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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО  БІЗНЕСУ В 

УКРАЇНІ 
 

У статті описано проблеми, що виникають у малого та середнього бізнесу у сучасних умовах. Висвітлюється ідея 

зовнішнього фінансування з більш лояльними та сприятливими умовами користування. Охарактеризовано 

економічні чинники, що впливають на розвиток малих та середніх підприємств, а також наведено практичні шляхи 

вирішення проблем з дофінансуванням підприємств та сприяння їхнього розвитку.  

Ключові слова: малий та середній бізнес, цифровізація, діджиталізація бізнес-процесів, трансформація економіки.  

 

Постановка проблеми. Розвиток малого та 

середнього бізнесу відіграє велике значення в 

економіці країни. Малий та середній бізнес є 

основою соціально-економічного розвитку 

країни, саме тому підтримується урядами 

багатьох держав. Забезпечення росту 

підприємства неможливо без інвестування, 

великі підприємства спроможні реінвестувати 

кошти у власний ріст та покращення, проте 

середнім та малим підприємствам не вистачає 

фінансових ресурсів для впровадження 

інновацій та удосконалення власної діяльності. 

Це призводить до  зниження їхньої 

конкурентоспроможності, а іноді ліквідації. 

Український малий та середній бізнес сьогодні 

постає перед безліччю погроз та викликів, для 

вирішення яких необхідна інтеграція зусиль на 

державному рівні та рівні суб’єктів 

господарювання. В таких умовах актуальним є 

аналіз основних тенденцій розвитку малих та 

середніх підприємств. 

Аналіз останніх джерел та публікацій. 
Дослідженнями сфери малого та середнього 

бізнесу вивчали такі вітчизняні науковці: 

В.Павлюк, А. Чайкіна, Л. Барбакова, 

М.Денисенко, І. Нваківський та інші. 

Незважаючи на чисельну кількість праць, 

сучасні динамічні зміни в економічному і 

політичному середовищі країни  потребують 

більш детального вивчення проблематики 

розвитку малого та середнього бізнесу. 

Мета статті. Проаналізувати тенденції 

розвитку малого та середнього бізнесу у сучасних 

умовах економічних перетворень в Україні.  

Основні результати дослідження.  Одним 

із ключових напрямків розвитку економіки 

розвинутих країн є розвиток саме малого та 

середнього бізнесу. Аналізуючи динаміку 

розвитку малих та середніх підприємств, слід 

зазначити, що за 2018 рік за кількістю одиниць 

підприємства малого та середнього бізнесу 

становили 99 % (Рис.1). 

 
Рис. 1. Кількість малих, середніх та великих підприємств, 2010-2018 рр.[1] 

 

Незважаючи на позитивну динаміку 

кількісних показників, слід зазначити низьку  

ефективність суб’єктів малого підприємництва 

та порівняно невеликий внесок  до загального 

обсягу виробництва,  в чому Україна на сьогодні 

значно відстає від розвинених країн світу(Рис.2).  
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Рис. 2. Частка малого бізнесу в ВВП розвинених країн та України, у %[3] 
 

На сучасному етапі розвитку 4 

індустріальної революції, що передбачає 

цифровізацію всіх економічних процесів перед 

малими та середніми підприємствами постає 

потреба вчасно реагувати на зміни, пов’язані з 

глобальною цифровізацією. Неможливість 

фінансування цифрових інновацій викликає 

потребу  підтримки на державному рівні.  

Отже, з боку держави має бути підтримка у 

процесі цифрової трансформації економіки та 

бізнесу. Саме тому у рамках цифрової стратегії 

України 2020 та Економічною стратегією 

України 2030, українська влада планує до 2022 р. 

забезпечити понад 90% населення швидкісним 

інтернетом, а також у липні 2019 р. Президент 

України, підписав меморандум з провідними 

мобільними операторами щодо забезпечення 

населення високошвидкісним інтернетом 

четвертого покоління. 

Одним з найбільш знаковим у 

діджиталізації економіки є перехід до 

безготівкових та альтернативних способів 

розрахунків, проте не усі малі, особливо 

мікропідприємства (Таб.10), та середні 

підприємства готові до переходу. 

