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Національної академії наук України

У статті розглядаються питання державної підтримки суб’єктів малого та середнього підприємництва в 
країнах Європейського Союзу. Викладено основні цілі та принципи підтримки малого бізнесу в розвине-
них країнах, наведено основні механізми, спрямовані на розвиток малого і середнього бізнесу в Європі. На 
основі матеріалів досліджень наведено особливості розвитку малого бізнесу в Україні. Визначено наслідки 
впливу євроінтеграційних процесів на розвиток малого та середнього підприємництва в Україні.
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Постановка проблеми. Однією з умов ди-
намічного розвитку економіки будь-якої 

держави є розвиток сприятливого інвестицій-
ного клімату. Такий клімат сприяє активній ді-
яльності інвесторів усередині країни, стимулює 
приплив капіталу, кількість нових підприємств 
і робочих місць в економіці, впливає на зростан-
ня числа малих і середніх підприємств (далі – 
МСП). Сектор МСП характеризується високим 
рівнем динамічності, гнучкості, інноваційної ак-
тивності, здатністю до швидкого створення нових 
виробництв і, відповідно, нових робочих місць.

Сьогодні економіка розвинених країн базується 
на малому та середньому бізнесі. Зокрема, у кра-
їнах ЄС на їхню частку в середньому доводиться 
63–67% ВВП. На малих підприємствах зайнята 
значна кількість працездатного населення: 72% 
у середньому у країнах ЄС [10, с. 5]. Абсолютним 
рекордсменом у ЄС є Данія, де цей показник сягає 
80 відсотків. В Україні в 2015 році частка малого 
бізнесу у ВВП становила лише 15%.

За даними Державної служби статистики 
в Україні у 2016 році в Україні було зареєстро-
вано 14,9 тис. середніх підприємств та 291,12 тис. 
малих підприємств. Разом з тим, у 2016 році спо-
стерігалась негативна тенденція щодо припи-
нення діяльності малих підприємств. Так, у по-
рівнянні з попереднім 2015 роком у 2016 році 
їх кількість зменшилась на 36 696 [12]. Для по-
рівняння, у 2015 р. у Польщі зафіксовано 1 млн 
905 тис. малих підприємств, тобто таких, які пра-
цевлаштовували до 9 осіб [13]. В ФРН нарахо-
вується приблизно 3, 5 млн. малих підприємств. 
В цілому в Італії діє приблизно 4,5 млн. малих 
і середніх підприємств, на яких працюють близь-
ко 13 млн. чоловік (приблизно 80% всієї робочої 
сили) [8, с. 258].

Законом України «Про розвиток та державну 
підтримку малого і середнього підприємництва 
в Україні» внесені зміни до Господарського ко-
дексу України, чим дано наступне визначення 
МСП (таблиця 1 нижче), що в цілому відповідає 
законодавству ЄС. Разом з тим, підприємства, 
які мають сукупний дохід більший за 50 млн. 
євро/рік, але менше 250 працівників, або навпа-
ки, в ЄС вважаються великими компаніями, а 
в Україні відносяться до категорії середніх.

Таким чином, критерії та їх значення в Укра-
їні та країнах ЄС практично співпадають, що 
є свідченням європейського вектора України на 

узгодження українського законодавства та зако-
нодавства ЄС.

Таблиця 1
Мікропід-
приємство Мале Середнє Велике

Кіль-
кість 
пра-

цівни-
ків

≤ 10 осіб ≤ 50 
осіб

Компа-
нії, що 

за своїми 
ознаками 
не можуть 
бути кла-
сифіковані 
як малі або 
великі під-
приємства 

≥ 250 осіб

Річ-
ний 

дохід

≤ 2 млн. 
євро

≤ 10 
млн. 
євро

≥ 50 млн. 
євро

Мале підприємництво в Європі стимулює розви-
ток конкуренції, що змушує великі компанії впрова-
джувати нові технології і підвищувати ефективність 
виробництва. Результативність всієї економіки ЄС 
безпосередньо залежить від успішного функціону-
вання малого та середнього бізнесу. Тому в рамках 
Євросоюзу здійснюється політика підтримки ма-
лого підприємництва, головна мета якої – збалан-
сування інтересів держави і бізнесу, забезпечення 
оптимальних умов для здійснення підприємницької 
діяльності, зростання конкурентоздатності сектору 
МСП. У країнах – членах Європейського союзу сек-
тор малого підприємництва, активно підтримуваний 
владою, успішно функціонує в таких сферах еконо-
міки, як торгівля, будівництво, надання послуг.

