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НОВІ ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ  
В КОНТЕКСТІ АКТИВІЗАЦІЇ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Анотація. Проведено дослідження сучасного стану, проблем та перспектив розвитку малого підприємни-
цтва в Україні. Проаналізовано динаміку основних показників діяльності суб’єктів малого підприємни-
цтва та основні тенденції розвитку підприємництва в умовах загострення конкуренції в контексті глобалі-
зації світової економіки. Виокремлено основні фактори, що погіршують стан підприємництва в Україні та 
гальмують розвиток бізнесу. Окреслені основні напрями вирішення проблем вітчизняного підприємни-
цтва та головні завдання, що потребують негайного вирішення у сфері розвитку малого бізнесу в Україні. 
Визначені умови підвищення рівня конкурентоспроможності національної економіки за допомогою акти-
візації інноваційної активності. Проаналізовано нову державну стратегію розвитку малого і середнього 
підприємництва на період до 2020 р. Визначені основні завдання новоствореного Офісу розвитку малого 
та середнього підприємництва з виконання Акту з питань малого бізнесу для Європи. Виявлено нові век-
тори розвитку малого підприємництва на перспективу.
Ключові слова: національна економіка, бізнес, мале підприємництво, проблеми, конкурентоспроможність, 
інноваційна активність, вектори розвитку, державна стратегія. 
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NEW VECTORS OF SMALL ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT IN UKRAINE  
IN THE CONTEXT OF THE ACTIVIZATION OF EUROPEAN INTEGRATION PROCESSES

Summary. The current state, problems and prospects of small business development in Ukraine have been 
researched. The dynamics of the main indicators of activity of small business entities and the main tendencies 
of business development in the conditions of aggravated competition in the context of globalization of the world 
economy are analyzed. The main factors that deteriorate the state of entrepreneurship in Ukraine and hinder 
business development are highlighted. The main directions of solving the problems of domestic entrepreneur-
ship and the main tasks that need immediate solution in the field of small business development in Ukraine 
are outlined. The conditions for increasing the level of competitiveness of the national economy through the ac-
tivation of innovative activity are defined. A new state strategy for the development of small and medium-sized 
enterprises for the period up to 2020 is analyzed. New vectors of small business development for the future are 
revealed. In general, taking into consideration the context of a deep systemic socio-economic crisis, the condi-
tions for the development of small business in Ukraine are worsening. The implementation of an effective state 
deregulation policy is a prerequisite for the smooth functioning of small businesses. However, without state 
support of small business, it is impossible to become a start-up entrepreneur, to increase the innovativeness of 
entrepreneurship and its entry into new foreign markets, to solve social issues and to develop the middle class. 
It is important to note that in recent years the state has been paying considerable attention to the search for 
effective ways of solving MP problems. In particular: introduced a new classification of enterprises in Ukraine; 
the main tasks that need immediate solution in the field of development of small and medium business in 
Ukraine were identified; steps have been taken to increase the level of innovation activity of MP; developed a 
strategy for the development of small and medium-sized enterprises for the period up to 2020; much attention 
has been paid to the implementation of the Small Business Act for Europe; the Small and Medium Business 
Development Office (SME) under the Ministry of Economic Development of Ukraine was established. Based on 
this, the main vectors for the development of SMEs in the context of activation of European integration pro-
cesses include the following: the organization of regional business support centers; developing an effective loan 
guarantee mechanism; organization of the State Information Portal for MP; development of financial support 
programs for startups during the creation of the National Entrepreneurship Development Program. Conse-
quently, conducting effective economic reforms, stabilizing the political situation, will contribute to the cessa-
tion of the crisis and economic growth, which in turn activates the development of small business as a whole.
Keywords: national economy, business, small business, problems, competitiveness, innovative activity, 
development vectors, state strategy.

