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ДЕЯКІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В 

УКРАЇНІ 

На сьогодні в Україні існує поділ підприємств на типи згідно статті 
55 Господарського кодексу: суб’єкти мікропідприємництва (до 10 осіб, до 2 
млн. євро), малого підприємництва (до 50 осіб, до 10 млн. євро), середнього 
підприємництва (до 250 осіб, до 50 млн. євро) та великого підприємництва 
(більше 250 осіб, більше 50 млн. євро). Дослідження показало, що не існує 
єдиної думки щодо поняття «малий бізнес». Вважаємо, що в сучасних умовах 
сутність малого бізнесу слід визначати як самостійну, ініціативну, практичну, 
що здійснюється на власний ризик, господарську діяльність малих 
підприємницьких структур, спрямовану на реалізацію власного економічного 
інтересу з метою отримання прибутку. 

В умовах нестабільної соціально-економічної та політичної ситуації 
в Україні надважливе значення для стабілізації економіки мають розвиток та 
підтримка малих підприємств. Оскільки малий бізнес дуже чутливий до 
економічних змін, його стан в нашій країні залишається незадовільним. На 
основі проведеного аналізу, можна стверджувати, що рівень розвитку малого 
підприємництва в Україні залишається низьким і стримується низкою 
факторів. Подальший розвиток малого бізнесу є надійним потенціалом 
України в подоланні негативних соціально-економічних процесів, таких як, 
відтік працездатного населення за кордон, низький рівень якості життя, 
високий рівень тінізації економіки, низька конкурентоспроможність частини 
вітчизняних виробництв.  

За даними Державного комітету статистики України станом на 
01.01.2018 в Україні налічувалося 1839593 суб’єктів господарювання, з яких  
339374 малих підприємства, в тому числі 292772 мікропідприємства та 
1483297 суб’єктів малого підприємництва (ФОП), в тому числі 
1471965 суб’єктів мікропідприємництва. В 2018 році в порівнянні з 2010р. 
кількість малих підприємств в країні зменшилась на 5,26 %, а 
мікропідприємств – на 2,62 %. Динаміка кількості малих та мікропідприємств 
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в розрахунку на 10 тис. населення є нестабільною і коливається від 68 та 58 
(відповідно) у 2016 році до 82 та 77 (відповідно) у 2013 році.  

В галузевій структурі переважає торгівля, фінансова діяльність та 
операції з нерухомістю, що свідчить про недостатній рівень розвитку 
реального сектора виробництва в малому підприємництві. Впродовж всього 
періоду дослідження постерігалась поступова  тенденція зменшення кількості 
зайнятих та найманих в МП працівників.  

Позитивну динаміку демонструють обсяги реалізованої продукції 
(робіт, послуг) малих підприємств та суб’єктів малого підприємництва 
(ФОП). Впродовж 2010-2017 років сальдо фінансових результатів МП було 
від’ємним, лише у 2018 році малі підприємствами отримали позитивний 
фінансовий результат (прибуток).   

Регіональна диференціація малого підприємництва свідчить про його 
концентрацію переважно у великих містах країни, промислових і 
туристичних центрах - Дніпропетровській, Київській, Одеській, Харківській 
та Запорізькій областях.  

Основними причинами незадовільного стану і низького рівня 
розвитку малого підприємництва в країні  є недосконала нормативно-правова 
база, що регулює взаємовідносини в сфері малого бізнесу; нестача власних 
коштів і обмежений доступ до кредитних ресурсів для створення і розвитку 
малого бізнесу; низький рівень професійної підготовки і кваліфікації кадрів в 
цій сфері економіки; велике податкове навантаження на МП та суб’єкти 
малого підприємництва; недостатня державна підтримка розвитку малого 
підприємництва; адміністративні та бюрократичні перепони на шляху 
розвитку малого бізнесу. 
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УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ В УМОВАХ ЕКОЛОГІЧНИХ 
ВИКЛИКІВ 

В сучасних економічних умовах, коли ситуація з пандемією у всьому 
світі фактично зупинила розвиток економіки, застосування підприємствами 
нових інструментів управління є можливим варіантом виходу з кризи після 
закінчення глобального карантину. Існуючи на сьогодні обмеження в 
життєдіяльності людей призводять до поліпшення екологічної ситуації та 
«перезапуску» екосистеми в містах-мегаполісах. Однак, необхідно 
зауважити, що в зв’язку з цим, еколого-орієнтований розвиток набирає 
обертів та є необхідною умовою підвищення конкурентоспроможності 
підприємств. 

Застосування вітчизняними підприємствами аналітичних підходів та 
методів оцінки стану взаємодії стейкхолдерів еколого-орієнтованого 
розвитку підприємств є одним з найважливіших завдань. Досить велику 
увагу слід приділити саме цьому питанню через виникнення екологічних 
проблем не лише на локальному, але й на глобальному рівні та необхідності 
вибору ефективних методів їх усунення не лише з економічної, але й з 
соціальної точки зору. 

Одним з інструментів переходу до еколого-орієнтованого управління 
може бути застосування механізму державно-приватного партнерства у тих 
сферах, та галузях виробництва, де можуть бути враховані інтереси держави, 
приватного бізнесу та споживачів. Сама модель державно-приватного 
партнерства (ДПП) представляє собою складну управлінську систему, 
постійний розвиток якої призводить до її еволюції та дозволяє змінювати 
інтереси, пріоритети та цілі у відповідності до впливу внутрішніх та 
зовнішніх факторів.  

Ефективне планування та контролювання результатів діяльності 
ДПП позитивно впливає на всіх учасників (як на державу, так і на 
підприємства, які зацікавлені в данні співпраці. Все це призводить до 
необхідності створення ДПП на основі еколого-орієнтованого розвитку. Саме 
за допомогою ДПП може бити визначений підхід до оцінки стану взаємодії 
стейкхолдерів еколого-орієнтованого розвитку підприємств.  


