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Мале підприємництво є невід’ємною складовою ринкової економічної 

системи, без чого така економіка і суспільство в цілому не можуть не тільки 

розвиватися, а й існувати. Основою розвитку країн з ринковою системою 

господарювання, як свідчить світова практика, є мале підприємництво як 

найбільш масова, динамічна та гнучка форма ділового життя. Саме в секторі 

малого підприємництва створюється  і функціонує чималий обсяг 

національних ресурсів, які є живильним середовищем для середнього та 

великого підприємництва. По рівню розвитку малого бізнесу можна судити 

про здатність країни пристосовуватися до економічної ситуації, яка є дуже 

мінливою в сучасних умовах [5].  

Особливе значення для розвитку малого підприємництва набуває 

необхідність полегшення доступу малих підприємств до зовнішнього 

фінансування. серед причин більш високої, ніж у великих підприємств, 

залежності від зовнішніх джерел фінансових ресурсів можна виділити: 

обмеженість власного капіталу; невисока кваліфікація підприємців у 

питаннях фінансового менеджменту і неможливість мати повний штат 

необхідних фахівців; ускладнений доступ до ресурсів. Враховуючи, що для 

суб’єктів малого бізнесу характерним є низькій рівень ліквідності у 

поєднанні з високими кредитними ризиками, а обсяг надходжень від 

реалізації продукції не завжди достатній для фінансування всіх потреб, стає 

очевидною необхідність підтримки з боку державних і недержавних 

інституцій. Саме для суб’єктів малого підприємництва, які не потребують 
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великих стартових інвестицій, характерне швидке обертання ресурсів, саме 

вони спроможні за певної підтримки найбільш швидко й економічно 

доцільно розв’язувати проблеми демонополізації, стимулювати розвиток 

економічної конкуренції. Створення сприятливого середовища для ведення 

бізнесу та розвитку малого підприємництва є одним із середньострокових 

напрямів реформування, зазначених у Стратегії сталого розвитку «Україна–

2020» [4]. Державна фінансова підтримка малим підприємствам  надається за 

рахунок державного та місцевих бюджетів. Основним нормативно-правовим 

документом у даному напрямі є Закон України «Про розвиток та державну 

підтримку малого і середнього підприємництва» від 22.03.2012 р. № 4618-VI 

[1]. Частиною 1 ст. 15 цього Закону визначено, що державна підтримка 

суб’єктів малого і середнього підприємництва включає фінансову, 

інформаційну, консультативну підтримку, зокрема підтримку у сфері 

інновацій, науки, промислового виробництва, підтримку суб’єктів малого і 

середнього підприємництва, що провадять експортну діяльність, підтримку у 

сфері підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації управлінських 

кадрів та кадрів для ведення бізнесу. 

Підприємства в Україні під час провадження господарської діяльності 

можуть застосовувати спрощену систему оподаткування, обліку та звітності. 

Спрощена система оподаткування запроваджена в 1998 році з метою 

стимулювання розвитку малого підприємництва, а також зниження рівня 

неформальної зайнятості. Відповідно до Податкового кодексу України 

юридичні особи або фізичні особи - підприємці можуть сплачувати єдиний 

податок (замість окремих податків та зборів) та мають право на спрощені 

процедури обліку та звітування, що є актуальним питанням для малих 

підприємств з огляду на той факт, що податкове адміністрування є однією з 

основних перешкод для розвитку підприємництва. За працівників такі 

підприємства повинні сплачувати податок з доходів фізичних осіб та єдиний 

соціальний внесок. На заробітну плату найманих працівників нараховується 

єдиний соціальний внесок  у сумі 22 відсотки розміру мінімальної заробітної 
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плати (з 1 січня 2017 р. мінімальна заробітна плата становить 3200 гривень). 

На сьогодні існують чотири групи платників податків за спрощеною 

системою оподаткування [3]. 

Також з 02.08.2017 р. набрав чинності Закон України «Про державну 

допомогу суб’єктам господарювання» від 01.07.2014 р. № 1555-VII, який 

встановлює правові засади проведення моніторингу державної допомоги 

суб’єктам господарювання, здійснення контролю за допустимістю такої 

допомоги для конкуренції, спрямований на забезпечення захисту та розвитку 

конкуренції, підвищення прозорості функціонування системи державної 

допомоги. У додатку № 9 "до Закону України «Про Державний бюджет на 

2018 рік» наведено перелік кредитів (позик), що залучаються державою до 

спеціального фонду Державного бюджету України у 2018 році від іноземних 

держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації 

інвестиційних проектів . Так, обсяг залучення кредиту (позики) у 2018 році за 

проектом «Основний кредит для малих та середніх підприємств та компаній з 

середнім рівнем капіталізації» складає  658 000 тис.грн. (кредитор - 

Європейський інвестиційний банк) та 72 000 тис. грн. за проектом 

«Підтримка малих і середніх підприємств» (кредитор – Кредитна установа 

для відбудови) [2]. 

Фінансова державна підтримка суб’єктів малого підприємництва на 

державному рівні реалізується в рамках бюджетної програми 

«Мікрокредитування суб’єктів малого підприємництва». Український фонд 

підтримки підприємництва надає бюджетні кошти суб’єктам малого 

підприємництва на конкурсних засадах на поворотній основі за умови 

забезпечення виконання зобов’язання щодо їх повернення та сплати відсотків 

за користування бюджетними коштами на рівні 1,5 облікової ставки 

Національного банку, яка діє на дату укладення договору про 

мікрокредитування. Таким чином, за сучасних викликів щодо суттєвого 

очікуваного скорочення робочих місць у найближчий час саме малий бізнес 
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може і має стати тим інструментом, який забезпечить робочими місцями 

працездатне населення.  
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ICO – Initial Coin Offering. Чи на знаходите ви щось знайоме в цій 

абревіатурі. Так, навіть назва цього явища нагадує нам всім відому 
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