Постановка проблеми. В умовах по-
силення конкуренції та кризових явищ 

у вітчизняній економіці надзвичайно важливим 
є створення сприятливих умов розвитку малого 
підприємництва. На сьогоднішній день, неста-
більне економічне становище в Україні та у світі 
негативно впливає на розвиток малих підпри-
ємств. Але саме вони складають вагому частку 
економіки України, яка забезпечує ефектив-
ні структурні зміни у позитивному напрямку, 

що також є основою подальшого впровадження 
ринкових реформ. Малі та середні підприємства 
у країнах Європи є важливішою сферою розвит-
ку економіки, яка зараз вимагає найбільшої під-
тримки. Тому зараз у центрі уваги економічної 
політики України знаходиться загальноєвро-
пейський стратегічний вектор підтримки малих 
та середніх підприємців і у цій сфері приймаєть-
ся багато регуляторних актів під гаслом: «За «ма-
лими» – майбутнє» [2]. Така увага приділяється 
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малому підприємництву, тому, що воно реалізує 
підприємницькі здібності великої кількості на-
селення, та є міцним фундаментом розвитку ві-
тчизняного середнього бізнесу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Аналізу особливостей розвитку малого підпри-
ємництва приділяли увагу відомі вчені, зокрема 
такі: З.С. Варналій, Д.А. Розман, І.О. Денисен-
ко. Висвітленню проблем діяльності вітчизняних 
малих підприємств присвятили свої праці нау-
ковці О.М. Томашевський, Г.Г. Цегелик, М.Б. Ві-
тер, К.С. Горячева, О.І. Тимченко. Загалом вчені 
приділяють велику увагу питанням розвитку ма-
лого підприємництва, але ця проблема потребує 
подальшого дослідження. 

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Незважаючи на те, що 
1 вересня 2017 року втупила в юридичну силу 
угода між Україною та Європейський Союзом, 
ще існує група невирішених раніше питань. Ця 
група питань стосується нових векторів розвитку 
малого підприємства України в контексті активі-
зації євроінтеграційних процесів.

Метою (формулювання цілей статті) да-
ної статті є дослідження сучасного стану та про-
блем розвитку малого підприємництва, визна-
чення основних векторів здійснення державної 
підтримки розвитку малого підприємництва на 
перспективу. 

Виклад основного матеріалу. На вітчизня-
ному ринку малий бізнес визнають економічно 
важливим. З метою отримання позитивного ре-
зультату від свого бізнесу підприємцям сьогодні 
необхідно навчитися підлаштовуватися під мін-
ливі потреби споживачів, а це неможливо без 
розуміння нових векторів розвитку вітчизняної 
економіки. Серед основних тенденцій розвитку 
підприємництва в Україні є: збільшення кіль-
кості малих форм бізнесу з подальшим розпо-
всюдженням їх діяльності на велику територію; 
зростання притоку капіталу від вітчизняних 
та зарубіжних інвесторів; прискорення розвит-
ку комерційного підприємства та стрімке розши-
рення сфери послуг. 

Сьогодні мале підприємництво (МП) у Єв-
ропейському Союзі (ЄС) активно розвивається 
тому, що його вважають важливим інструментом 
забезпечення конкурентоспроможної та дина-
мічної економіки з великою кількістю робочих 
місць. Головною умовою активного розвитку МП 
є сприятливе бізнес-середовище. Основні шляхи 
розвитку такого бізнесу зазначені в Європей-
ській хартії малих підприємств [13]. На підставі 
хартії у ЄС в 2008 р. було розроблено Акт з пи-
тань малого бізнесу (The Small Business Act For 
Europe) – основу сучасної політики розвитку МП. 
В Акті виокремлено десять головних принципів 
регуляторної політики в цьому секторі економі-
ки [3]. Визначальною тезою документу проголо-
шено «спочатку думай про малих» («Think small 
first»). У відповідності з цим принципом перед 
країнами-учасниками ЄС насамперед повста-
ле завдання щодо вдосконалення законодав-
ства, яке регулює розвиток малого та середньо-
го бізнесу [12]. Зокрема, у Великобританії було 
запроваджено правило: «одне ухвалити – одне 
відмінити», яке згодом перетворилося на більш 
радикальне: «одне ухвалити – два відмінити». 

Тобто кожний новий регуляторний акт у сфе-
рі МП повинен спростити у два рази всі подібні 
процедури, що існували до цього. Також країни 
ЄС користуються практикою одночасного вступу 
в дію всіх регуляторних актів. Додатково, в ЄС 
обов’язково тестують всі нові закони та ініціати-
ви (SME-test) [5]. Такою перевіркою остаточно 
визначають їхню ефективність. 