Ми вважаємо, що малий бізнес в правовому 
полі України сьогодні просто розчинився серед 
усіх великих суб’єктів господарської діяльності, 
тому він і працює на виживання, а не на розви-
ток і зростання до рівня середнього.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блемі євроінтеграційних процесів у сфері підпри-
ємницької діяльності в Україні присвятили свої 
праці такі дослідники, як І.Ю. Анацька, Д.А. Анто-
нюк, І.С. Біла, С.В. Громенкова, Т.І. Кужда, Н.М. Са-
латюк, О.А. Сороківська, В.В. Турчак та ін.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Однак, зважаючи на те, що 
імплементована Угода про асоціацію між Укра-
їною та Європейським Союзом вступила в юри-
дичну силу з 1 вересня 2017 року, станом на сьо-
годні ще існує низка невирішених проблемних 
питань, що стосуються євроінтеграційних проце-
сів, зокрема в секторі розвитку підприємництва.
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Метою статті є дослідження євроінтеграцій-

них процесів у сфері підприємницької діяльності 
в Україні.

Виклад основного матеріалу. Для здійснення 
державної політики в сфері підтримки малого і се-
реднього підприємництва в Європі застосовується 
орієнтоване на це питання законодавство; реалі-
зується система державних програм фінансового, 
технологічного, зовнішньоекономічного, інформа-
ційного, консультаційного, кадрового сприяння 
малим підприємствам з використанням центра-
лізованих джерелі особливих схем фінансуван-
ня. Протекціоністська державна політика щодо 
суб’єктів МСП, спрямована на вирівнювання ста-
новища малих підприємств на ринку в порівнянні 
з більш великими, компенсація (в тому числі за 
рахунок держави) несприятливих умов виходу на 
монополізовані ринки і полегшення доступу до фі-
нансово-кредитних ресурсів, участь у державних 
і місцевих замовленнях, усунення зайвих адміні-
стративних бар’єрів в процесі реєстрації та ліцен-
зування зовнішньоекономічної діяльності, обліку 
та звітності суб’єктів МП – ці заходи в країнах 
з розвиненою ринковою економікою розглядають-
ся як найважливіші напрямки підтримки та роз-
витку стійкого і конкурентоздатного сектору ма-
лого та середнього підприємництва.

Державна підтримка бізнесу в Україні здійсню-
ється на підставі Закону України «Про розвиток 
та державну підтримку малого і середнього підпри-
ємництва в Україні» [1]. В Законі чітко зазначено, 
що з метою створення сприятливих організаційних 
та економічних умов для розвитку підприємництва 
держава повинна надати належну підтримку. Але 
на даному етапі розвитку підприємництва є значні 
проблеми. Так, як слушно зауважує І.Ю. Анацька, 
внаслідок кризи в банків виникла проблема ліквід-
ності, що спричинила зростання відсоткових ста-
вок. Високі відсоткові ставки за кредит, обов’язкова 
вимога застави, вартість якої значно перевищує 
суму кредиту, практично унеможливлюють до-
ступність кредитних ресурсів для тих суб’єктів 
малого підприємництва, які започатковують свою 
справу [3]. Т.І. Кужда, О.А. Сороківська серед при-
чин, що гальмують розвиток малого та середнього 
бізнесу в Україні виділяють: недосконалість зако-
нодавчої бази як з питань розвитку малого підпри-
ємництва, так і підприємництва в цілому; високі 
податки, що змушують деяких суб’єктів малого 
та середнього підприємництва йти в тіньову еко-
номіку; недостатня державна фінансова-кредитна 
та майнова підтримка малих підприємств; відсут-
ність дієвого механізму реалізації державної полі-
тики щодо підтримки малого бізнесу; обмеженість 
інформаційного та консультативного забезпечен-
ня; недосконалість системи підготовки, перепід-
готовки та підвищення кваліфікації кадрів для 
підприємницької діяльності; відсутність стимулів 
для інвестицій [7]. Окрім того, однією з проблем, 
що негативно впливає на розвиток підприємництва 
є прийняття рішень владними органами та органа-
ми самоврядування, що впливають на діяльність 
суб’єктів господарювання, без залучення їх до об-
говорення та прийняття таких рішень, тобто без 
вивчення проблеми зсередини. Подібних проблем 
існує в Україні ціла низка.

