначених податковим законодавством. Оскільки ці витрати
фіксовані, то вони носять регресивний характер у залежності від розміру підприємства. Другим наслідком є
те,  що досить високий рівень оподаткування фонду заробітної  плати та  збори на соціальне страхування
підвищують видатки, пов’язані з зайнятістю.

Третій наслідок – пов’язаний із практикою вимушених відпусток за власний рахунок. Існує ситуація,
за якої  працівники часто умовно приписані  до того чи іншого підприємства,  а працюють зовсім в  інших
сферах і не мають намірів повертатися на роботу і при цьому не звільняються. Звільнити їх неможливо через
те, що підприємство змушене сплатити заробітну плату протягом трьох місяців, а коштів, як правило, на це
бракує.  Не  звільнивши  так  званий  "баласт",  підприємство  змушене  сплачувати  комунальний  податок  за
кожну особу, що юридично приписана до підприємства, а фактично на ньому не працює.

Четвертий наслідок полягає у тому, що кошти у вигляді податків, що сплачують МСП, не можуть бути
інвестовані  у  підприємство,  а  це  у  порівнянні  з  великим  бізнесом  додає  складностей  у  знаходженні
інвестиційних коштів.

Загалом зазначені фактори можна оцінювати за такими критеріями:

- кількість податків, що змушені сплачувати суб’єкти підприємництва;

- види податків, що змушені сплачувати суб’єкти підприємництва;

- диференційований підхід до видів діяльності, що підлягають оподаткуванню;

- розміри ставок податків;

- кількість рівнів, на яких здійснюється оподаткування (місцевий, регіональний, державний).

Наявність або відсутність податкових пільг є досить важливим питанням для розвитку МСБ. Пільгове
оподаткування дає змогу підприємствам мати додаткові кошти для внутрішнього інвестування та зменшує їх
залежність  від  зовнішніх  джерел  фінансування.  Оціночними  критеріями  тут  виступають  критерії,  що
характеризують наявність або відсутність пільг як:

- зменшення податку на прибуток, за умови, що він не перевищує встановлений рівень;

- звільнення від сплати місцевих підприємницьких податків досить дрібних підприємств;

- визначення на певний термін різних видів податкових пільг для бізнесменів початківців.



Стан законодавства,  що регулює податкову сферу,  на  сьогодні  такий,  що дозволяє  практикувати
зворотню силу дії  законів, надає можливість подвійного трактування законів та досить часто змінюється.
Такий стан має двоїстий характер. З одного боку, підприємцям досить важко відстежити усі зміни в системі
оподаткування, крім того, не вистачає часу і відповідних знань для їх осмислення та реалізації у тому вигляді,
в якому вони сформульовані. З другого боку, посадові особи податкових інспекцій самі не в змозі зрозуміти,
як правильно реалізувати положення законів. А все це разом призводить до того, що відкривається широке
поле для зловживань, як з одного, так і з другого боку, що сприяє корупції, шахрайству та навіть виникненню
мафіозних елементів [20, с.29].

Тому рівень та якість законодавчого забезпечення необхідно оцінювати за такими критеріями:

-  ступінь  регулювання  економіки  між  такими  її  сферами  як  виробнича,  комерційна,  посередницька
діяльність, з одночасним наданням переваги стимулюванню виробництва;

- відповідність положень законодавства таким вимогам, як простота для розуміння та сприйняття, прозорість
та однозначність;

- сталість податків по їх кількості, видах, розмірах ставок;

- гарантованість і своєчасність повернення помилкових стягнень суб’єктам господарювання;

- неможливість введення законів, підзаконних актів, інструкцій та положень заднім числом, тобто відсутність
практики зворотної дії.

На  сьогодні  важливим  і  актуальним  залишається  питання  взаємовідносин  податкових  служб  і
суб’єктів  господарювання.  В  загальному  вигляді  стан  взаємовідносин  між  податковою  службою  і
підприємницькими структурами характеризується головним чином залежністю суб’єктів господарювання від
податкових служб через її монопольність на інформацію, особливо на підзаконні акти. 

Тому аналіз даного фактору потрібно проводити за такими оціночними критеріями:

-  безумовність  дотримання  вимог  законів,  що  регулюють  оподаткування,  як  щодо  самих  податків,  так  і
процедури їх стягнення;

- рівноправність, у відповідності до закону, у відносинах між платником податків та їх збирачем;

- розв'язання усіх наявних конфліктних ситуацій між суб’єктами господарювання (об’єктами оподаткування)
та податковими органами тільки у відповідності з механізмами, визначеними нормативними документами;

- гарантованість дотримання вимог конфіденційності наданої інформації з боку податкових адміністрацій;

- практика попереднього повідомлення та узгодження з підприємствами про накладання штрафних санкцій з
боку податкових служб;

Вирішальне  значення  має  стан  і  рівень  інформаційного  забезпечення  в  оподаткуванні.  Так,  на
сьогодні  існує  монопольність  податкових  інспекцій  на  інформацію,  що  дозволяє  інспекторам  трактувати
положення законів на користь бюджету.  Крім цього,  відсутні  оперативні  та якісні  інформаційні  канали в
частині податків, а саме: про законодавчі та підзаконні акти, інструкції, зміни та доповнення до них. Тому
основним критерієм, за допомогою якого можна б було оцінювати цей фактор є наявність інформаційного
поля для суб’єктів підприємництва з боку податкових служб.

Усі  вище зазначені  фактори стосовно оподаткування та  оціночні  критерії  по кожному з  факторів
актуальні  та  важливі,  вимагають  прискіпливої  уваги  з  метою  створення  необхідних  умов  для  розвитку
підприємництва.



Відсутність  можливостей  доступу  до  кредитних  ресурсів  є  проблемою  для  розвитку  МСП,  що
впливає на їх функціонування та подальший розвиток. Виходячи з цього, нами пропонується для створення
сприятливого середовища в галузі фінансів та кредиту розгляд таких факторів, які можуть вплинути на зміну
існуючої ситуації в напрямку її поліпшення.

