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У статті проаналізовано роль малого бізнесу в економіці України та визначено 
значення ключових показників підприємництва в економічному розвитку суспільства. 
Проведено аналіз позицій України в міжнародному рейтингу Doing Business. 
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В статье проанализирована роль малого бизнеса в экономике Украины и определены 
значения ключевых показателей предпринимательства в экономическом развитии 
общества.  Проведен анализ позиций Украины в международном рейтинге Doing 
Business. 
Ключевые слова: малый бизнес, малое предпринимательство, индекс легкости ведения 

бизнеса, Doing Business. 

 

The article analyzes the role of small business in the economy of Ukraine and identifies the 
importance of key indicators of entrepreneurship in the economic development of 
society.  The position of Ukraine in the international rating Doing Business is analyzed. 
Keywords: small business, small enterprise, ease of doing business index, Doing Business. 

 
В умовах нестабільного функціонування економіки та нестачі фінансових ресурсів 

саме суб’єкти малого підприємництва мають змогу оперативно і ефективно вирішувати 
проблеми кризової економіки, розвивати конкуренцію та сприяти економічному 
процвітанню. Малий бізнес в Україні на даному етапі проходить процес зміцнення та 
реабілітації. Після політичних подій, що відбувалися протягом останніх років в Україні, 
спричинивши економічну кризу, різку девальвацію гривні та невизначеність економічної 
ситуації, малий бізнес почав пристосовуватись до ситуації, яка склалась та намагатись  
функціонувати в таких умовах.  

Проте все ще відчувається тенденція до зниження ролі малого підприємництва в 
соціально-економічному розвитку суспільства. Підвищення рівня конкурентоспроможності 
та покращення функціонування системи підприємницької діяльності безпосередньо залежить 
від ефективної політики державних регулюючих органів у сфері розвитку малого бізнесу, що 
cприятиме економічному розвитку країни. Саме тому, у сучасних умовах виникає 
необхідність комплексного дослідження проблем та перспектив розвитку малого бізнесу, що 
дозволить розробити ряд заходів для забезпечення його розвитку, з чим і пов’язуємо 
актуальність нашого дослідження. 

Аналіз наукових джерел засвідчив, що проблема розвитку та ролі малого бізнесу 
вивчалася різними науковцями. Дослідженням феномену малого підприємництва займалися 
О. М. Варченко, А. С. Даниленко, А. І. Кредісова, С. А. Ушацький, В. М. Погорельцев,  
О. М. Костюк. Переважна більшість дослідників вважали, що саме мале підприємство сприяє 
становленню нової парадигми економічного розвитку. Вивченню функціонуванню 
вітчизняного малого і середнього бізнесу і розкриттю його окремих аспектів присвячені 
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також роботи багатьох науковців, зокрема В. М. Хом’якова, В. Д. Радаєва, О. І. Цигилик,  
М. І. Мельник, В. Л. Дикань. 

Метою статті є дослідження ролі малого бізнесу України в економічному розвитку 

суспільства, його проблем та перспектив розвитку на сучасному етапі. 

Підприємницька діяльність може проводитись в різних масштабах, через що бізнес 

можна розподілити на малий, середній та великий. Світовий досвід господарювання 

свідчить, що мале, середнє та велике підприємництво не взаємовиключають, а доповнюють 

одне одного. Однак, варто відзначити, що за оцінками експертів Світового банку, тільки у 

країнах, що розвиваються, існує близько 50 визначень малого підприємства. В Україні під 

малими підприємствами розуміють юридичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності 

будь-якої організаційно-правової форми господарювання та форми власності, в яких 

середньооблікова кількість працюючих за звітний період (календарний рік) не перевищує 

50 осіб та обсяг річного доходу не перевищує 8 євро [4].  

Світова практика переконливо свідчить, що навіть в країнах із розвиненою ринковою 

економікою малий бізнес робить істотний вплив на розвиток народного господарства та 

конкуренції, вирішення соціальних проблем, збільшення чисельності зайнятих робітників. 

Існує декілька найбільш відомих міжнародних рейтингів, які відображають економічні 

позиції України порівняно з іншими країнами: Doing Business, Global Competitiveness, Index 

of Economic Freedom, Legatum Prosperity Index. Індекс легкості ведення бізнесу (англ. Ease of 

Doing Business Index), результати якого було використано для оцінки стану малого 

підприємництва України серед міжнародної спільноти,  – це індекс порівняння простоти 

підприємницької діяльності між країнами світу.  

Використовуючи дані Світового банку, можна стверджувати, що Doing Business – 

річний звіт, який дає змогу об’єктивно оцінити діяльність законодавчих органів, пов’язаних з 

регулюванням підприємницької діяльності та його правозастосування [7]. Експерти 

виділяють 10 складових, які дозволяють визначити рейтинг країни щодо індексу легкості 

ведення бізнесу. Оцінка здійснюється за такими напрямами, як реєстрація підприємств, 

отримання дозволу на будівництво, підключення до системи електронних систем, реєстрація 

власності, отримання кредитів, захист міноритарних інвесторів, оподаткування, міжнародна 

торгівля, виконання контрактів, вирішення неплатоспроможності [1, С. 44].  

