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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 

 

Не дивлячись на ряд прийнятих останнім часом вищими органами 

державної влади і управління нормативних документів, розвиток малого 

бізнесу в Україні здійснюється в несприятливому макро– і 

мікросередовищі, існує безліч проблем, які необхідно вирішувати на 

різних рівнях управління, залежно від стану розвитку підприємництва в 

сучасних умовах. Він не може в повній мірі виконувати функції, які 

покладає на нього суспільство. 

Розвиток малого підприємництва відбувається нерівномірно і 

хаотично, а несприятливе макро- і мікроекономічне середовище 

породжує численні перешкоди, на які наштовхуються малі підприємства 

в процесі їх функціонування [3]. В Україні мале підприємництво поки ще 

не відіграє суттєвої ролі в забезпеченні економічного зростання, його 

внесок у валовий внутрішній продукт складає лише 16% [1]. 

До основних проблем розвитку малого підприємництва слід віднести 

[1; 2; 4-7]: 

1. Загальний стан економіки України. На тенденції розвитку малого 

підприємництва безпосередньо впливає негативна динаміка основних 

макроекономічних показників. Підприємництво функціонує як один з 

елементів реальної економічної системи, тому реагує на всі зміни 

(позитивні і негативні), які відбуваються в економіці країни. 

2. Монополізація бізнесу. Для нормального розвитку малого і 

середнього бізнесу необхідно зменшити масштаби монополізації 

великого бізнесу. Адже зараз в Україні великі підприємства просто 
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витісняють дрібний бізнес. У підсумку виходить, що невелика кількість 

великих гравців просто поглинають ринки.  

3. Низька конкуренція на внутрішніх ринках. У багатьох сферах 

спостерігається висока концентрація великих підприємств, а показники 

виходу на ринок нових фірм залишаються низькими. У такій ситуації 

новим гравцям на ринку виробництва товарів і послуг важко зміцнити 

свої позиції, та й взагалі вижити. Основні проблеми конкурентного 

середовища полягають у тому, що багато секторів мають високу 

концентрацію фірм і олігопольних структур, які призводять до 

завищених цін.  

4. Відсутність достатнього стартового капіталу, власних фінансових 

ресурсів, сировини, матеріалів, приміщень і обладнання. Визначальною 

метою становлення малого бізнесу в Україні є вирішення проблеми 

фінансового забезпечення його діяльності, тобто створення достатньої 

фінансової бази. До цієї проблеми додаються: низька інвестиційна 

активність, відсутність стимулів для інвестицій; проблеми з доступом до 

кредитів, недолік заставного майна, найвищі розміри процентних ставок 

комерційних банків; недоступність кредитних ресурсів, як для 

започаткування, так і для ведення бізнесу чи його відновлення; 

недостатні зв’язки з міжнародними фінансовими організаціями по 

залученню інвестицій і гарантій.  

5. Недосконалість податкової системи. Сучасною податковою 

системою держава створила сприятливі умови для переходу підприємств 

у тіньовий сектор економіки. Так, через високі відрахування до фонду 

заробітної плати, єдиного соціального внеску багато малих підприємств 

ведуть подвійну бухгалтерію. Більшість підприємств в тій чи іншій мірі 

приховують свої доходи, щоб платити менший податок. Неефективне 

оподаткування розглядається як основна перешкода в розвитку сектора 

малого бізнесу.  

6. Високий рівень корупції, нестабільність умов ведення бізнесу, 

бюрократія, рейдерство. Залежно від того, яка економічна культура 

панує в країні, збільшуються або зменшуються ризик і витрати ведення 

бізнесу. Це дуже важливо і для вітчизняних підприємців, і для 

зарубіжних партнерів. На жаль, Україна належить до країн, в яких 

підприємництво є справою з високим ступенем ризику і великими 

неформальними витратами. Зараз спостерігається ситуація загальної 

неповаги до законів, ухилення від сплати податків, зміцнення особистих 

неформальних зв'язків, породжених корупцією і хабарництвом. Корупція 
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відноситься до основних неформальних факторів, які стримують 

розвиток підприємницької діяльності в Україні.  

7. Нерозвиненість інфраструктури підтримки і розвитку малого 

підприємництва. Незважаючи на велику кількість об'єктів 

інфраструктури (бізнесцентри, бізнес-інкубатори, технологічні парки, 

інформаційно-консультативні установи, громадські об'єднання суб'єктів 

підприємництва), їх роль в розвитку малого бізнесу України ще дуже 

незначна.  

8. Декларативна форма державної підтримки. На сьогодні в Україні 

діє слабкий механізм фінансування та кредитування, має місце 

неправильне інформаційне та консультаційне забезпечення, недосконала 

система підготовки та перепідготовки кадрів. Під державною 

підтримкою необхідно розуміти державне регулювання сектора малого 

підприємництва, яке передбачає, перш за все, свідоме формування 

державними структурами відповідних умов становлення і розвитку 

малого бізнесу, створення стимулів, використання матеріальних і 

фінансових ресурсів, що залучаються для його суб'єктів.  

9. Нестача кваліфікованого персоналу, відсутність практичних 

навичок підприємливості працівників у веденні бізнесу, недосконалість 

системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів 

для підприємницької діяльності.  

10. Обмежені можливості для захисту від протиправних посягань.  

11. Криза неплатежів та проблеми з формуванням нових 

взаємозв’язків каналів збуту. 

Отже, вирішення зазначених проблем розвитку малого бізнесу в 

Україні повинно стати одним із ключових напрямків державної політики, 

адже саме мале підприємництво сприятиме значному підвищенню 

ефективності реалізації вітчизняного економічного потенціалу, 

оптимізації участі України в міжнародному поділі праці, посилення 

конкурентоспроможності національної економіки. Слід також зазначити, 

що в умовах імплементації Угоди про Євроассоціацію розвиток малого 

бізнесу є максимально сприятливою формою господарювання, яка 

дозволить забезпечити реалізацію стратегічно важливих задач 

економічного розвитку країни. 
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ПОДАТКОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОПЕРАЦІЙ  

З КРИПТО-АКТИВАМИ В США  

 

На сьогодні податкове регулювання операцій з крипто-активами 

перебуває у стані активної розробки у багатьох країнах світу, так, 

наприклад, жоден з державних регуляторів країн Європейського союзу 

поки що не прийняв будь-яких спеціальних правил регулювання 

операцій з крипто-активами. Таким чином, оподаткування крипто-

активів та операцій з ними здійснюється відповідно до національного 

законодавства кожної з держав в залежності від природи операцій з 

ними. При цьому, у більшості випадків, цифрова валюта, як окремий вид 