До таких факторів ми відносимо:

- доступність кредитних ресурсів і рівень пов’язаних з ними видатків для МСП;

- створення інформаційного поля про наявні джерела фінансування та кредитування;

- визначення чіткого переліку засобів, що можуть бути використані в якості застави під банківський кредит;

-  наявність  заходів  по  зменшенню  високого  ризику  та  високих  витрат  для  банківських  структур,  що
обслуговують МСБ;

- наявність і ступінь реалізації урядових програм з фінансових і кредитних питань стосовно МСБ;

- наявність системи страхування підприємницьких структур на випадок банкрутства.

У системі банків і банківського обслуговування нами пропонуються до розгляду такі фактори:

- кількість банків і банківських установ;

- репутація та надійність банківських структур;

- кількість видів та якість послуг, що надаються банківськими установами;

- місце розташування, режим роботи та вартість послуг банківських установ;

- політика банківських структур щодо малого та середнього бізнесу.

В системі страхування фактори, що впливають на умови діяльності підприємницьких структур, такі:

- кількість страхових організацій;

- номенклатура страхових послуг;

- умови страхування;

- рівень процентів по страхуванню;

- вартість послуг по оформленню страхових полісів;

- ступінь довіри до страхових компаній та їх ділових якостей;

- рівень конкурентного середовища в системі страхування.

У системі транспортних перевезень вантажів нами пропонується розглядати такі фактори:

- забезпечення правового регулювання перевезень і доставки вантажів;

- ступінь розвитку різних видів транспортних перевезень;

- рівень розвитку шляхів, їх якості, кількість та схема розташування;

- наявність конкуренції серед транспортних фірм;

- наявність системи гарантій вантажних перевезень на усіх видах транспорту.



Суттєвим  фактором,  що  впливає  на  умови  формування  підприємств  МСБ,  є  політика  урядових
закупок  та  встановлення  квот  на  розміщення  держзамовлень  на  МСП.  Наприклад,  питома  вага  малого
бізнесу у держзамовленні японського уряду становить 45%, а у замовленнях громадських організацій - 32%
[5,  с.75].  У  Російській  Федерації  прийнято  Постанову  та  Положення  "Про  порядок  резервування  частки
державного  замовлення  на  малих  підприємствах",  що  засвідчує  розуміння  Уряду  того,  що  великі
підприємства  не  спроможні  підвестися  з  руїн  без  малого  та  середнього  бізнесу  [25,  с.72].  Оскільки
держзамовлення, з точки зору адміністративної ефективності та економії коштів, вигідніше розміщувати на
великих підприємствах, ніж на малих та середніх, то виникаючі при цьому проблеми можуть бути розв 'язані
так, що держзамовлення надаються великим підприємствам, але за умови, що останні віддадуть частину
замовлення  в  субпідряд МСП.  Крім  цього,  на  місцевому рівні  органи  місцевого  державного  управління
можуть  віддавати  на  субпідряд  безпосередньо  МСП  виконання  таких  послуг,  як  наприклад,  збирання  і
переробка сміття та перевезення пасажирів.

Для створення сприятливих умов розвитку підприємництва важливу роль відіграє такий фактор, як
розвиток інформаційних технологій,  їх  широке впровадження та застосування на підприємствах МСБ. На
важливості цього питання наголошувалося у доповіді "Загальні умови для стимулювання створення робочих
місць на малих та середніх  підприємствах",  внесеної  до порядку денного сесії  Міжнародної конференції
праці (МКП), проведеної у 1997 році. Зокрема було зазначено, що: "Глобалізація світової економіки, а також
високі темпи розвитку технологій та засобів зв’язку ще більш підвищили для усіх підприємств, включаючи
малі  та  середні,  значення  використання  досягнень  інформаційної  технології.  Це  розповсюджується  на
міжнародні мережі електронного зв’язку та на доступ до баз даних про технології, виробничі процеси, про
стандарти  якості,  тенденції  в  моді  та  про  різні  нововведення.  На  самих  підприємствах  інформаційна
технологія  суттєво  впливає  на  системи  управління  інформацією,  обліково-адміністративну  діяльність,
системи автоматизованого проектування та виробництва, процес прийняття рішень, облік наявних запасів та
збут продукції.  У відносинах між підприємствами ширше використовуються методи електронної обробки
даних для того, щоб зв’язати фірми з їх підрядниками, а виробників з підприємствами роздрібної торгівлі,
що сприяє встановленню системи своєчасної доставки продукції та проведенню консультацій "в реальному
часі" відносно різноманітних характеристик продукції та по іншим питанням" [20, с.34].

Іншим фактором, що впливає на розвиток підприємства є рівень освіти, стан системи підготовки та
перепідготовки кадрів та їх відповідність вимогам та потребам сьогодення. На сьогоднішній день в Україні
спостерігається стійка тенденція скорочення робочих місць та збільшення рівня безробіття. Існуюча система
освіти  не спроможна адекватно реагувати  на  проблеми підготовки та  перепідготовки кадрів.  До  того  ж
рівень  та  структура  кадрів  не  відповідає  вимогам  ринкової  економіки.  Інфраструктура  послуг  для
вищезгаданої групи людей знаходиться на стадії формування. Приблизно 3/4 загального числа установ що
можуть  надати  такі  послуги  сконцентровано  в  п’яти  великіх  містах  України  -  Києві,  Харкові,  Львові,
Дніпропетровську,  Одесі.  Післядипломні  навчання  проводять  500  державних  навчальних  закладів  та  їх
підрозділів, до яких залучено 15000 викладачів, крім цього, залучено додатково 6 тис. учених і спеціалістів-
практиків.  Але  проблема  полягає  ще  в  тому,  що  відсутня  достатня  методична  база,  а  та,  що  є,  мало
пристосована до умов України (так, забезпеченість літературою та посібниками складає 5-10%)  [11, с.20].
Тому виникає необхідність у проведенні кардинальних дій по реформуванню системи освіти, в основу якої
повинно бути покладено розробку освітніх програм і програм професійної  підготовки, які  б передбачали
заходи в рамках початкової, середньої, спеціальної та вищої освіти по розвитку підприємницьких навичок,
знань і мотивацій. Ці програми повинні бути спрямовані на стимулювання конкретних груп населення до
зайнятості підприємницькою діяльністю.