Основні проблеми розвитку МП в Україні. 
Важливо зазначити, що на жаль, розвиток під-
приємництва в Україні стикається з великими 
проблемами тому, що багато у чому залежить 
від зовнішніх факторів: споживацької поведінки 
та її впливу на попит; стрімкого розвитку нових 
технологій; глобалізації конкуренції [10; 11]. Зо-
крема, у таблиці 1 наведено динаміку основних 
показників розвитку МП України [16], який свід-
чать про те, що у 2010-2016 рр. вітчизняний ма-
лий бізнес не набув суттєвого розвитку. 

Також, дані свідчать, що у 2016 р. кількість 
суб’єктів МП у порівнянні з 2010 р. скоротилась 
на 311970 од. Зниження кількості МП склало 
66087 од., фізичних осіб-підприємців – 245883 од. 
Відбулося значне скорочення кількості праців-
ників у цій сфері – на 1086,8 тис осіб. Необхідно 
зауважити, що таке значне зниження кількості 
МП та суттєве скорочення чисельності зайнятих 
насамперед пов’язані із погіршенням інвестицій-
ного клімату в країні. 

Зазначимо, що іншою важливою тенденці-
єю вітчизняного бізнесу є проблема збитковості 
малих підприємств, що особливо важливо при 
дослідженні питань їх фінансового забезпечен-
ня. Саме за рахунок прибутку та амортизації 
стає можливим здійснення самофінансування 
розвитку МП. Тому збиткова діяльність підпри-
ємств стимулює пошук альтернативних джерел 
фінансування [10]. Нажаль, сьогодні рівень при-
бутковості вітчизняних МП відносно невисокий, 
тому можна стверджувати, що основним факто-
ром ефективного фінансового забезпечення роз-
витку підприємств стають саме залучені кошти.

Не менш помітною стала проблема загострен-
ня конкуренції в контексті активізації евроін-
теграційних процесів: зростає територіальне 
охоплення ринків збуту для більшої кількості 
товарів/послуг [2]. Слід зауважити, що на міжна-
родний ринок тепер виходять не тільки корпора-
ції-гіганти, а й представники малого бізнесу. Се-
кретом успіху на міжнародній арені невеликих 
компанії можна пояснити ретельним вивченням 
особливостей попиту споживачів багатьох регіо-
нів, скороченням часу на просування товару на 
певний ринок, плюс активним розвитком внут-
рішнього підприємництва (створення великими 
підприємствами малих та відносно незалежних 
підрозділів) [1].

Зауважимо, що, нажаль, сьогодні Україна 
в рейтингу глобальної конкурентоспроможнос-
ті економіки, займає лише 83 місце з 140. Про 
це зазначається у звіті Global Competitiveness 
Index, оприлюдненому Всесвітнім економічним 
форумом, Євразійським інститутом конкуренто-
спроможності та відомою консалтинговою компа-
нією Strategy Partners [18]. У Звіті виокремлено 
проблему слабого розвитку інститутів, нестійку 
фінансову систему та погіршення макроеконо-
мічних показників. Причини такого стану по-
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лягають в загостренні проблем загальнодер-
жавного характеру та неефективному розвитку 
значного сегменту бізнесу в країні. Основними 
факторами значного погіршення умов розвитку 
підприємництва в Україні, е наступні:

• значні втрати витрати часу на численні бю-
рократичні процедури під час започаткування біз-
несу (в Україні близько 27 днів проти 2-х тижнів 
в країнах ЄС) та на реєстрацію власності (117 днів 
в Україні проти 40 днів в країнах ЄС) [14];

• збитки та витрати на проходження дозвіль-
них процедур;

• незадовільні показники оподаткування.
Серед побічних, проте не менш важливих 

факторів гальмування розвитку бізнесу в Укра-
їні можна вважати:

• недостатній інноваційний розвиток під-
приємств;

• нестача коштів для започаткування власно-
го бізнесу та високі банківські відсотки на креди-
ти для підприємців;

• низька результативність регіональних про-
грам підтримки малого бізнесу;

• нездатність держави протистояти «рей-
дерству» [3].

