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Малий бізнес як інституційний сектор економіки давно став домінуючим за чисельні-

стю та обсягами виробництва у провідних країнах світу. Малі підприємства забезпечують 

гнучкість та стійкість економічної системи, наближають її до потреб конкретних споживачів, 

а водночас – виконують важливу соціальну роль, надаючи робочі місця та забезпечуючи 

джерело доходу для значних прошарків населення.  

Хоча протягом усього періоду економічних реформ чимало сказано про необхідність 

розвитку в Україні малого бізнесу, в дійсності стан його розвитку залишається незадовіль-

ним. Проблема полягає навіть не в кількісних параметрах цієї сфери, які поступово поліп-

шуються, а насамперед – у структурі вітчизняного малого бізнесу, його зосередженості на 

посередницьких операціях, роздробленості та практичній відсутності дієвої співпраці з вели-

кими підприємствами.  

Незважаючи на ряд прийнятих останнім часом вищими органами державної влади і 

управління нормативних документів, розвиток малого підприємництва в Україні здійснюєть-

ся у несприятливому макро- та мікросередовищі, є багато проблем, які необхідно вирішувати 

на різних рівнях. Аналіз діяльності суб’єктів малого бізнесу свідчить про те, що значна кіль-

кість новостворених малих підприємств не може розпочати свою роботу через відсутність 

достатнього статутного капіталу, сировини та матеріалів, власних площ і обладнання, прак-

тичних навичок та підприємливості працівників у здійсненні бізнесу. Вони мають проблеми 

виробничого характеру, труднощі в реалізації продукції, формуванні відповідної клієнтури. 

Через невеликі обсяги господарської діяльності деякі малі підприємства неспроможні залу-

чати кваліфікованих фахівців, наймати здібних робітників і забезпечувати їм високу оплату 

праці. 

На нашу думку, важливим напрямком економічних реформ в Україні є створення 

сприятливого середовища для формування та функціонування суб’єктів малого підприємни-

цтва, які є одним з дійових засобів розв’язання першочергових соціально-економічних про-

блем. Серед них можна назвати: прискорення структурної перебудови економіки; забезпе-

чення насиченості ринку товарами та послугами; створення конкурентного середовища; по-

ліпшення загальних параметрів інвестиційного клімату; забезпечення ефективного викорис-

тання місцевих сировинних ресурсів. Найшвидше і найефективніше вирішуватимуть ці про-

блеми саме суб’єкти господарювання малого бізнесу – малі підприємства, які не потребують 

великого стартового капіталу і мають високу оборотність ресурсів.  

Отже, основними напрямками подальшого розвитку малого підприємництва в Україні 

у найближчій перспективі є: формування належної законодавчої бази, сприятливої для роз-

витку малого бізнесу; вдосконалення фінансово-кредитної підтримки; забезпечення матеріа-

льно-технічних та інноваційних умов розвитку малих підприємств; інформаційне та кадрове 

забезпечення бізнесу; стимулювання зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів малого підп-

риємництва. 