Наприклад,  у  Норвегії  навчання підприємництву  починається  зі  школи.  Участь  шкіл у  місцевому
розвитку стала одним із елементів політики уряду, що спрямована на впровадження нововведень і розвиток
підприємства. В системі початкової і середньої освіти заохочується створення школярами власних учнівських
підприємств. У рамках цього проекту школярі управляють власними підприємствами, починаючи з розвитку
ділової  ідеї  до  організації  виробництва  та  збуту  продукції.  Заохочується  об’єднання  підприємств  різних
місцевих шкіл з метою обміну досвідом. У системі спеціальної освіти норвезька влада організувала у 1994
році центри ресурсів, у діяльності яких активну участь беруть і середні школи (школярі у віці 16-19 років).



Мета таких центрів полягає у тому, щоб забезпечити більш тісні контакти школярів і студентів з місцевими
діловими колами.

Важливим фактором є правове та законодавче регулювання підприємництва. Неадекватні правові та
регулюючі  рамки  можуть  бути  перепоною  на  шляху  розвитку  малого  та  середнього  бізнесу.  Тривалі
бюрократичні  процедури,  пов’язані  з  дотриманням  багаточисельних  правових  вимог  та  правил,  що
стосуються імпорту або експорту чи пов’язані з отриманням будь-яких урядових пільг, як правило, стають не
по кишені МП. Ці правила та положення можуть бути занадто багаточисельними або погано застосовуватись
чи виявляються важко зрозумілими.

Законодавчі зобов’язання тягнуть за собою адміністративні видатки, розміри яких в перерахунку на
одного працівника вищі на малих підприємствах.  Огляд, здійснений підприємцями Європейського союзу,
показав,  що  основними  проблемами  є  складний  характер,  кількість  і  багаточисельність  формулярів,  які
необхідно заповнити, а також постійні зміни, що вносяться до них.

Фінансові  видатки,  пов’язані  з  виконанням  законодавчих  зобов’язань,  можуть  бути  значними  і
складати, за оцінками аналізу, який здійснено Європейським союзом, від 3 до 4% ВВП [20, с.43].

Важливим  для  підприємців,  що  мають  бажання  відкрити  власну  справу,  є  процес  державного
регулювання процесу  реєстрації  підприємства.  Щоб здійснити  цей крок,  потрібно,  за  наших вітчизняних
умов, пройти тернистий шлях,  який складається з  тринадцяти етапів,  починаючи від  зборів  засновників,
проходячи поетапно через районні державні установи, нотаріальні контори, житлово-експлуатаційні контори
або  підтверджувальні  установи,  ощадбанк,  двічі  районні  держадміністрації,  управління  статистики,
податкову інспекцію, банк, районний відділ внутрішніх справ і завершаючи виготовленням печатки, штампів,
зрозуміло,  після  отримання  дозволу  у  РВВС.  На  противагу  цьому,  у  всьому  світі  існує  досить  проста  й
ефективна дворівнева схема проходження реестрації підприємства. Так, особа, що бажає зареєструватися як
підприємець,  звертається  у  будь-яке  відділення  банку,  сплачує  установчий  збір,  одночасно  резервує  за
собою  розрахунковий  банківський  рахунок  з  правом  здійснення  фінансових  операцій,  підписує  правові
документи – і все. Решту роботи виконує банківська структура. Досвід Росії свідчить, що більшість заявників
на  відкриття  підприємства  отримують  свідоцтво  про  реєстрацію  за  три-чотири  дні,  хоча  і  там  діє
багатоступенева процедура реєстрації, але зведена вона до "заявно-інформаційної" [23, с.24-25].

В  напрямку  дерегуляції  вже  зроблено  перший  крок  завдяки  прийнятому  Президентом  України
Л.Кучмою указу «Про усунення обмежень, що стримують розвиток підприємницької діяльності».

Згідно з указом, дерегулювання визнано одним з пріоритетних напрямів реформування державного
управління економікою. Указом передбачено спростити порядок створення, реєстрації та ліквідації суб’єктів
підприємницької діяльності, скоротити перелік видів підприємницької діяльності, що підлягає ліцензуванню
та патентуванню, вимагає одержання сертифікатів і будь-яких інших дозволів на здійснення підприємницької
діяльності.  Крім  того,  передбачено  спростити  процедури  митного  оформлення  вантажів  і  забезпечити
стабільне нормативно-правове регулювання підприємницької діяльності.

Велике  значення  для  розвитку  малого  та  середнього  бізнесу  має  створення  відповідного
культурного  та  соціально-політичного  середовища.  Таке  середовище  формується  за  рахунок  факторів
непрямої дії на бізнес, які об’єднано у таку групу, як політичні та етносоціальні фактори.

За  час  існування  в  нашій  країні  соціалістичної  системи  господарювання  у  свідомості  більшості
населення склалася думка про переваги колективного над індивідуальним та державного над приватним. Ця
думка не тільки закріпилася у  свідомості  людей, але й стала звичною для них,  незважаючи на те,  що з
моменту  проголошення  незалежності  та  взяття  курсу  на  побудову  ринково-орієнтовної  економіки  із
закріпленням духу  підприємництва  пройшло вже сім  років.  Такий  стан  речей  є  визначальним  мотивом
поведінки людей у господарському житті, як власному, так і громадському. Звідси випливає небажання у
більшості  населення  брати  відповідальність  на  себе,  коли  постає  питання  створення  фермерських
господарств у процесі паювання земель колишніх колгоспів і радгоспів у сільському господарстві, так само,



як і у промисловості, при приватизації та акціонуванні промислових підприємств, де все закінчилось тільки
тим, що юридично пройшло наділення та закріплення частки майна за окремими акціонерами.

У нашій країні майже відсутній дух підприємництва, і це є результатом того, що протягом тривалого
часу в культурному,  господарському та  політичному житті  культивувалася думка про негативність  самого
поняття підприємництво, яке зводилося до таких синонімів, як "спекуляція", "експлуатація" і т.ін.

