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Проведено аналіз сучасного стану
малих підприємств на Херсонщині.
Розглянуто проблеми розвитку малого
бізнесу в Україні та запропоновано
шляхи їх вирішення.

The modern condition of small
enterprises of Kherson region was

analysed. The problems of small
business development in Ukraine are

examined and ways of their solution are
offered.

Малий бізнес як інституційний сектор економіки давно став
домінуючим за чисельністю та обсягами виробництва у провід-
них країнах світу. Малі підприємства забезпечують гнучкість та
стійкість економічної системи, наближують її до потреб конкрет-
них споживачів, виконують важливу соціальну роль — надаючи
робочі місця та забезпечуючи джерело доходу для значних про-
шарків населення [1].

В умовах фінансово-економічної кризи виконання регіональ-
ної програми розвитку малого підприємництва в Херсонській об-
ласті на 2007 —2008 роки визнано задовільним. У 2008 році, за
оперативними даними, в області налічувалося 72118 суб’єктів
малого бізнесу. Обсяг продукції, реалізованої малими підприємс-
твами в 2007 році з урахуванням змін до законодавства, становив
40,2 % від загального обсягу реалізованої продукції (робіт, по-
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слуг) по області. Загальні надходження податків до бюджетів
усіх рівнів від діяльності суб’єктів малого бізнесу за 2008 рік
склали 195,8 млн грн, їх питома вага у загальній сумі надходжень
до зведеного бюджету — 35,6 % [2, с. 1—2]. Третина малих під-
приємств функціонувала у сфері торгівлі та послуг і саме підпри-
ємства цієї галузі забезпечили найвищий внесок малих підпри-
ємств у загальні обсяги реалізованої продукції (робіт, послуг) —
майже 40 %. А на підприємствах, що потребують більших капі-
таловкладень, частка реалізованої продукції незначна: по проми-
словості вона становить 12,5 %, по сільському господарству
9,9 %, будівництву — 13,2% [3, с. 11].

Однією з найгостріших проблем діяльності більшої частини
суб’єктів малого підприємництва є проблема пошуку і отри-
мання фінансових ресурсів, необхідних для авансування про-
цесу господарювання, а в умовах кризи — відстрочення виплат
по кредитах. Часто банки роблять реструктуризацію кредитів,
але іноді реальна різниця між початковим кредитом і реструк-
туризованим становить 80—120 грн. У таких умовах особливе
значення для розвитку сектора малого бізнесу є проблема дер-
жавного сприяння фінансового забезпечення підприємств ма-
лого бізнесу [4].

Згідно з чинним законодавством, суб’єкти малого підприєм-
ництва підлягають економічному, соціальному та адміністратив-
ному регулюванню. Але надмірне регулювання обмежує конку-
ренцію, ефективність і мобільність використання ресурсів, сприяє
розвитку тіньового сектора економіки.

Тому на державному рівні є доцільним: спрощення процесу
створення та реєстрації суб’єктів малих форм господарювання;
ліквідація бюрократичних дій органів державної і виконавчої
влади, скорочення переліку видів підприємницької діяльності, що
підлягають ліцензуванню і патентуванню; спрощення механізму
видачі й анулювання ліцензій; обмеження кількості й повнова-
жень контролюючих органів; спрощення системи бухгалтерсько-
го обліку і звітності; зниження ставки податків. Враховуючи ре-
гіональну орієнтацію малого підприємництва, що проявляється в
плануванні діяльності з урахуванням потреб та можливостей на-
сичення місцевого ринку, обсягів та структури локального попи-
ту, доцільно делегувати повноваження, пов’язані з розвитком ма-
лого підприємництва, на місцевий рівень.

На рівні регіонів однією з проблем є створення ефективної си-
стеми управління розвитком малих форм господарювання з ура-
хуванням перспективних для регіону видів діяльності, обумовле-
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них наявністю сировинної та енергетичної бази, станом промис-
ловості й технології, територіальних переваг, наближеністю до
ринків збуту, кліматичними умовами. У регіонах має бути ство-
рений гнучкий механізм використання загальнодержавних нор-
мативних актів для ефективної реалізації регіональних інтересів у
підприємницькій діяльності [5].

Отже, для ефективного розвитку малого підприємництва в
Україні необхідно створити механізм ефективної взаємодії між
державою та підприємницьким сектором. Його відсутність засвід-
чується тим, що малі підприємства ще не відіграють вагомої ролі
в економіці України. Це проявляється й у тому, що вони не стали
одним із важливих засобів усунення диспропорцій на окремих
товарних ринках, створення нових робочих місць і скорочення
безробіття, активізації інноваційних процесів, розвитку конкуре-
нції, швидкого насичення ринку товарами й послугами. Саме ма-
лі підприємства — тенденційно-інноваційні, гнучкі й витратно
ефективні — за підтримки держави й за стимулюючих умов, осо-
бливо на регіональному рівні, спроможні розв’язати названі про-
блеми. Це сприятиме раціональному використанню їхнього ре-
сурсного потенціалу, посиленню мотивації трудової діяльності,
поступовому піднесенню рівня добробуту, впливатиме на досяг-
нення рівноправного партнерства у світовому економічному спів-
робітництві.
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