Нами було проаналізовано місце України за 2010-2019 рр. в міжнародному рейтингу 

Doing Business. Так, згідно досліджених даних (рис. 1.) спостерігається тенденція до 

зниження рейтингових позицій України до 2012 року. Україна посіла в 2010, 2011, 

2012 роках відповідно 142, 145, 152 місця. Така тенденція пов’язана з існуючими на той час 

незадовільними умовами функціонування та розвитку малого підприємництва.  
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Рис. 1.  Динаміка рейтингового місця України за  

Індексом легкості ведення бізнесу за 2010-2019 рр. [6; 7] 

Однак, починаючи з 2013 року, відбувається поступове зміцнення позицій – в 2019 році 

порівняно в 2010 році Україна піднялася на 71 позицію [6], що можна пояснити  
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впровадженням нової сприятливої для малого бізнесу державної політики, зниженням рівнів 

інфляції та корупції, підвищенням кваліфікації робочої сили. Також слід відмітити, що в 

2019 році 70 та 72 місця займають Киргизстан та Греція. Лідерами у даному рейтингу 

залишаються Сінгапур, Нова Зеландія та Данія – країни із стабільною та високорозвиненою 

економікою.  

Не менш важливим аспектом визначення ролі малого бізнесу в економічному розвитку 

суспільства є дослідження чисельності підприємств, фінансових показників та кількісного 

складу найманих працівників.  Аналіз кількості одиниць малих підприємств в Україні за 

2010-2017 рр. показує тенденцію до зменшення їх чисельності. Так, в 2017 році порівняно з 

2010 роком кількість суб’єктів малого підприємництва знизилась на 34321 одиниці (рис. 2).  

 
Рис. 2. Динаміка чисельності малих підприємств в Україні 2010-2017 рр. [6; 7]  

Варто зазначити, що динаміка величини чистого прибутку (збитку) малих підприємств 
за досліджувані роки значно погіршилась (табл. 3). В 2010 році фінансовий результат 
становив -19661,4 млн грн, а в 2017 році – -20971,9 млн грн [3]. 

Таблиця  

 Чистий прибуток (збиток) підприємств за 2010-2017 рр. [3] 

Роки 

Малі підприємства 

чистий 
прибуток 
(збиток), 
млн грн 

підприємства, які одержали 
прибуток 

підприємства, які одержали 
збиток 

у % до 
загальної 
кількості 

підприємств 

фінансовий 
результат, 
млн грн 

у % до 
загальної 
кількості 

підприємств 

фінансовий 
результат, 
млн грн 

2010 -19661,4 57,0 24460,0 43,0 -44121,4 
2011 -10593,6 63,5 32518,8 36,5 -43112,4 
2012 -14748,3 63,0 35296,2 37,0 -50044,5 
2013 -29420,9 65,0 35748,3 35,0 -65169,2 
2014 -179297,5 65,7 45236,6 34,3 -224534,1 
2015 -118194,4 73,5 89390,4 26,5 -207584,8 
2016 -32206,8 72,8 99298,7 27,2 -131505,5 
2017 -20971,9 72,3 107934,7 27,7 -128906,6 
Показники вищенаведеної таблиці свідчать про те, що за останні роки мале 

підприємництво не набуло істотного розвитку, цей факт супроводжується негативними 
показниками чистого прибутку. Малий бізнес характеризується збитковістю, через що 
викликає низький розвиток соціально-економічної сфери. Однак, відмітимо позитивну 
тенденцію до зменшення частки збиткових підприємств, і відповідно збільшення частки 
підприємств, що отримали прибуток у загальній їх кількості. 
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Дослідження кількості працівників на підприємствах відображає скорочення зайнятих в 
малому бізнесі працівників в 2017 році порівняно з 2010 роком на 505,7 тисяч осіб [3]. 
Негативний фінансовий результат відображає наявність проблем в даному секторі економіки 
та загальну негативну тенденцію функціонування малого бізнесу. 

Вагомими причинами, які гальмують розвиток малого бізнесу є недостатність його 
ресурсної та інформаційної бази, а також нездатність впливати на зміни в економіці країни та 
ліквідовувати ризики, що виникають у процесі діяльності малих підприємств на ринку. 
Зокрема, на тенденції розвитку малого підприємництва безпосередньо впливає негативна 
динаміка основних макроекономічних показників: підприємництво функціонує як один з 
елементів економічної системи, тому миттєво реагує на всі зміни (позитивні і негативні), які 
відбуваються в економічному середовищі.   

Матеріали проведеного дослідження дозволяють узагальнити ключові показники, що 
гальмують розвиток малого бізнесу, а саме:  

- великі масштаби монополізації великого бізнесу швидко витісняють дрібне 
підприємництво, як наслідок, новим учасникам ринку виробництва товарів і послуг 
практично не вдається зміцнити свої позиції і вистояти конкуренцію;   

- вагому роль відіграє наявність та величина стартового капіталу, фінансове 
забезпечення, рівень інвестиційної діяльності;  

- недосконала система оподаткування та окремі реформи держави створили сприятливі 
умови для переходу підприємств у тіньовий сектор економіки. Так, через високі 
відрахування до фонду заробітної плати, єдиного соціального внеску багато дрібних 
підприємств ведуть подвійну бухгалтерію, частково приховують свої доходи, щоб платити 
менший податок.  

Неефективне оподаткування розглядається як основна перешкода в розвитку сектора 

малого бізнесу. Насамперед, слід враховувати такі показники, як високий рівень корупції, 

нестабільність умов ведення бізнесу, бюрократія, рейдерство. Досвід розвитку економіки 

розвинених країн підтверджує доцільність розвитку малого бізнесу задля створення 

об’єктивних умов встановлення ефективної взаємодії держави і виробничого сектору, 

створення нових робочих місць, реалізації соціально-економічних програм, структурної 

перебудови і оновлення виробництва, побудови власне ефективної економічної стратегії [5]. 

Політика стимулювання розвитку малого підприємництва в Україні потребує, в першу 

чергу, забезпечення стабільності функціонування податкової системи, прийняття нормативно 

правових актів, які в своїй основі повинні досягнути мети посилення стимулюючого впливу 

податків на розвиток виробництва, збільшення видів податкових пільг для малого бізнесу, 

зростання обов’язковості та рівності у сплаті податків усіх юридичних і фізичних осіб. 
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