Люди  іронічно  та  з  недовірою  сприймають  не  тільки  саме  поняття  підприємництва,  але  й  не
бажають зрозуміти його сутності. Звідси виникають такі негативні явища:

1) пасивність;

2) безініціативність;

3) страх.

Самі по собі вони є деструктивними для розвитку підприємництва.

Така позиція характерна не тільки для нашої країни чи країн СНД,  але й ряду інших країн світу.
Обстеження,  проведене  в  Індонезії,  показало,  що  менше  5%  випускників  шкіл  бізнесу  пов’язують  свою
майбутню кар’єру з підприємницькою діяльністю. Робота на МП та можливість створити його – в більшості
не  користується  значною  соціально-культурною  підтримкою  ні  в  суспільстві  загалом,  ні  серед
високоосвічених прошарків населення, зокрема [20, с.23].

Однак певні країни демонструють високу культуру розвитку малого та середнього бізнесу. 

Суспільна підтримка є визначальним елементом розвитку духу підприємництва у США, а професія
підприємця  –  поважною  та  престижною.  Головну  роль  у  створенні  позитивного  образу  підприємця
відіграють  засоби  масової  інформації:  газети,  журнали,  радіо,  телебачення,  книговидавництва,  як  на
загальнодержавному так і  регіональному рівнях. Публікуються статті та репортажі про підприємництво та
видатних  підприємців  у  таких  популярних виданнях,  як  газети  "Нью-Йорк Таймс",  "Уолл-стріт  джорнел",
"Вашингтон  пост"  та  журнали  "Барронс",  "Бізнес  уік",  "Форбс",  "Форчун".  Крім  цього,  є  спеціалізовані
видання,  такі  як  "Блек  Ентерпрайз",  "Антрепренр",  "Джорнел  оф  венчурінг",  "Венчур",  що  висвітлюють
процеси  підприємництва,  питання  створення  нових  підприємств  та  їх  проблеми  і  т.п.  Засоби  масової
інформації  не тільки створюють привабливий образ підприємця, але популярно пояснюють, який внесок
робить підприємництво в економічний розвиток країни [30, с.45].

Досвід Канади свідчить, що недостатньо бізнесу забезпечити макроекономічні умови або інститути
підтримки. Крім цього, треба забезпечити три умови, необхідні для формування сприятливого середовища
для підприємництва:

–  підприємницька  культура,  в  якій  чітко  усвідомлюється  важливість  бізнесу  для  процвітання  та
добробуту суспільства;

– забезпеченість необхідними програмами навчання;

– наявність фінансування.

Канадський  федеральний  уряд  розгорнув  широку  кампанію  по  стимулюванню  знань  про
підприємництво, з метою вироблення  позитивного відношення до його цінностей, вказуючи, що воно є
необхідністю, почесною та престижною справою [32, с.33].

На нашу думку, усі фактори, що істотно впливають на формування підприємницьких структур, представлено
в узагальненому вигляді у таблиці 3.1. 

Табл. 3.1 Класифікація факторів, що впливають на формування підприємницьких структур



Фактори
Внутрішні Зовнішні

Прямі Непрямі

1.  Визначення  місії  та
формування цілей об'єкта
підприємництва.

Організаційні,
нормативно-правові

та регулюючі

Етно-соціальні, етно-
культурні, соціально

економічні та політичні

2. Функціональний 
розподіл завдань.

1. Державне 
регулювання та 
законодавче 
забезпечення.

1. Соціально-політичний, 
соціально-економічний і 
соціально-культурний стан у
країні.

3. Вибір технології 
управління та організації 
виробництва.

2. Розвиток 
конкуренції та 
конкурентного 
середовища.

2. Технічний та 
технологічний розвиток 
країни.

4. Формування 
організаційної та 
виробничої структур.

3. Збут і реалізація 
продукції (формування
ринку збуту).

3. Міжнародне оточення, 
відносини з іншими 
країнами та міжнародні 
події.

5. Трудові ресурси. 
Формування трудового 
колективу.

4. Постачання 
(постачальники) 
матеріальних, 
трудових ресурсів і 
капіталу.

Необхідно  враховувати  і  вплив  етики  державного  управління  на  формування  умов  по  розвитку
підприємництва.  Під  етикою  державного  управління  треба  розуміти  здатність  державних  структур  до
створення відповідних умов для функціонування та розвитку народного господарства загалом та кожного
його складового елементу зокрема. Такою складовою виступає підприємницька діяльність в частині МСБ,
враховуючи кооперативи.

Така  здатність  може  бути  реалізована  через  комплекс  державних  установ  або  людей,  що  їх
ототожнюють, і діяльність яких грунтується на відповідних засадах, а саме:

- висока політична, економічна (господарська) та соціальна культура;

- високий рівень економічної освіченості та професійної підготовки;

- спроможність до розробки необхідних та відповідно якісних законів і механізмів їх реалізації;

-  спроможність  підтримувати  у  відносинах  між  різними  суб’єктами  господарювання  та  на  різних  рівнях
чесність, порядність, толерантність, законослухняність.

Усе це необхідно розвивати та підтримувати на належному рівні тому, що на сьогодні важливість
гуманізації  у  відносинах  на  різних  рівнях  управління  державою  та  етика  відіграють  визначальну  роль  у
бізнесі у високорозвинутих країн світу, що істотно впливає на результати бізнесової діяльності.

Аналізуючи  й  досліджуючи  питання  зовнішнього  середовища  та  його  вплив  на  розвиток
підприємництва, а саме МСБ ми прийшли до таких висновків:



1.  Визначеність  зовнішнього  середовища  за  рахунок  його  дослідження  та  аналізу  істотно  впливає  на
формування структур малого та середнього підприємництва.

2. МСП необхідно розглядати в якості  форми організації,  яка потребує специфічної  політики та інститутів
спеціального призначення для задоволення їх потреб.

3.  МСП  стикаються  з  проблемами,  що  пов’язані  з  фінансуванням,  продуктивністю  праці,  управлінням
інформацією, професійною підготовкою, збутом і недосконалим регулюючим середовищем.