Шляхи вирішення проблем МП в Україні. Се-
ред головних завдань розвитку вітчизняного під-
приємництва, можна виокремити наступні: ство-
рення нових пропозицій на внутрішньому ринку, 
рівні умови конкуренції, розвиток інноваційних 

систем діяльності виробництва та як наслідок – 
створення нових робочих місць [7]. Проте, основ-
ним виконавцем цих завдань є лише представ-
ники малого та середнього бізнесу. У загальному 
обсязі реалізованої продукції їх частка складає 
близько 40%, що у порівнянні з країнами ЄС 
є недостатньо і цей показник вимагає суттєвого 
покращення [6]. 

Провідну роль у вирішенні всіх питань розвит-
ку МП, так чи інакше, покладається на державу. 
Державне регулювання наразі вимагає не тільки 
підтримки, а й створення відповідних умов для 
зростання темпів розвитку бізнесу в Україні [17]. 
Уряд намагається проводити ефективну політи-
ку створення привабливих умов ведення бізнесу. 
За останні роки прийнято ряд відповідних нор-
мативних актів щодо запровадження європей-
ських принципів регулювання підприємницької 
діяльності у сфері ліцензування, держреєстрації, 
підтримка малого та середнього бізнесу тощо. Зо-
крема, з 01.01.2018 застосовується нова класифі-
кація підприємств (таблиця 2) [9].

У відповідності з цим визначено завдання, 
що потребують негайного вирішення у сфері роз-
витку МП в Україні: спрощення дозвільних про-
цедур для державного нагляду; удосконалення 
податкового та статистичного обліку; зниження 
тиску на суб’єкти господарювання з боку контро-
люючих органів; впровадження регіональної по-
літики розвитку малого бізнесу; створення спри-

Таблиця 1
Динаміка основних показників розвитку малого підприємництва

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Кількість суб’єктів малого 
підприємництва, одиниць 2162004 1679902 1578879 1702201 1915046 1958385 1850034

% до попереднього року х 77,70 93,99 107,81 112,50 102,26 94,47
Малі підприємства, одиниць 357241 354283 344048 373809 324598 327814 291154
відсотків до загальної кількості 
суб’єктів МП 16,5 21,1 21,8 22 16,9 16,7 15,7

на 10 тис. осіб наявного населення, 
одиниць 78 77 76 82 76 77 68

Фізичні особи-підприємці, одиниць 1804763 1325619 1234831 1328392 1590448 1630571 1558880
відсотків до загальної кількості 
суб’єктів МП 83,5 78,9 78,2 78 83,1 83,3 84,3

на 10 тис. осіб наявного населення, 
одиниць 394 290 271 292 370 381 365

Кількість зайнятих працівників – 
усього, тис. 4958,6 4442 4285,2 4291,2 4115,2 3838,7 3871,8

% до попереднього року х 89,58 96,47 100,14 95,90 93,28 100,86
малі підприємства, тис. осіб 2164,6 2091,5 2051,3 2010,7 1686,9 1576,4 1591,7
% до загальної кількості зайнятих 
працівників 43,6 47,1 47,9 46,9 41 41,1 41,1

фізичні особи-підприємці, тис. осіб 2794 2350,5 2233,9 2280,5 2428,3 2262,3 2280,1
% до загальної кількості
зайнятих працівників 56,4 52,9 52,1 53,1 59 58,9 58,9
Обсяг реалізованої продукції 
(товарів, послуг) суб'єктами малого 
підприємництва, млн. грн.

779198 807777 916287 933718 981300 1318974 1651982

% до попереднього року х 103,67 113,43 101,90 105,10 134,41 125,25
малі підприємства, млн. грн. 568267 607782 672653 670259 705001 937113 1177385
% до загального обсягу 72,9 75,2 73,4 71,8 71,8 71 71,3
фізичні особи-підприємці, млн. грн. 210931 199995 243634 263459 276300 381861 474597
% до загального обсягу 27,1 24,8 26,6 28,2 28,2 29 28,7

Джерело: розроблено авторами за даними [16]



«Молодий вчений» • № 10 (74) • жовтень, 2019 р. 334

Е
К

О
Н

О
М

ІЧ
Н

І 
Н

А
У

К
И

ятливих фінансових умов для започаткування 
бізнесу; забезпечення державної підтримки 
суб’єктам господарювання; посилення уваги до 
інформаційного забезпечення кадрів для бізне-
су; підтримка нових механізмів співробітництва 
виконавчих органів влади та громадськості.