Активізація євроінтеграційних процесів 
в Україні дозволяє здійснювати пошук ефектив-

них шляхів стимулювання та підтримки розви-
тку малого та середнього бізнесу на основі ви-
вчення та запровадження досвіду європейських 
країн. Мета євроінтеграційних процесів полягає 
в налагодженні тісного співробітництва європей-
ських держав та України соціально-економічний 
сфері. Якщо в країнах Європейського Союзу на 
1000 чоловік припадає 42 підприємства, а част-
ка зайнятих в сфері малого бізнесу складає при-
близно 75% працездатного населення, то в Укра-
їні ці показники значно нижчі: на 1000 населення 
припадає лише 3,5 підприємства та, відповідно, 
лише приблизно 11% працездатного населення.

У різних країнах ЄС існують істотні відмін-
ності в принципах і методах підтримки малого 
та середнього підприємництва. При цьому в од-
них країнах вважають, що для розвитку під-
приємництва необхідно покращувати економічне 
середовище шляхом дерегуляції і лібералізації 
діяльності суб’єктів МСП, розширення прива-
тизації, реформування податкової системи і за-
конодавства про конкуренцію. В інших дотри-
муються думки, що розробка цільових програм 
і більш досконалі схеми фінансування поряд 
з прогресивними заходами підтримки МСП шля-
хом безпосередніх субсидій, дотаційних позик 
або податкових пільг дозволять прискорити еко-
номічний розвиток, збільшити зайнятість і забез-
печити конкурентоспроможність.

Для стимулювання розвитку малого бізнесу 
в ЄС були розроблені нові юридичні моделі (Євро-
пейська акціонерна компанія, Європейський пул 
економічних інтересів), які дозволяють малим під-
приємствам з різних країн, що вступають в ді-
лові відносини, ефективно вирішувати проблеми 
розбіжностей правових систем різних держав. 
Фінансування заходів з підтримки малого бізнесу 
здійснюється зі структурних фондів Євросоюзу, 
таких як Фонд регіонального розвитку, Соціаль-
ний фонд. До кризових умов малий бізнес в Євро-
пі адаптувався найбільш ефективно, маючи мож-
ливість маневрувати на ринку. Малі підприємства 
досить оперативно стали займати ніші, нецікаві 
великим підприємствам, що певною мірою допо-
магає європейським країнам долати стагнаційні 
явища в економічній сфері [9]. Таким чином, ті 
сектори економіки, в яких переважають суб’єкти 
малого та середнього підприємництва, показують 
себе найбільш стійкими до кризових явищ.

Важливими напрямками ефективної діяль-
ності малого та середнього бізнесу в Республіці 
Польща стала державна підтримка стимулюван-
ня та розвитку малого бізнесу. Хотілося б відзна-
чити, що в доповіді «Глобальна конкурентоспро-
можність 2015–2016», підготовленому експертами 
Світового економічного форуму, і яка охоплювала 
140 країн, Польща зайняла 41 місце [15]. В свою 
чергу, Україна, рік тому піднялася на вісім пози-
цій в Індексі глобальної конкурентоспроможності, 
в 2015–2016 втратила три позиції в рейтингу і по-
сіла 79 місце. Польща і Україна мали приблизно 
однакові стартові позиції на початку трансфор-
маційних перетворень, але на дистанції рефор-
мування і перетворення економіки, в тому числі 
завдяки розвитку малого бізнесу, Польща піш-
ла далеко вперед. Лібералізація економічної ді-
яльності сприяла динамічному розвитку сектору 
малого і середнього підприємництва (МСП), який 
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став провідною ланкою господарського комплек-
су країни. Як зазначає С.В. Громенкова, в процесі 
приватизації і створення нових підприємств кіль-
кість приватних господарюючих суб’єктів зросла 
з 1,9 мільйона в 1993 році до 3,8 мільйона в 2013-му 
(96,9 відсотка загальної кількості господарюючих 
суб’єктів) [6, с. 13]. Підтримка МСП покладається 
на Агентство розвитку підприємництва (ПАРП), 
що фінансується як за рахунок бюджетного фі-
нансування, так і за кошти структурних фондів 
ЄС. На підтримку підприємництва спрямовується 
приблизно 20 відсотків коштів, що виділяються 
з фондів ЄС. Особливою формою підтримки під-
приємництва стало створення бізнес-інкубаторів, 
головною метою яких є надання організаційної 
та консультаційної допомоги, зокрема молодому 
бізнесу [5, с. 26]. Варто відзначити, що у Поль-
щі створена гнучка система оподаткування. Так, 
у більш віддалених та депресивних районах, де 
створені вільні економічні зони, інвесторам нада-
ються пільги в оподаткуванні (наприклад, 25–35% 
пільги в оподаткуванні прибутку підприємств).