4. Політичні підходи до малих та середніх фірм повинні враховувати тип даної організації та зважати на такі
фактори, як маломасштабність, обмеженість ресурсів, місцевий характер і необхідність у координації дій.
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ДЛЯ НОТАТОКДЛЯ НОТАТОК



ДОДАТОК

Принципова схема узагальнення досвіду зарубіжних країн 
по стимулюванню розвитку малого та середнього бізнесу в структурі економічної системи

Проблеми

(характер

Способи розв'язання Конкретні заходи

проблем) проблем США Західна Європа Японія

1 2 3 4 5

Законода-
вчі та

норматив-
но-правові

Розробка законодавчих і
нормативних актів по 
формуванню правового 
поля діяльності структур 
МСБ та закріплення їх 
правового статусу

1953 р. Прийнято 
спеціальний закон про 
малий бізнес.

1982 р. Закон про 
розвиток малих 
дослідницьких фірм для 
сприяння інноваційній 
діяльності.

Італія. 1991 р. Прийнято закон
про сприяння розвитку 
малого та середнього бізнесу.

1963 р. Прийнято базовий 
закон про основи політики по 
відношенню до МСП, а також 
закони:

- про сприяння їх модернізації 
та про керівництво 
діяльністю;

- про кооперування середніх 
та малих підприємств;

- про центральний 
кооперативний банк для 
торгівлі та промисловості.

Організа-
ційно-

управлін-
ські та

регулюючі

Створення всеохоп-
люючої та розгалуженої 
системи по організації та
управлінню розвит-ком 
МСБ.

1953 р. Створено Адмі-
ністрацію малого бізне-
су (АМБ) та комітет 
Палати представників у 
справах малих під-
приємств Конгресу США.

АМБ: 10 регіональних 
відділень, 100 місцевих 
відділів, штат 3860 
осіб.

В рамках АМБ створе-
но:

- відділ розвитку бізне-
су;

- центр розвитку 
бізнесу при академічних
інсти-тутах (53 
центри);

- інститути малого 
біз-несу при 500 
коледжах та 
університетах;

Відсутні спеціалізовані органи
по управлінню МСБ. 
Натомість існують підрозділи 
міністерств промисловості, 
торгівлі та економіки.

Так, у Франції курують МСБ:

- національне агентство по 
зайнятості населення;

- Міністерство у справах 
молоді та спорту;

- Міністерство праці та 
зайнятості;

- Міністерство промисло-
вості;

- торговельно-промислові 
палати;

- 22 регіональних агентства 
науково-технічної інформації
"АРІСТ".

Управління по МСП.

Громадські організації:

- торговельно-промислові 
ради (ТПР) на рівні регіонів під
егідою торговельно-
промисло-вої палати (ТПП).

Народні корпорації по 
фінансуванню МСБ.

Асоціацій по гарантуванню 
позик,  отриманих від 
приват-них фірм і 
комерційних банків малим та
середнім бізнесом.

1958 р. Створена Державна 
корпорація на підтримку асо-
ціацій, по страхуванню креди-
тів та фінансуванню неве-
ликих фірм зі 100% внеском 
статутного капіталу із 
держбюджету.

1963 р. Створені акціонерні 
товариства по інвестиціях та 



- товариство менед-
жерів-пенсіонерів 
(13000 добровольців).

розвитку невеликих фірм.

Головна функція – це скупка 
акцій невеликих фірм, а на 
томість випуск та продаж 
власних ліквідних акцій з 
наступним інвеституванням
виручених коштів у малий 
бізнес.

Розробка та реалізація 
державних програм 
підтримки підприємств 
МСБ.

Програми:

- управлінської допомо-
ги;

- фінансової допомоги;

- підтримки інновацій-
ної діяльності;

- по сприянню отриман-
ня державних контрактів
та субконтрактів;

- сприяння виходу на 
зовнішні ринки;

- підтримки жінок-під-
приємців;

- підтримки бізнесу 
національних меншин;

- підтримки бізнесу 
ветеранів бойових дій;

- інформаційного забез-
печення.

Франція.

Програми:

- підвищення якості професій-
ної підготовки кадрів;

- інформаційного забезпече-
ння;

- збільшення власних фондів 
підприємств.

Німеччина.

- програма "Акціонерний ка-
пітал", спрямована на 
створе-ння нових малих 
підприємств.

Великобританія.

Програми:

- "Ентерпрайз ініціатів", 
спрямована на розвиток 
методів управління;

- розвитку "бізнесу", спрямо-
вана на розвиток дрібного 
бізнесу з боку індивідуальних 
інвесторів;

- по забезпеченню допомоги 
підприємствам, спрямована 
на підтримку безробітних, 
що бажають зайнятись 
бізнесом.

Програми:

- консультативної науково-
технічної та інформаційної 
допомоги;

- управлінської допомоги;

- фінансової допомоги;

- на підтримку процесів коопе-
рування між структурами МСБ.

Фінансово-
кредитні

Пряме фінансування 
шляхом:

- пільгового субсидуван-
ня;

- надання гарантій при 
отриманні позик.

Надаються 3 види позик:

- прямі (надаються 
АМБ за умови, що мала 
фірма не має інших 
джерел отримання 
позики);

- дольові  (надаються 
АМБ спільно з приват-

Німеччина.

За аналогією з США надаєть-
ся пряме фінансування 
трьома банківськими 
установами.

Право на отримання позик 
мають підприємства, діяль-

Надання кредитів:

- зі знижкою по процентним 
ставкам;

- під заставу.

Надання стартового капіталу 
підприємцям початківцям.



ними кредитними 
установами);

- гарантовані (АМБ 
гарантує кредитній 
установі повернення до
90% позикових коштів, 
що були надані малій 
фірмі).

Розмір та термін 
надання позик:

– 175 тисяч дол. 
терміном 8 років;

–  до 1 млн.дол. 
терміном 25 років.

ність яких пов'язана з:

- розвитком малозабезпе-
чених регіонів;

- захистом навколишнього 
середовища;

- професійним навчанням та 
перекваліфікацією персоналу;

- виробництвом та 
експлуатацією електронно-
вимірюваної техніки;

- новим цивільним 
будівництвом. 