Вкрай важливим є те, що серед усіх векторів 
розвитку МП особливу увагу слід приділити зміц-
ненню конкурентоспроможності національної 
економіки за допомогою підвищення рівня інно-
ваційної активності [11]. Цей показник в Украї-
ні порівняно з країнами ЄС дуже низький – 11% 
від загальної кількості діючих підприємств, 
та нажаль, що він має негативну тенденцію. 
Головним завданням в розвитку інноваційного 
підприємництва є забезпечення позитивної на-
лаштованості суб’єктів підприємництва до за-
питів ринку та готовність до перетворень [5]. 
Інноваційна активність ринкового середовища 
стимулює вживання певних заходів щодо відпо-
відності вітчизняного бізнесу потребам зарубіж-
них споживачів. Умови запровадження прин-
ципів розвитку МП викладено в європейському 
Акті з питань малого бізнесу, який передбачає 
насамперед підтримку освіти для підготовки ка-
дрів. Особливу увагу в Акті приділено питанням 
створення рівних умов розвитку малого бізнесу 
в усіх регіонах України.

Варто зазначити, що останнім часом в Укра-
їні спостерігається поступове запровадження 
європейського принципу «спочатку думай про 
малих». Зокрема, про це свідчить нова урядова 
«Стратегія розвитку малого і середнього підпри-
ємництва на період до 2020 р.» [8]. Вона перед-
бачає розробку регіональних програм розвитку 
малого бізнесу із застосовуванням інноваційного 
кластерно-орієнтованого підходу. Саме це дозво-
лить певною мірою врахувати регіональні від-
мінності та пріоритети розвитку МП.

Вирішальною подією в реалізації планів роз-
витку МП можна вважати представлений урядом 
у травні 2018 р. «Звіт про реалізацію поточних 
реформ та план дій щодо розвитку МСП». Зо-
крема, у документі йшлося про створення Управ-
ління розвитку малих та середніх підприємств, 
спрощення реєстрації МП та широку програму 
з дерегуляції бізнесу [7]. Відомі бізнес-асоціації 
та економічні дослідницькі центри схвалили на-
прями реформування та наголосили про необ-
хідність подальшого державного удосконалення 
регуляторного середовища, розширення доступу 
МП до фінансування та прискорення розвитку 
людського капіталу. 

Таблиця 2
Нова класифікація підприємств в Україні

Категорія 
підприємства

Критерії оцінки за рік, що передує звітному

Балансова вартість 
активів, євро*

Чистий дохід від реалізації 
продукції (товарів, робіт, 

послуг), євро*
Середня кількість 
працівників, осіб

Мікропідприємства До 350 тис. До 700 тис. До 10
Малі До 4 млн До 8 млн До 50

Середні До 20 млн До 40 млн До 250
Великі Понад 20 млн Понад 40 млн Понад 250

* Застосовується офіційний курс гривні до іноземної валюти (середній за період),  
розрахований на підставі курсів НБУ, які встановлювалися для євро протягом відповідного року.

Джерело: розроблено авторами за даними [9]

Водночас, необхідно зауважити про необ-
хідність подальшого посилення співпраці між 
Україною та європейськими країнами у сфері 
розвитку МП. Зокрема, Організація економіч-
ного співробітництва та розвитку (ОЕСР) розро-
била загальні засади оцінки виконання третього 
циклу Акту з питань малого бізнесу для Європи. 
Для України важливим є те, що цілями цього 
циклу є всебічне розширення сфери оцінюван-
ня умов розвитку бізнес-середовища для МП, 
з акцентом на ділову етику, умови конкуренції 
та виконання контрактів. Також, ОЕСР вимагає 
від України посилення уваги до покращення по-
зицій приватного сектору, усунення бюрократич-
них бар'єрів та підвищення ефективності МП. 
Цей важливий вектор європейської економічної 
політики планується застосовувати шляхом про-
ведення т. зв. «фокус-груп» з широким залучен-
ням представників приватного бізнесу та заохо-
чення їх до співпраці в робочих групах [7].