Цікавим є досвід підтримки підприємництва 
в Іспанії. Важливе значення відіграють регіональ-
ні та галузеві громадські об’єднання підприємців. 
Разом з тим, в Іспанії функціонує велика кіль-
кість суб’єктів, покликаних захищати інтереси 
підприємців. За підтримки агентств регіонально-
го розвитку в Іспанії були створені технологічні 
парки, бізнес-інкубатори, промислові полігони, які 
спрямовані сприяти розвитку підприємництва. Іс-
панія приділяє значну увагу впровадженню інно-
вацій у розвиток малого підприємництва.

Позитивний досвід європейських держав 
та їхні сьогоднішні успіхи повинні бути надиха-
ючим прикладом в ході реформування сектору 
МСП в Україні, а також на шляху євроінтеграції 
нашої країни.

На жаль, ст. 14 Закону України «Про розви-
ток та державну підтримку малого і середньо-
го підприємництва в Україні» обмежує перелік 
суб’єктів інфраструктури підтримки підприєм-
ництва бізнес-центрами, бізнес-інкубаторами, 
науково-технологічними центрами, центрами 
трансферу технологій, фондами підтримки ма-
лого підприємництва, лізинговими компаніями, 
консультативними центрами [1], не враховуючи 
інші компоненти інфраструктури. Як слушно за-
уважує Д.А. Антонюк, для формування системи 
сучасної інфраструктури та забезпечення ефек-
тивної інтеграції з підприємництвом регіонів 
країн-членів ЄС необхідне доповнення рамкового 
Закону «Про розвиток та державну підтримку 
малого і середнього підприємництва в Україні», 
зокрема визначенням інституціональної інфра-
структури підприємництва (ІІП), виокремленням 
її регіональної компоненти, типологізацією, за-
безпечення державної підтримки розвитку ІІП 
та створення нових об’єктів ІІП на принципах 
державно-приватного-партнерства [4].

Аналіз розвитку європейських держав 
в складі ЄС свідчить про те, що саме по собі 
членство не створює гарантій економічного роз-
витку і зростання добробуту, а лише відкриває 
для цього можливості, які необхідно зуміти ви-
користати. Діючі в ЄС інструменти інтеграції до-
зволяють забезпечити підвищення ефективності 
господарювання в країнах, а спільні програми 

розвитку і структурні фонди підтримують ці 
процеси. Однак допомога Євросоюзу може бути 
лише доповненням і стимулом, але не може за-
мінити внутрішніх інтелектуальних та інновацій-
них зусиль, підприємницької активності в країні, 
інтенсифікації процесу накопичення національ-
ного капіталу.

Перші кроки вже зроблено. Так, за підсумками 
рейтингу Світового банку «Doing Business – 2016», 
показники ведення бізнесу в Україні, на сьогод-
ні, порівняно з 2015 роком, суттєво покращилися. 
Наприклад, у 2016 році Україна займає 30 місце 
щодо реєстрації підприємств, тоді як у 2015 році 
лише 70. Світовий банк відзначив покращення 
в проведенні реформ в Україні у восьми напрям-
ках з десяти, які досліджує Рейтинг умов веден-
ня бізнесу. Більше того, Україна очолила список 
з десяти держав, що досягли найбільшого прогре-
су в покращанні умов для ведення бізнесу [14].

У Європейському Союзі застосовується по-
казник адміністративних витрат малого і серед-
нього бізнесу на виконання регуляторного зако-
нодавства. З метою забезпечення ефективності 
державної політики у сфері МСП в рамках від-
повідних державних програм ЄС закладаються 
планові показники скорочення таких витрат на 
конкретне кількісне значення (у відсотках).