Рік 

Малі підприємства Мікро підприємства 

Кількість, од 
Частка від загального 

показника, % 
Кількість, од 

Частка від загального 

показника, % 

2010 357 241 100 300 445 79,3 

2011 354 286 100 295 815 78,7 

2012 344 048 100 286 461 78,5 

2013 373 809 100 318 477 81 

2014 324 598 100 278 922 81,8 

2015 327 814 100 284 241 82,8 

2016 291 154 100 247 695 80,8 

2017 322 920 100 278 102 82,2 

2018 339 374 100 292 772 82,3 

Таблиця 1 Частка мікропідприємств в економіці України , 2010-2018 рр. [1] 
 

Якщо ж підійти комплексно до проблеми 

становлення та підтримки малого та середнього 

бізнесу та враховувати законодавчі зміни, стає 

зрозуміло, не усі підприємства зможуть 

встановити касові апарати. Для прикладу,  

Польщі була притаманна аналогічна проблема у 

2015-2016 рр.. Саме тоді уряд Польщі створив 

спеціальний фонд «Безготівкова Польща», що 

фінансував закупівлю терміналів і також 

протягом одного року покривав усі витрати 

пов’язані з їх технічним обслуговуванням. Такий 

підхід уряду стабілізував ситуацію та, по суті, 

допоміг уникнув кризи. 

В Україні на сьогоднішній день проводиться 

низка реформ, тому надзвичайно важко 

клопотати про створення аналогічних 

спеціальних фондів з підтримки підприємств за 

рахунок держбюджету, у зв’язку з 

переважанням витратної частини бюджети над 

доходами (рис.3).  У зв’язку з цим 

перспективним є створення кооперативних 

банків, в межах діяльності яких стає можлива 

взаємна підтримка. Створення кооперативних 

банків, зможе не тільки кількісно, а і якісно 

покращити ситуацію з веденням бізнесу. 
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Рис.3. Доходи та видатки державного бюджету України у динаміці, 2008-2018 рр., у млн.грн [2] 

 

Діяльність запропонованих вище 

кооперативних банків буде заснована на 

внесках фізичних та юридичних осіб, також 

такий банк може виконувати роль 

спеціального пенсійного фонду, який 

виглядатиме як рахунок у банку, на якому 

акумулюються кошти фізичних осіб протягом 

усього їхнього трудового життя. За рахунок 

таких відрахувань від зарплати працівника, 

після досягнення пенсійного віку він вільно 

зможе розпоряджатися коштами, які зібралися 

на рахунку. 

Перш за все, такі банки необхідно 

створювати для невеликих аграрних угідь, 

оскільки це один з найризиковіших видів 

ведення бізнесу. У зв’язку з тим, що було 

скасовано пільгове оподаткування сільсько-

господарських угідь, вони стали найбільш 

вразливою ланкою бізнесу, оскільки аграрії 

просто не витримують натиску великих 

холдингів, що прагнуть до монополізації ринку. 

Характеризуючи перешкоди, які негативно 

впливають на розвиток малого та середнього 

бізнесу, слід зазначити  певні  проблеми, 

пов’язані з оподаткуванням (табл.2). 
 

Країна 
Місце у 

рейтингу 

Загальний 

відсоток податків 

Кількість 

платежів 

Витрати часу на 

оплату податків 

Естонія 14 48,7% 8 50 

Молдова 32 40,5% 10 181 

Росія 52 47,5% 7 167 

Україна 43 37,8% 5 328 

Казахстан 56 29,4% 7 182 

Білорусь 96 52,9% 11 184 

Болгарія 90 27,1% 14 453 

Таблиця 2  Основні показники та позиції країн-сусідів та країн пострадянського простору у 

міжнародному рейтингу податкового навантаження за версією Pwc[4] 
 

На сучасному етапі за підрахунками 

міжнародної консалтингової компанії Pwc 

(табл. 1),  Україна займає 43 позицію в 

рейтингу податкового навантаження, кількість 

платежів мінімальна, 5 порівняно з 8-ми 8 в 

Естонії, чи 7-ма у Казахстані. Якщо ж 

звернути увагу на витрати часу на оплату 

податку, то майже усі країни пост-радянського 

простору виграють, за винятком Болгарії.[4] 

У порівнянні з обраними для аналізу 

країнами, можна зробити наступний висновок: 

оподаткування в Україні не є агресивним, 

звичайно малі підприємства страждають через 

складність проведення усіх платежів та їх 

порівняно з доходами високі ставки.  

