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УДК: 330.34 
 

МІСЦЕ  МАЛОГО БІЗНЕСУ В РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
ЕКОНОМІКИ 

 
Зіняк О.Р., студент 
Завадських Г.М., к.е.н. доцент 
Таврійський державний  агротехнологічний університет 
ім. Дмитра Моторного 
Зеваченкова О.Е., приватний підприємець 

 
Постановка проблеми. Досвід розвинених країн показує, що малий 

бізнес відіграє дуже і дуже велику роль в економіці, його розвиток впливає 
на економічний розвиток, на насичення ринку товарами належної якості, на 
створення нових додаткових робочих місць, тобто вирішує багато 
економічних, соціальних і інших проблем. У всіх економічно розвинених 
країнах держава сприяє розвитку малого бізнесу, дієздатне населення дедалі 
більше починає займатися малим підприємництвом. Малий бізнес як 
інституційний сектор економіки давно став домінуючим за чисельністю та 
обсягами виробництва у провідних країнах світу.  

Малі підприємства відіграють одну з провідних ролей у розвитку 
приватного сектора та поступово стають важливим чинником економічного 
зростання, створення нових робочих місць, структурної перебудови 
економіки, зміцнення економіки регіонів. Як невід’ємний сектор ринкової 
економіки, малий бізнес має явну регіональну орієнтацію, оскільки суб’єкти 
малого підприємництва планують свою діяльність, виходячи, перш за все, з 
потреб місцевих ринків, обсягів та структури локального попиту, а місцева 
влада в межах своїх повноважень формує підприємницький клімат. 

 Вагомий внесок у вирішення окремих теоретичних, методологічних і 
практичних аспектів, пов’язаних з функціонуванням, розвитком та оцінкою 
діяльності  малих підприємств та сектору малого підприємництва в цілому, 
зробили такі провідні вітчизняні й зарубіжні вчені, як В.В. Бабич, З.С. 
Варналій, Л.І. Воротіна, Т.О. Коваленко, В.О. Ластовецький, С. 
Покропивний, В. Савчук, Є.І. Свідерській, Т.В. Трофімова, А. Чухно, Р. 
Кантильон, Д. Рікардо, Дж. Міль, Ж.-Б. Сей, А. Сміт, Й. Шумпетер, Ф. Хайек, 
П. Друкер, Я. Корнаї, М. Портер, П. Самуельсон та багатьох інших. 
Визначенню сутності малого бізнесу присвячено праці таких провідних 
науковців, як Л.Д. Буряк, Береський, В.К. Збарський, Д. Книш, М.І. Крупка, 
І.С. Кузнецова, В.І. Ляшенко, З. Патора-Висоцька, С.К. Реверчук.  

Основні матеріали дослідження. Місце і роль малого підприємництва 
в національній економіці проявляється у властивих йому функціях. По-
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перше, розвиток ринкових стосунків у будь-якому секторі економіки створює 
певні соціально-економічні передумови для формування і розвитку 
конкурентної діяльності господарюючих суб’єктів малого підприємництва 
України. Для того, щоб підприємства ставали конкурентоспроможними, вони 
повинні розвивати і нарощувати конкурентоспроможний потенціал, що 
дозволяє швидко адаптуватися до ринкових умов. Малий бізнес – важливий 
елемент сучасної економіки, без якого не може розвиватися держава. він як 
найважливіший складник сучасного виробництва багато в чому сприяє 
підтримці конкурентного тонусу в економіці, створює природну соціальну 
сферу суспільного устрою, організованому на засадах ринку, а також формує 
новий соціальний прошарок підприємців. 

В умовах вільної ринкової економіки конкуренція є відображенням 
відносин змагання між господарськими елементами, коли їхня самостійна 
діяльність ефективно обмежує можливості кожного з них вплинути на 
загальні умови обігу товарів на даному ринку, а також стимулює 
виробництво тих товарів, яких потребує споживач. Діяльність учасників 
ринкових відносин набуває динамічного характеру, вона пов’язана з 
економічною відповідальністю та ризиком підприємця, що перетворює його 
в своєрідний соціальний двигун економічного розвитку.  

Роль сектору малого підприємництва (СМП) значно зростає при 
переході до ринкової моделі управління економікою. Оскільки в останній для 
малого підприємництва апріорі закладено роль одного з ідеологічних 
чинників стратегічного розвитку країни, водночас визначаючи, яку саме 
модель устрою обрано цим суспільством. 