Одним з пріоритетів Порядку денного асо-
ціації між Україною та ЄС визначено імпле-
ментацію політики щодо малих та середніх 
підприємств у національне законодавство Укра-
їни, яка ґрунтується на десяти принципах Акта 
про малий бізнес для Європи (SBA) та перед-
бачає впровадження М-тесту. Так, 15 березня 
2016 року набула чинності Постанова КМУ від 
16.12.2015 р. № 1151 «Про внесення змін до по-
станови Кабінету Міністрів України від 11 бе-
резня 2004 р. № 308» [2]. Постановою визначено 
нову методику обраховування витрат малого біз-
несу на виконання державного регулювання, так 
званий М-тест. Розрахувавши стандартні витра-
ти малого підприємництва на виконання тих чи 
інших регуляторних актів, М-тест обгрунтовує 
варіанти пом’якшення адміністративного наван-
таження на бізнес. Такий розрахунок є позитив-
ним моментом сприяння розвитку малого підпри-
ємництва в Україні. Неухильне впровадження 
повною мірою засад державної регуляторної 
політики, встановлення прозорих «правил гри», 
усунення бар’єрів для ведення бізнесу та заохо-
чення конкуренції – це оновлений шлях розви-
тку вітчизняного бізнесу.

Загальним принципом державної політики 
в сфері підтримки малого підприємництва у роз-
винених країнах є створення для нього сприят-
ливого середовища, яке передбачає стабільність 
політичного курсу держави, зокрема в сфері 
економічного регулювання, розвитку ринкової 
інфраструктури, ефективну систему захисту 
інтелектуальної власності, спрощені адміністра-
тивні процедури і т. д. Нормально функціоную-
чий ринковий механізм здатний самостійно роз-
ставити пріоритети, необхідно лише здійснювати 
його невелику корекцію в рамках політики під-
тримки і розвитку МСП. Завдяки цьому політика 
підтримки малого і середнього підприємництва 
в Європейському союзі органічно включається 
в загальний контекст державного регулювання. 
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Європейська інтеграція дає українським компа-
ніям кращі можливості для експортної та вироб-
ничої діяльності, більш універсальний і правовий 
простір, а також більшу свободу розвитку транс-
європейського бізнесу. Компанії можуть відкрити 
для себе нові споживчі ринки.

Висновки і пропозиції. Таким чином, при 
формуванні державної політики розвитку МСП 
з метою максимального використання підприєм-
ницького потенціалу в Україні, створення умов 
для зростання малого сектору до наступного рів-
ня – середнього бізнесу, інструменти стимулю-
вання мають бути диференційовані і сфокусова-

ні в першу чергу на мале підприємництво. Саме 
це покладено в основу європейського принципу 
«Think first small», який в Україні застосовано 
лише в регуляторній політиці в рамках М-тесту. 
На думку автора, євроінтеграція зможе посилити 
міжнародну конкурентоспроможність України, 
дасть поштовх до модернізації економіки. Вели-
кий європейський ринок зможе змінити країну, 
закони, інфраструктуру, економіку та бізнес. 
При цьому слід пам’ятати, що певні ризики ма-
тимуть місце й в процесі євроінтеграційних про-
цесів, адже не всі суб’єкти МСП зможуть конку-
рувати з європейськими.
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ЕВРОИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 
В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УКРАИНЕ

Аннотация
В статье рассматриваются вопросы государственной поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в странах Европейского Союза. Изложены основные цели и принципы поддержки мало-
го бизнеса в развитых странах, приведены основные механизмы, направленные на развитие малого 
и среднего бизнеса в Европе. Основываясь на материалах исследований, приведены особенности раз-
вития малого бизнеса в Украине. Определены последствия влияния евроинтеграционных процессов на 
развитие малого и среднего предпринимательства в Украине.
Ключевые слова: предпринимательская деятельность, евроинтеграция, малый и средний бизнес, ин-
ституциональная инфраструктура предпринимательства, М-тест.
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Summary
The article deals with the issues of state support to small and medium enterprises in the countries of the 
European Union. The main goals and principles of support of small business in the developed countries 
are outlined, the main mechanisms, directed on development of small and average business in Europe are 
presented. Based on research materials, features of small business development in Ukraine are presented. 
The consequences of the influence of European integration processes on the development of small and 
medium enterprises in Ukraine are determined.
Keywords: entrepreneurial activity, eurointegration, small and medium business, institutional infrastructure 
of entrepreneurship, M-test.