Новим кроком розвитку вітчизняного МП 
можна вважати створення урядом України у жов-
тні 2018 р. «Офісу розвитку малого та середньо-
го підприємництва [15]. Офіс розвитку МСП – це 
консультативно-дорадча установа, який згодом 
буде перетворений на державний орган підтрим-
ки підприємців. Основною метою Офісу розвитку 
МСП є дослідження та розробка проектів при-
скореного розвитку підприємництва в напрямку 
полегшення фінансування та оптимізації інфра-
структури підтримки малого бізнесу в регіонах. 
В Офісі розвитку МСП працюють дев’ять експер-
тів з великім досвідом, необхідним для виконан-
ня програм у двох напрямах: «Створення інфра-
структури та координація політики підтримки 
МСП» та «Популяризація програм підтримки 
МСП» [9]. Отже, на підставі вищевикладеного 
можна виокремити основні вектори розвитку МП 
в Україні у найближчий час (рис. 1).

Важливо відзначити, що організація Центрів 
підтримки підприємництва (ЦПП) передбачає 
створення окремої структури на регіональному рів-
ні за допомогою органів місцевого самоврядування 
та з використанням центрів надання адміністра-
тивних послуг. До функцій ЦПП необхідно додати 
безкоштовне надання інформації та консалтингу. 
Визначальним вектором в утвердженні сталого 
розвитку МП стає розробка ефективного механізму 
гарантування кредитів. Підприємці, у разі відсут-
ності достатнього розміру застави, але при підтвер-
дженні суми обігових коштів для розміру кредиту, 
отримують часткове гарантування позики від Ні-
мецько-українського фонду – партнеру проекту із 
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Рис. 1. Основні вектори розвитку МП в Україні у найближчий час
Джерело: розроблено авторами за даними [7]

запровадження цього механізму [7]. Для реалізації 
функцій Державного інформаційного порталу для 
МСП необхідно забезпечення доступу підприємців 
до інформації про програми фінансової підтримки 
та організацій з надання послуг та допомоги МСП. 
З цією ж метою здійснюється і розробка довідни-
ка для підприємців-початківців з покроковою ін-
струкцією дій при започаткування власної справи, 
механізму отримання фінансування та створення 
ефективної бізнес-моделі підприємства, доведення 
регуляторних вимог держави і т. ін. Розробка про-
грами фінансової підтримки МП передбачає поєд-
нання у місцевих програмах підтримки стартапів 
навчання молодих підприємців та надання їм все-
бічної фінансової підтримки

Висновки. Проведені дослідження показали, 
що в умовах глибокої системної соціально-еконо-
мічної кризи умови розвитку малого підприєм-
ництва в Україні катастрофічно погіршуються. 
Проведення ефективної державної політики де-
регуляції є необхідною умовою для нормального 
функціонування малого підприємництва. Але, 
при цьому, без державної підтримки малого під-
приємництва неможливо становлення підпри-
ємців-початківців (start-up), зростання іннова-
ційності підприємництва та його виходу на нові 
зовнішні ринки, вирішення соціальних питань 
та розвинення середнього класу. 

Важливо відзначити, що останнім часом дер-
жава приділяє значну увагу у пошуках ефектив-
них шляхів вирішення проблем МП. Зокрема: 
введена нова класифікація підприємств в Укра-
їні; виокремлено основні завдання, що потребу-
ють негайного вирішення у сфері розвитку ма-
лого та середнього бізнесу в Україні; зроблено 
кроки у напрямку підвищення рівня інновацій-
ної активності МП; розроблено Стратегію розвит-
ку малого і середнього підприємництва на період 
до 2020 р.; приділено значну увагу виконанню 
Акту з питань малого бізнесу для Європи; ство-
рено Офіс розвитку малого та середнього підпри-
ємництва (МСП) при Міністерстві економічного 
розвитку України. Виходячи з цього, до основних 
векторів розвитку МП в умовах активізації євро-
інтеграційних процесів можна віднести наступ-
ні: організацію регіональних центрів підтримки 
підприємництва; розробку ефективного механіз-
му гарантування кредитів; організацію Держав-
ного інформаційного порталу для МП; розробку 
програм фінансової підтримки стартапів у ході 
створення Національної програми розвитку під-
приємництва. Отже, проведення ефективних 
економічних реформ, стабілізація політичної си-
туації, сприятимуть припиненню кризи та зрос-
танню економіки, що в свою чергу активізує роз-
виток малого підприємництва в цілому.
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