Розвиток підприємництва є невід'ємною умовою економічного зростання, 
яке передбачає: 

– формування здорового конкурентного середовища; 
– підвищення рівня маневреності економіки (для більшості малих 

підприємств внутрішньо притаманна здатність швидкого та 
ефективного пристосування до економічної кон'юнктури); 

– забезпечення стабільності економіки (економічні ризики 
розподіляються між більшою кількістю підприємств, зменшується 
рівень залежності від обмеженої кількості суб'єктів ринку); 

– розвиток інноваційного потенціалу економіки (більшості 
господарських суб'єктів внутрішньо притаманне прискорене 
впровадження інноваційних ідей у бізнес та їх розповсюдження в 
економічному просторі); 

– вирівнення економічного розвитку окремих територій країни, так як 
розміщення більшої частини учасників ринку має тенденцію до 
децентралізації; 
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– забезпечення більш ефективного використання господарських ресурсів 
та зростання спеціалізації виробництва; 

– скорочення термінів виробництва продукції, сумарних витрат на 
виробництво та насичення споживчого ринку необхідними товарами і 
послугами; 

– забезпечення переливу інвестицій у сфери найбільш ефективного 
використання ресурсів. 
Мале підприємництво допомагає утвердженню конкурентних відносин, 

бо воно є антимонопольним за своєю природою, що проявляється в 
різноманітних аспектах його функціонування. З одного боку, малий бізнес 
внаслідок численності елементів, що його складають, та високого їх 
динамізму значно меншою мірою піддається монополізації, ніж великі 
підприємства. З іншого боку, за умов вузької спеціалізації й використання 
новітньої техніки воно виступає як дійовий конкурент, що підриває 
монопольні позиції великих корпорацій. Саме ця особливість малого 
підприємництва відіграла суттєву роль в послабленні, а іноді й в подоланні 
розвинутими країнами притаманній великому капіталу тенденції до 
монополізації та затримці технічного прогресу. 

По-друге, оперативно реагуючи на зміни кон’юнктури ринку, мале 
підприємництво, надає ринковій економіці необхідної гнучкості. Особливого 
значення ця риса здобула в сучасних умовах внаслідок індивідуалізації та 
диференціації споживчого попиту, зростання номенклатури промислових 
товарів та послуг. 

По-третє, сприяючи прискоренню реалізації новітніх технічних і 
комерційних ідей, випуску наукомісткої продукції, мале підприємництво тим 
самим виступає провідником НТП. Величезним внеском малого 
підприємництва є здійснення прориву у галузі кібернетики, електроніки, 
інформатики. Наприклад, більшість дрібних фірм, що виникли наприкінці 
1980-х років у Великобританії, є найбільш технічно оснащеними. А в США 
на сектор малого підприємництва припадає близько 50 % науково-технічних 
розробок. 

По-четверте, вагомий внесок у розв’язання проблеми зайнятості 
здійснює мале підприємництво. Ця функція проявляється у здатності малого 
підприємництва створювати нові робочі місця й поглинати надлишкову 
робочу силу під час циклічних спадів та структурних зрушень економіки. У 
розвинутих країнах на малий бізнес припадає в середньому 50 % усіх 
зайнятих та до 70-80 % створених нових робочих місць. 

По-п’яте, важлива функція малого підприємництва полягає в 
пом’якшенні соціальної напруги і демократизації ринкових відносин, бо саме 
воно є фундаментальною основою формування середнього класу.  
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У різних країнах використовуються різні критерії (класифікаційні 
ознаки) визначення малого підприємства. Встановлено граничні величини, 
при досягненні яких підприємство перестає відноситись до категорії малих. 
Як правило, обмеження стосуються чисельності працюючих, розміру 
капіталу, річного обороту, обсягу інвестицій, валюти балансу тощо. 

Характерними рисами є: 
1) мобільність, можливість ухвалення гнучкіших, своєчасніших і 

оперативних рішень; у великих корпораціях, на відміну від малого бізнесу, 
спрощена структура ухвалення управлінських рішень, що дає можливість 
легко і швидко реагувати на кон’юнктурні зміни, що відбуваються на ринку, 
у тому числі навіть переключаючись з одного виду виробництва на іншій; 

2) орієнтація виробників в основному на регіональні і місцеві ринки; 
3) підтримка рівня зайнятості населення і створення нових робочих 

місць, що надзвичайно актуально для України; 
4) виконання допоміжних функцій по відношенню до великих 

підприємств; великі фірми роздрібнюють виробничий процес, доводячи його 
до фази малих підприємств; 

5) малий первинний обсяг інвестицій - у малих підприємств коротше 
терміни будівництва; дрібні розміри дозволяють їм швидше і дешевше 
переозброюватися, запроваджувати нові технології і автоматизувати 
виробництво. 

Таблиця 1  
Показники, що характеризують розвиток малих підприємств у 

різних країнах світу 

Країни 
Кількість  

МП  
(тис. од.) 