Однією зі слабих сторін діяльності 

підприємств малого і середнього бізнесу є 

повільні темпи адаптації до можливостей 

онлайн-середовища. Так, згідно з підрахунками 

Статистичної служби України лише 38,6% 

підприємств мають свій веб-сайт. 

Найпоширенішим поясненням є брак коштів 

на створення та обслуговування сайту. 

Кооперативні банки могли б покривати витрати 

на встановлення сайтів для підприємств, за 

умови отримання певного відсотку від продаж 

після повноцінної роботи веб-сторінки.  

Разом з тим, згідно з статистикою половина 

населення (близько 22 млн.осіб) хоча б раз 

здійснювала покупки онлайн, а 31%  
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регулярно робить покупки онлайн, при чому 

товарообіг товарів онлайн у 2018р. перевищує 

65млрд, що на 15 млрд більше ніж у 2017р. 

Український онлайн ринок є надзвичайно 

привабливим для іноземних сайтів-гігантів, 

оскільки він динамічно зростає й така 

тенденція спостерігатиметься і надалі. Лише у 

2017р. було зроблено покупок в мережі онлайн 

на більше ніж 14,2 млрд. грн, що на 60% 

більше ніж у попередньому році. [5] 

Якщо  буде прийнятий та ввійде в дію закон 

про оподаткування інтернет-магазинів та 

сервісів, то лише за реалізовану продукцію до 

бюджету надійде понад 2,8 млрд. грн. Ці 

кошти країна могла б успішно витратити на 

фінансування венчурних підприємств, на 

наукові розробки та освіту вцілому.  

Висновки. В резульаті аналізу тенденцій 

розвитку малих і середніх підприємств 

встановлено їхнє кількісне переважання у 

порівнянні з великими. Разом з тим 

спостерігається відставання за показниками 

результативності. Основними перешкодами на 

шляху розвитку малого та середнього бізнесу є 

недосконала система оподаткування та деякі 

адміністративні бар’єри. Окрім того, за 

рахунок власних ресурсів дані підприємства 

невзмозі впроваджувати масштабні інноваційні 

проекти та удосконалювати свою діяльність за 

рахунок власних коштів.  У напрямі подолання 

даної проблеми запропоновано розвиток 

кооперативних банків. Такий підхід дозволить 

малому та середньому бізнесу посилити 

конкурентоспроможність на ринку, протистояти 

монополізації, що в кінцевому результаті 

позитивно вплине на економіку країни, адже 

саме малі та середні підприємства 

забезпечують левову частку доходу країни, а 

значний соціальний прошарок середнього 

класу – запорука успішної економіки. 
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Барткова К.Н., 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В УКРАИНЕ 

В статье описано проблемы, возникающие у малого и среднего бизнеса в современных условиях. Главная идея 

заключается в внешнем финансировании с более лояльными и благоприятными условиями пользования. Определены 

экономические факторы, влияющие на развитие малых и средних предприятий, а также приведены практические 

пути решения проблем с дофинансированием предприятий и содействие их развитию. 

Ключевые слова: малый и средний бизнес, цифровизация,  диджитализация бизнес-процессов, трансформация экономики. 
 

Bartkova Kateryna 

TENDENCIES OF DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESS IN UKRAINE 

The article describes the problems that small and medium sized enterprises face when operating a business. The idea of 

external financing on more lucrative conditions is pictured in the article. The modern trends of an economic life of a country 

is considered, as well as key ways to overcome the problems with co-financing of enterprises and the assistance for their 

qualitative enlargement. 

Key words: small and midsized business, digitalisation, digitalisation of business processes, economics transformation.   
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