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Але останнім часом на Заході спостерігається помітний відхід від 
кількісних показників у бік якісних. До того ж беруться до уваги зовсім 
нові фактори, на які раніше управлінці майже не звертали уваги: 
система бізнес-процесів усередині підприємства, конкурентне 
середовище, система взаємин із клієнтами (CRM) та ін. Це, звичайно, 
свідчить про новий рівень розвитку управлінського обліку. І якщо 
говорити про вітчизняні підприємства, то це завтрашній день, хоча на 
даному етапі в нашій країні спостерігається посилення інтересу до цієї 
теми, а також збільшення продажів програмних продуктів по 
автоматизації системи управлінського обліку.

Вітчизняні підприємства при застосуванні управлінського 
обліку приділяють недостатньо уваги мотивації співробітникам і 
контролю за якістю продукції, при цьому розглядаючи його переважно 
як підсистему обліку поточного управління.

В сучасних умовах управлінська інформація повинна містити 
не тільки числові показники та фінансово-економічні розрахунки 
альтернативних варіантів дій, але ще й пропонувати висновки і 
надавати рекомендації щодо вибору найбільш привабливих з них. 
Невирішені практичні питання управлінського обліку обумовлюють 
нераціональне використання інтелектуальних, інформаційних, 
організаційних, фінансових ресурсів підприємств України, 
невиправдане збільшення витрат на програмне забезпечення, 
придбання засобів обчислювальної техніки, на стандартизацію бізнес- 
процесів і автоматизацію управління. Керівниками, які прагнуть 
приймати ефективні управлінські рішення, необхідно створити 
сприятливі умови для розвитку управлінського обліку, адже це 
запорука успішної конкурентоспроможної діяльності в сучасних 
умовах господарювання.

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ
Завадських Г.М. к.е.н., доцент 

Таврійський державний агротехнологічний університет

Розвиток малого підприємництва є одним із найпріоритетних 
напрямів розвитку економіки. Для України на сьогоднішній день 
особливо актуальним є розробка та реалізація обґрунтованої та 
ефективної державної політики підтримки розвитку малого бізнесу та 
стимулювання такої підприємницької діяльності, що є основою 
економічного та соціального добробуту держави.

Серед вітчизняних дослідників проблем розвитку малого 
підприємництва можна виділити роботи А. Бутенка, 3. Варналія, Л. 
Воротіної, В. Гейця, О. Кужель, Д. Ляпіна, В. Ляшенка, Ю. Макогона,
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Н. Шлафман та ін.
Розвиток малого бізнесу є дуже важливим для формування 

середнього класу суспільства. Державна підтримка бізнесу 
здійснюється на основі Закону України «Про державну підтримку і 
розвиток малих та середніх підприємств в Україні», в якому 
зазначається, що з метою створення сприятливих організаційних та 
економічних умов для розвитку підприємництва держава повинна 
надати належну підтримку. Але на даному етапі розвитку малого 
бізнесу та підприємництва є значні проблеми і одним із шляхів виходу 
із кризи малого підприємництва є кредитування даної сфери. Рівень 
розвитку малого підприємництва в Україні кардинально відстає від 
багатьох провідних країн світу (згідно статичного спостереження 
кількість малих підприємств бізнесу нашої держави значно менша ніж 
за кордоном).

За даними Державної служби статистики України станом на 
01.01.2016 року частка малих підприємств становила 327814 одиниць, 
тобто 95,5% від загальної кількості, середніх -  15203, великих -  423. 
Переважна кількість малих підприємств України зосереджена в 
Дніпропетровській (24821 од.), Харківській (23724 од.), Одеській 
(23048 од.), Львівській (17718 од.) та Київській (16868 од.) областях. 
Найменші кількісні показники демонструють Волинська (5212 од.) , 
Рівненська (4898 од.), Тернопільська (4871 од.) та Чернівецька (3897 
од.) області.

У розрізі економічних видів діяльності пріоритетними сферами 
суб’єктів малого підприємництва залишаються оптова та роздрібна 
торгівля, питома вага в загальному обсязі яких складає 31%. Значно 
меншими є показники промисловості (12%), сільського, лісового та 
рибного господарства (15%), операцій з нерухомим майном, 
професійної, наукової та технічної діяльності (10%)

Розвиток саме малого бізнесу є одним із найперспективніших 
засобів створення конкурентної ринкової системи. Однією з 
найгостріших проблем становлення і розвитку малого підприємництва 
є забезпечення його достатніми фінансовими ресурсами. Здійснювати 
необхідну підтримку, держава може за допомогою цілої низки 
фінансових важелів до яких відносяться податки, політика 
ціноутворення, бюджетні витрати, кредитно-грошове регулювання. 
Специфікою використання фінансових важелів є можливість непрямого 
впливу, коли переважає мотив вигідності. Таким чином, держава не 
обмежує свободу вибору підприємця, не втручається в ринкові 
механізми, а намагається зацікавити підприємців до прийняття певних 
рішень, зорієнтувати прогностичну діяльність. Проте на даний час, 
фінансово-кредитні інструменти використовуються неефективно, про 
що свідчить незбалансована податкова політика, обмеженість 
фінансових ресурсів, а також доступу до них тощо
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Іншою, не менш важливою проблемою є державна політика 
оподаткування суб’єктів малого підприємництва. Відомо, що податки - 
один із найважливіших важелів державного регулювання економіки. 
Через податкову політику держава може стимулювати або обмежувати 
обсяги національного виробництва, ступінь ділової активності, 
включаючи і такий сегмент економіки як мале підприємництво.

Економіка України залишається високо монополізованою, 
оскільки умови податкового законодавства спрямовані більшою мірою 
на підтримку великого бізнесу, що характеризується 
дисциплінованістю у виплаті значного обсягу податків та частково 
надає фінансову допомогу в важливих проектах державного і 
регіонального значення.

Об’єктивний аналіз основних тенденцій в розвитку малого 
підприємництва показує, що за останній період часу податковій 
політиці держави взагалі й оподаткуванню малого підприємництва 
зокрема приділяється значна увага. Свідченням цього є прийняття 
Податкового кодексу України, який має значний вплив на правове поле 
діяльності малого підприємництва. Прийняття цього важливого 
нормативно-правового акту мало б значною мірою структурувало 
інтереси держави і суб’єктів. Проте внаслідок необгрунтованої 
податкової реформи фіскальне навантаження на мале підприємництво 
зросло, відносини з фіскальним органами залишилось не 
врегульованим.

Малий і середній бізнес в Україні розвивається недостатньо 
швидкими темпами, що свідчить про наявність стримуючих факторів 
реалізації його потенціалу. Одним з таких факторів багато дослідників 
вважають особливості оподаткування малого бізнесу в Україні.

Отже, ситуація щодо функціонування малого підприємництва в 
Україні залишається на стадії розвитку. Таким чином, основними 
шляхами покращення малого підприємництва в Україні є створення 
нормативно-правової бази сприятливими умовами, а також
вдосконалення податкової політики та забезпечення раціонального 
функціонування спрощеної системи оподаткування. Необхідно
створити механізм ефективної взаємодії між державою та 
підприємницьким сектором для ефективного розвитку малого 
підприємництва в Україні.
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