Розмір позики: коливається 
від 100-200 тис.марок.

На відміну від США в Німеч-
чині обмежуються абсолютні 
розміри гарантованих позик в 
залежності від сфери діяльно-
сті:

- ремісництво – 600 тис.ма-
рок;

- роздрібна торгівля – 700 
тис. марок;

- промисловость – 1 млн. 
марок. 

Держава гарантує 
кредитній установі 
повернення 80% наданої 
позики.

Термін позики.

Для створення нового під-
приємства надається позика 
терміном 10 років, в розмірі 
120 тис.марок для 
поповнення початкового 
капіталу, за умо-ви що 
підприємець має у володінні 
12% необхідних інвестицій. 

Франція.

Застосовується пільгове 
кредитування при утворенні 
нового підприємства, особли-
во якщо це супроводжується 
створенням нових робочих 
місць. Кредит надається за 

Пролонгація термінів 
погашення кредитів.

Центральний Кооперативний
банк надає кредити до 115 
млн.дол. терміном:

- до 15 років під основні 
засоби;

- до 10 років - під обігові 
засоби.

Пільгове фінансування. 
Поширюється тільки на під-
приємства діяльність яких 
спрямована на виконання 
державних цільових 
соціально-економічних 
програм. Проце-дура 
отримання пільгового 
фінансування досить 
складна. Вона охоплює 
обов'язково аудиторську 
перевірку прете-ндентів та 
передбачає меха-нізм відсіву. 
Система пільго-вого 
фінансування побудована 
таким чином щоб змусити 
малі підприємства в більшій 
мірі спиратись на власний 
капітал.



пониженими ставками.

Італія.

Застосовується:

- цільове субсидування 
(спрямоване на 
стимулювання об'єднання 
дрібних підпри-ємств в 
кооперативи та консорціуми);

- пільгове кредитування 
(пільгове кредитування 
покриває 40% потенційних 
витрат дрібних підприємств. 
Надається терміном:

- 15 років – для реалізації 
нових ініціатив;

- 10 років – для модернізації, 
або розширення діючих фірм.

Процентна ставка з урахуван-
ням розміру кредиту стано-
вить 36-60% ринкової).

- безоплатні кредити (під 
проекти створення нового 
бізнесу для молоді, що бажає 
займатися підприємницькою 
діяльністю.

Пільгове 
оподаткування.

Види податкових пільг:

- податкові знижки;

- податкове 
кредитуван-ня;

- податкові канікули;

- виключення певних 
сум із загального 
оподатковуємого 
доходу.

1981-1982 р.р. введена в
дію 25%-а податкова 
пільга на збільшення 
видатків на НДДКР.

Звільнено від сплати 
податку на товарні 
запаси, сировину та 
обладнання, що є 
розповсюдженою 
формою податкових 
пільг.

Франція.

Податкові канікули.

Новостворене мале 
підприєм-ство звільняється 
на 3 роки від 
оподаткування,а наступні 2 
роки розмір податку 
зменшується на 50%.

Зменшення податкової 
ставки. 

При впровадженні енерго-
зберігаючих технологій 
податкова ставка в даній 
сфері зменшується на 40-
50%.

Податкові пільги:

- загальні;

- цільові.

 Загальні:

1) встановлення межі прибут-
ку, що звільняється від опо-
даткування;

2) встановлення межі прибут-
ку, який оподатковується за 
ставкою нижчою від макси-
мальної.

Цільові - амортизаційні пільги 
в залежності від пріоритетів 
державної політики в тій чи 
іншій сфері діяльності.

Податкові пільги 
застосовують в 
залежності від:

1986 р. Прийнято новий 
закон про податкову 
реформу, згідно якого 
було зменшено податок 
на прибуток корпорацій 

Надання податкового 
кредиту.

За умови збільшення 
власного капіталу протягом 



- сфери діяльності;

- розміру підприємства 
МСБ;

- терміну 
функціонуван-ня на 
ринку.

Пільги надаються:

- на регіональному рівні;

- на державному рівні.

Податкові пільги 
скеровані на 
стимулювання:

- освоєння віддалених та
економічно відсталих 
районів країни;

- впровадження нових 
технологій;

- впровадження 
ресурсо-зберігаючих 
технологій;

- використання нетради-
ційних та відтворюваль-
них джерел енергії;

- збільшення зайнятості 
(створення додаткових 
робочих місць); 

- застосування сучасних 
методів господарюва-
ння;

- збільшення видатків на
НДДКР;

- створення нових під-
приємств;

- приросту власного 
капіталу протягом року;

- реінвестування у 
підприємство прибутку 
одержаного від 
операцій з нерухомим 
майном; 

- створення та функціо-
нування установ та 
організацій, що надають 
фінансову підтримку 

з 46% до 34%, а для од-
ноосібних підприємств 
встановлено 15% та 28% 
проти 15-ти ставок з 
максимальною 50%.

року на 1/4 у розмірі 25% 
приросту, але не більше 500 
тис. французьких франків.

Звільнення від оподатку-
вання прибутку реінвесто-
ваного у підприємство, що 
отриманий від операцій з 
нерухомим майном.

Скасування податку на залу-
чений капітал і лібералізація 
оподаткування одержаного в 
результаті цього прибутку.

Данія.

З оподаткованого доходу 
виключаються суми:

- платежів по боргах (процент 
погашення основного боргу);

- амортизаційні відрахування 
на машини, обладнання та  їх 
утримання.

Звільнення від оподаткування
в наступному за звітним ро-
ком підприємств, що потерпа-
ли у звітному році від збитків.

Італія.

Звільнення від оподаткуван-
ня.

Новостворені фірми півден-
них економічно відсталих 
районів протягом 10 років 
звільняються від сплати при-
буткового податку (ІПРЕГ) та 
місцевого податку (ІЛОР).

Звільнено від сплати такі види
податків як, поземельні реєс-
траційні та іпотечні на вар-
тість землі, яка придбана під 
будівництво промислових 
підприємств. 

Податкові знижки.

Здійснюється 50% знижка на 
податок за споживання 
електроенергії. 