Кількість 
МП на 

1000 осіб 

Зайнято 
МП 

(млн. 
осіб) 

Частка МП 
в загальній 
чисельності 

зайнятих 
(%) 

Частка 
МП у 
ВВП 
(%) 

США 19300 74,2 70,2 54 50-52 
Японія 6450 49,6 39,5 78 52-55 
Італія 3920 68,0 16,8 73 57-60 
Великобританія 2630 46,0 13,5 49 5-53 
Німеччина 2290 37,0 18,5 46 50-52 
Країни ЄС  
(в цілому) 

15770 45,0 38,0 72 63-67 

Франція 1980 35,0 15,2 54 55-62 
Україна 287,3 6,3 1,99 8 10 

Джерело: Побудовано авторами на матеріалах [3] 
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До основних переваг малого бізнесу можна віднести такі: 
 1) близькість до клієнта. на відміну від підприємств великого бізнесу 

малі підприємства практично завжди знаходяться в тісному контакті з 
клієнтом, майже в повсякденному. це дає змогу підприємствам найбільш 
швидко адаптуватися та проявити гнучкість залежно від бажань клієнтів, і, як 
результат, вони можуть домогтися того, що саме їх продукції споживач у 
підсумку надасть свою перевагу;  

2) здатність постійно змінюватися й адаптуватися. Підприємствам 
малого бізнесу в процесі здійснення своєї діяльності доводиться постійно 
боротися за виживання, тому що є велика ймовірність витіснення з боку 
великих і середніх підприємств. окрім того, вони сильно залежать від своєї 
клієнтури і постачальників, тому змушені постійно шукати різні нові способи 
зниження витрат; 

 3) низькі накладні витрати. Є фактом те, що в традиційній організації в 
процесі її розширення кола управлінських завдань, які необхідно вирішувати в 
найкоротші терміни, постійно зростають. разом із цим спостерігається і 
зростання питомих накладних витрат на постійно зростаючий апарат 
адміністрації. 

Приймаючи участь у формуванні ринкового конкурентного 
середовища, мале підприємництво сприяє розвитку наукомістких 
виробництв, забезпечує зайнятість вивільненого державного сектора 
населення, а отже воно сприяє підвищенню доходів як населення, так і 
бюджету за рахунок збільшення кількості осіб, які сплачують податки, та 
зменшення соціального навантаження на державу.  

Як свідчать приведені вище дані, мале підприємництво відіграє 
важливу соціально-економічну роль у всіх економічних процесах 
економічно-розвинутих країн (табл.1). 

Слід зазначити, що стан товарного ринку в Україні, на якому діють 
суб’єкти малого підприємництва, суттєво відрізняються від розвинутих 
країн. Якщо розвинутим ринковим відносинам притаманні переважний вплив 
попиту з швидкою реакцією на нього, пріоритет приватної власності, 
розвинута ринкова інфраструктура, дієвість та детальність законодавства, 
доступність факторів виробництва, інформаційна відкритість, мінімальна 
криміналізація, то вітчизняне мале підприємництво функціонує в більш 
складних умовах, які обумовлюють його властиві риси. 

Висновки. Отже, роль та функції малого бізнесу з погляду 
загальноекономічних позицій полягають не тільки у тому, що він є одним з 
найважливіших дійових чинників економічного розвитку суспільства, яке 
опирається на ринкові методи господарювання. Його важливою функцією є 
сприяння соціально-політичній стабільності суспільства, тобто він відкриває 
простір вільному вибору шляхів і методів роботи на користь суспільства та 
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забезпечення власного добробуту. Малі підприємства є одним із дійових 
засобів вирішення першочергових соціально економічних проблем. Серед 
них можна навести: прискорення структурної перебудови економіки, 
забезпечення насиченості ринку товарами і послугами, створення 
конкурентного середовища, створення нових робочих місць шляхом 
самозайнятості, забезпечення ефективного використання місцевих 
сировинних ресурсів тощо. Однак, не зважаючи на всі позитивні зрушення, 
мале підприємництво наражається на велику кількість перешкод. Його 
розвиток відбувається нерівномірно, хаотично та суперечливо, йому не 
приділяють належної уваги державні органи: програми підтримки є 
декларативними, немає узгодженості у діях центральної та місцевої влади, 
слабка фінансова допомога тощо.  

За умов дестабілізації економіки, обмеження фінансових ресурсів саме 
суб'єкти малого бізнесу, які не потребують великих стартових інвестицій, 
мають швидкий обіг ресурсів, спроможні за певної підтримки найшвидше і 
економічно доцільно вирішувати проблеми демонополізації, стимулювати 
розвиток економічної конкуренції. 
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