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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МАЛОГО 

БІЗНЕСУ УКРАЇНИ 
 
Останні досягнення України щодо конкурентоспроможності 

рівня розвитку і ефективності функціонування національної 
економіки є недостатніми для постійного розвитку вітчизняної 
економіки, виходу в найближчий час на сучасні європейські 
стандарти життя українських громадян за рахунок росту економіки 
нашої країни в цілому. Очевидно, що нова економічна система не 
може бути “чистим” капіталізмом, бо в розвинених країнах 
здебільшого домінують змішані суспільства. 

Риси сучасного економічного становища України : 
- занадто сильний контроль економіки з боку 

українського уряду; 
- величезна заборгованість держави; 
- паливо – енергетична залежність; 
- корупція майже на кожному шляху; 
- прикриття “тіньового” бізнесу та капіталів; 
- занепад аграрного сектору. 

Наразі особливо турбує перспектива розвитку малого бізнесу 
в Україні. Малий бізнес надає економіці гнучкості та мобільності. 
Мале підприємництво – цілком самостійна і найбільш типова 
форма організації економічного життя суспільства зі своїми 
відмітними особливостями, перевагами і недоліками, 
закономірностями розвитку [1]. 



На нашу думку, проблема фінансування суб’єктів малого 
підприємництва полягає в обмеженні доступу до джерел 
фінансування: кошти банків та ринку цінних паперів. Банк не хоче 
кредитувати, бо великий відсоток підприємств стає банкротами, та 
не може розрахуватися за кредити. Це і є основна проблема – 
фінансування. Такий стан посилюється в сучасних кризових умовах 
країни. На відміну від наших реалій, західні банки є основним 
джерелом фінансових ресурсів для малого підприємства. 

Тому, основними завданнями нашої держави в галузі 
економіки для підтримки малого бізнесу є: 

- стабілізація національної валюти; 
- залучення іноземних інвестицій, для розвитку економіки; 
- створення нових робочих місць, скорочення рівня безробіття; 
- розвиток аграрного сектору, перетворення землі в товар; 
- легалізація “тіньової” економіки; 
- боротьба з корупцією та економічною злочинністю; 
- акти, закони, заходи, які дадуть поштовх для розвитку малого 

підприємництва. 
Забезпечення стабільних темпів розвитку економіки України 

потребує вирішення фундаментальних проблем: прискореного 
інвестування реального сектора економіки завдяки реалізації 
державних заходів щодо запровадження ефективних механізмів 
залучення коштів населення, створення сприятливих умов для 
внутрішніх і прямих іноземних інвестицій; реалізації з боку 
держави ефективних інституційних перетворень у напрямку 
реформування інститутів власності, створення ринкової 
інфраструктури, підвищення ефективності виробництва та обміну, 
реалізації програми енергозбереження; проведення жорсткої 
бюджетної політики шляхом зміцнення бюджетної дисципліни, 
підвищення контролю за видатками, оптимізації пільгового 
оподаткування, вдосконалення системи державних закупівель; 
використання ефективних інструментів грошово-кредитної 



політики щодо забезпечення необхідної збалансованості 
монетарних і макроекономічних показників [2]. 

Вище назване можна розцінювати як реальну перспективу, яку 
слід очікувати, при умові, що економічна система держави буде 
розвиватися за зазначеним сценарієм, а паралельно з нею буде 
розширюватися і укріплюватися сама ринкова система, яка на 
сьогодні частково занепала. 
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