Пільгове оподаткування:

- у випадках купівлі передової 



малому та середньому 
бізнесу.

технології (до 25% від суми 
інвестицій для під-приємств  з
числом зайнятих до 100 чол.);

- при купівлі послуг, що 
сприяють зростанню продук-
тивності праці, придбанню 
передової технології;

- знаходження нових ринків 
збуту продукції, підвищенню її
якості (податкові платежі 
знижуються до 40-50% витрат 
на дані цілі в залежності від 
розміру підприємства);

- заохочення науково-дослід-
них робіт (до 30% витрат 
звільняються від податків).

- при створенні фінансових 
компаній з метою модерніза-
ції дрібних підприємств (не 
підлягає оподаткуванню 5% 
приросту їх участі протягом 
кожного фінансового року).

Кадрові та
навчально-
підготовчі

Створення інфраструк-
тури по забезпеченню 
МСП висококваліфіко-
ваними кадрами.

Що включає:

- інкубаційні центри;

- комерційні центри нав-
чання та підготовки кад-
рів;

- громадські центри нав-
чання та підготовки кад-
рів;

- державні центри 
підготовки кадрів;

- технополіси.

Програми професійної 
підготовки можуть отри-
мувати підтримку з 
таких джерел:

- державні агенції по 
розвитку;

- місцеві органи влади;

- неурядові організації;

Під керівництвом АМБ 
діє Інститут малого 
бізнесу, що об'єднує та 
координує діяльність 
450 шкіл бізнесу, універ-
ситетів та коледжей в 
даній сфері, а також 53 
центри розвитку малого 
бізнесу в 46 штатах.

Створена трьохрівнева сис-
тема навчання та підвищення 
кваліфікації службовців неве-
ликих підприємств, що субси-
дується державою.

Нижній щабель.

Складають територіальні уч-
бові центри, що куруються 
місцевими органами влади.

Середній щабель.

Державний інститут невели-
кого підприємництва. В складі 
інституту 150 осіб, 7 відділень 
по регіонах з денним та заоч-
ним навчанням. Його діяль-
ність спрямована у напрямках:

- економіко-управлінська;

- інженерна.

При інституті створено 
науково-дослідницький центр,
що ставить за мету підготовку 
учбово-методичних матеріалів

Вищий щабель.



- учбові заклади;

- торговельно-промис-
лові палати;

- інститути розвитку 
менеджменту;

- ділові асоціації;

- індивідуальні консуль-
танти;

- незалежні інститути пі-
дготовки кадрів для МП.

Стажування в регіональних 
науково-дослідницьких 
центрах, що організовуються 
територіальними службами 
при наукових установах. 
Фінансується із держбюджету.

Інформа-
ційно-

консуль-
тативні

Створення державної, 
комерційної, громадсь-
кої мережі інформацій-
них та консультативних 
служб.

Впровадження інфор-
маційних технологій 
через:

- навчання спеціалістів в 
галузі інформаційної 
технології;

- проведення місцевих 
прикладних досліджень;

- підтримка навчання 
працівників МСП;

- здійснення демонстра-
ційних проектів з метою 
впровадження інформа-
ційних технологій на 
МСП;

- субсидування консуль-
таційних послуг.

1976 р. Згідно рішення 
Конгресу АМБ створено 
відділ інформації.

Функції відділу:

- проведення аналізу 
бізнесу в економіці та 
аналізу всіх програм 
підтримки МСБ;

- проведення 
досліджень 
ефективності законів, 
програм, правил оподат-
кування, що стосується 
МСБ;

- розробка 
рекомендацій для 
агентств по вдоско-
наленню політики роз-
витку МСБ;

- прискорення процесу 
впровадження та вико-
ристання інформаційних
технологій.

При відділі існує націо-
нальне довідкове бюро, 
де можна отримати ін-
формацію як про створе-
ння нового бізнесу так і 
оцінку експертних мож-
ливостей конкретного 
підприємства МСБ.

Німеччина.

Організацією системи надан-
ня управлінсько-інформацій-
них послуг підприємствам 
МСБ займається Федеральна 
опікунська рада з проблем 
раціоналізації економіки. 
Рада координує діяльність 
різних громадських, 
державних, некомерційних 
організацій і торговельно-
промислових асоціацій. 
Державна система 
консультаційних послуг нара-
ховує 600 експертів та груп 
спеціалістів. Початкові пос-
луги, а це загальний аналіз си-
туації та вироблення комплек-
су заходів по вирішенню про-
блем малого бізнесу надають-
ся безкоштовно. Додаткові 
послуги платні, але їх розмір 
менше від аналогічних, що 
надаються приватними служ-
бами на 25%. 85% послуг, що 
виконуються держслужбами 
фінансуються з держбюджету.

Франція.

У Франції питаннями інфор-
маційного забезпечення 
займаються торгово-промис-
лові палати (ТПП) та 22 регіо-
нальних агентства науково-
технічної інформації "АРІСТ".

Використання наукового по-
тенціалу національних дослід-
ницьких центрів з метою під-
тримки МСБ.

Широко застосовується прак-
тика передачі ноу-хау та ре-
зультатів НДДКР, що розроб-
лені у державних інститутах. 
Вважається, що безоплатна 
передача наукової інформації 
вигідніша ніж ліцензійна 
торгівля ними.

Субсидування державою інже-
нерних розробок, що прово-
дяться малими фірмами спіль-
но з науковими центрами.

1948 р. Створення державних 
територіальних консультатив-
них центрів. 

ДТКЦ  – це госпрозрахункові 
організації, з частковим пок-
риттям видатків із держбюд-
жету. Головна функція – дос-
лідження фірм та надання їм 
інформації по найбільш перс-
пективним напрямкам та 
мето-дам їх господарської 
діяльнос-ті.

Суспільні консультаційні 
центри, що утворюються ТПП 
та територіальними ТП рада-
ми. Датується повністю з 
держбюджету.

Інформатизація МСБ.

Займається Інститут корпора-
цій малого бізнесу Японії. 
Корпорацією створено Центр 



систем автоматизації ділови-
робництва МСП що здійснює 
консультування та розробку 
керівних принципів в цій 
сфері.

Іншими заходами є:

- надання послуг по модер-
нізації обладнання;

- фінансова підтримка з метою 
впровадження інформаційних 
технологій;

- забезпечення технічного 
обслуговування інформаційної
технології;

- інформаційні послуги;

- стандартизація протоколів 
систем електрозв'язку.

Створено Національний 
інформаційний центр малого 
бізнесу з мережею місцевих 
бюро, що мають на меті спрос-
тити доступ підприємств МСБ 
до необхідних баз даних.

Комерцій-
ні

Впровадження системи 
держзамовлень та 
держ-

Гарантування малому бізнесу частки державних замовлень, у більшості розвинутих 
країн складає 10-20%

(збут та
реалізація

продукції та
послуг).

контрактів.

Розробка програм допо-
моги МСП в отриманні 
держзамовлень.

Розробка законодавчого
забезпечення допомоги 
в отримані МСП держа-
вних контрактів та суб-
підрядних робіт.

Впровадження системи 
Франчайзінгу.

Усі ці способи розв'язан-
ня проблем сприятимуть
підприємствам МСБ в: 

- отриманні гарантова-
ного ринку збуту 
продукції;

- прискоренні процесу 
нагромадження 

1989 р. Частка дер-
жавних закупок 
складала 18%. Крім 
цього малим фірмам
було передано круп-
ними корпораціями 
додатково по субпід-
рядам замовлень 
об-сягом 13%.

Розміщуючи держав-
ні замовлення на 
великих фірмах, дер-
жавою встановлю-
ється обов'язкова 
частка замовлень 
яку великі фірми 
повинні передавати 
малому бізнесу.

Канада.

За оцінкою канад-
ських експертів та 
дослідників, збіль-

Франція.

Парламентом країни прий-
нято рішення про обов'язко-
ве щорічне збільшення на 
2% частки малих фірм в 
державних закупівлях. Але  
незважаючи на це рішення 
на практиці частка малих 
фірм у держзамовленні 
залишається стабільною.

Причини:

1) лобіювання з боку 
великих фірм за право на 
держзамовлення; 

2) недовіра до фінансових, 
виробничих можливостей 
малих фірм.



власного капіталу;

- зміцненню конкуренто-
спроможності;

- модернізації обладнан-
ня;

- залученні висококвалі-
фікованих кадрів.

шення частки малого
бізнесу в державних 
замовленнях до 40%,
значно послаблює 
гостроту регіональ-
них та соціально-
економічних проб-
лем розвитку Кана-
ди.

Зовнішньо-
економічні.
Проблеми
кооперації

на
зовнішніх

ринках

Створення організацій-
них, законодавчо-нор-
мативних та регулюю-
чих умов для стимулю-
вання зовнішньо-еко-
номічної діяльності по 
таких напрямках:

- виробнича;

- торговельно-посеред-
ницька; 

- послуги міжнародного 
характеру (міжнародний
туризм, консалтингова 
та інженірінгова 
діяльність, реклама).

Основними способами 
сприяння підприєм-
ствам МСБ в зовніш-
ньо-економічній 
діяльності є: 

1) створення організа-
ційних структур (держа-
вних, громадських, ко-
мерційних);

2) організація фінансо-
во-кредитного забезпе-
чення:

- створення розгалуже-
ної мережі 
кредитування експорту 
що передбачає 
короткотермінове, сере-
дньотермінове та довго-
термінове 
кредитування;

- впровадження систем 
пільгового оподаткува-
ння експорту;

- пільгове кредитування 

В США цим питан-
ням займаються:

- АМБ;

- підкомітет у спра-
вах малого бізнесу 
торговельної палати 
США;

- національна феде-
рація незалежного 



виробництва на експорт;

- пільгове кредитування 
експорту.

3) створення системи 
страхування зовнішньо-
економічної діяльності, 
зокрема формування 
мережі організаційних 
структур по страхува-
нню експортних креди-
тів; 

4) створення мережі ін-
формаційного забезпе-
чення;

5) створення мережі 
навчальних та консу-
льтаційних послуг; 

бізнесу, та інші.

В США – це держа-
вні експортно-імпор-
тні банки.

В США основними 
формами допомоги 
є:

- організація системи
інформації про зов-
нішні ринки, про 
тенденції їх розвит-
ку, про основних 
іноземних конкурен-
тів;

- видавництво мате-
ріалів про нові екс-
портні можливості, 
про федеральні 
ресурси для малого 
бізнесу.

В США основними 
формами є:

- проведення кон-
ференцій для дріб-
них власників, які 
бажають вийти з 

У Великобританії питан-
нями страхування експор-
тних кредитів займається 
державний департамент 
гарантій експортного 
кредиту.

Франція.

Міністерством 
промисловості з ініційовано 
створення в районі Парижу 
центру інформації про 
товари, ринки з метою 
вдосконалення та сприяння 
зовнішньо-економічній 
діяльності підприємствам 
МСБ.

В Японії, як і у США цими пита-
ннями відає державний експортно-
імпортний банк.



6) урізноманітнення 
способів виходу на 
зовнішні ринки шляхом:

- безпосереднього укла-
дання угод між націона-
льною фірмою та фір-
мою зарубіжного парт-
нера;

- створення власних 
збутових організацій;

- використання посеред-
ників для реалізації вла-
сної продукції за кордо-
ном, використовуючи 
великі спеціалізовані 
торгівельні організації та
збутову мережу великих 
промислових 
підприємств;

- створення експортних 
об'єднань малих фірм 
через кооперування.

власною продукцією 
на зовнішні ринки;

- залучення спеціа-
лістів з питань зов-
нішньої торгівлі для 
проведення семіна-
рів, консультацій, в 
тому числі з Спілки 
управлінців – пенсіо-
нерів, що мають 
досвід у цій справі;

- організація 
навчання.

Техніко-
технологіч-

ні

- створення центрів технічного та технологічного забезпечення підприємств МСБ (технопарків);

- запровадження лізингу;

- пільгове оподаткування при придбанні техніки, обладнання виробничого призначення
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