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Анотація. У статті розглянуто українську практику формування та функціонування сис-
теми державної підтримки малого підприємництва. На основі аналізу нормативно-правового 
поля, статистичних звітів інститутів підтримки підприємництва побудовано модель дер-
жавної підтримки малого підприємництва в Україні. 
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Однією з основних умов становлення рин-
кової економіки в країні є забезпечення висо-
кого рівня розвитку підприємництва. Найваж-
ливішим сегментом в економіці з погляду на 
кількість суб’єктів підприємництва, які в ньо-
му функціонують (98–99 % загального обся-
гу), їх демографічних характеристик і внеску 
у створення нової вартості (в країнах ЄС 60 % 
ВВП), забезпечення зайнятості та самозай-
нятості (60–70 % зайнятого населення в ЄС), 
участі в експортних операціях і наявного по-
тенціалу зростання завдяки створенню, впро-
вадженню та комерціалізації інновацій є мале 
підприємництво. Майже в усіх розвинених 
країнах, у яких малі підприємства успішно 
розвиваються в останні п’ятдесят років, сфор-
мувалися системи його державної підтримки. 
В країнах пострадянського простору форму-
вання систем державної підтримки малого 
підприємництва почалося лише в дев’яностих 
роках і їх функціонування не забезпечує необ-
хідний для країн рівень розвитку аналізовано-
го сектора. 

Теоретико-методологічні основи формуван-
ня системи державної підтримки малого під-
приємництва в Україні розглянули вітчизняні 
науковці, зокрема Н. А. Кулик, З. С. Варналій, 
М. М. Хурса, Н. І. Галан, Л. О. Логіненко. При 
цьому основну увагу ці вчені приділили інсти-
тутам та інструментам державної підтримки 
малого підприємництва. В умовах зростаю-
чих темпів інтеграції та глобалізації особливої 
актуальності набуває дослідження основних 
елементів системи державної підтримки ма-
лого підприємництва та взаємозв’язків між 
ними.

Метою статті є дослідження українського 
досвіду формування та функціонування сис-
теми державної підтримки малого підприєм-
ництва.

Для досягнення зазначеної мети було по-
ставлено такі завдання:

• визначення економічної сутності дефіні-
ції «систем»;

• виокремлення компонентів системи дер-
жавної підтримки малого підприємництва;
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• дослідження особливостей системи дер-
жавної підтримки малого підприємництва в 
Україні.

Існуючі наукові праці щодо трактування 
дефініції «система» дозволяють визначити, 
що система являє собою упорядковане уяв-
лення про об’єкт. За своєю сутністю системи 
державної підтримки малого підприємництва 
в більшості країнах світу являються велико-
масштабними системами, яким притаманні 
такі характеристики: стійкість, потреба у фі-
нансових ресурсах, управління з урахуванням 
територіальних особливостей, безповоротний 
характер розвитку та взаємозв’язок з іншими 
системами.

Використовуючи принцип побудови вели-
комасштабних систем і застосовуючи агрега-
тивно-депозитарний підхід до аналізу системи 
державної підтримки малого підприємництва, 
виокремимо такі компоненти:

• вихідні елементи: мета, цілі, принципи 
та завдання державної підтримки малого під-
приємництва, державний апарат, який являє 
собою сукупність державних органів, що за-
безпечують реалізацію державної підтримки 
малого підприємництва;

• сукупність функціональних елементів 
системи (нормативно-правові акти, направле-
ні на підтримку та розвиток малого підприєм-
ництва; напрями підтримки; державна інфра-
структура підтримки малого підприємництва);

• сукупність взаємозв’язків, що поєдну-
ють усі компоненти.

За останні десять років в Україні сформо-
вано систему державної підтримки малого 

підприємництва, що побудована на проблем-
но-орієнтованому принципі (тобто визначення 
проблем цільової групи та надання підтримки 
для розв’язання ідентифікованих проблем). 
Розширення масштабів діяльності малих під-
приємств при участі держави потребує сис-
темної та комплексної підтримки як на наці-
ональному, так і на муніципальному рівнях. 
Для досягнення високих кількісних і якісних 
показників розвитку малого підприємництва в 
Україні створена дворівнева система підтрим-
ка малого підприємництва, тобто її вихідні 
елементи формуються на національному та 
регіональному рівнях. 

Особливостями української системи дер-
жавної підтримки малого підприємництва є 
створення чіткого організаційно-економіч-
ного механізму розподілу повноважень між 
центральними та регіональними органами 
влади з метою комплексного розв’язання на-
ціональних і регіональних проблем, фор-
мування стратегії надання підтримки з ура-
хуванням національних і муніципальних 
пріоритетів шляхом розробки національних 
і регіональних програм. На національному 
рівні мета та принципи державної підтримки 
малого підприємництва в Україні визначені в 
Законах України «Про розвиток та державну 
підтримку малого підприємництва в Украї-
ні» та «Про Національну програму сприяння 
розвитку малого підприємництва в Україні»  
(табл. 1).

Таблиця 1

Вихідні компоненти системи державної підтримки  
малого підприємництва в Україні

Назва компонента Сутність відповідно до нормативно-законодавчої бази України

Мета

1) Створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього підприємництва;
2) забезпечення розвитку суб’єктів малого й середнього підприємництва з метою 
формування конкурентного середовища та підвищення рівня їх конкурентоспроможності;
3) стимулювання інвестиційної та інноваційної активності суб’єктів малого та середнього 
підприємництва;
4) сприяння провадженню суб’єктами малого та середнього підприємництва діяльності 
щодо просування вироблених ними товарів (робіт, послуг), результатів інтелектуальної 
діяльності на внутрішній і зовнішній ринки;
5) забезпечення зайнятості населення завдяки підтримці підприємницької ініціативи 
громадян



© Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. – № 2 (58). – 2013.

О. В. Кендюхов  15

Продовж. табл. 1

Назва компонента Сутність відповідно до нормативно-законодавчої бази України

Державний апарат

Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, спеціально уповноважений орган у 
сфері розвитку малого та середнього підприємництва, інші центральні органи виконавчої 
влади, Верховна Рада Автономної Республіки Крим і Рада міністрів Автономної 
Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування

Принципи

1) Ефективність підтримки малого та середнього підприємництва;
2) доступність отримання державної підтримки суб’єктами малого підприємництва;
3) забезпечення участі представників суб’єктів малого та середнього підприємництва, 
громадських організацій, що представляють інтереси суб’єктів малого та середнього 
підприємництва, у формуванні та реалізації державної політики в зазначеній сфері;
4) створення рівних можливостей для доступу суб’єктів малого підприємництва, 
що відповідають вимогам, передбаченим загальнодержавними, регіональними та 
місцевими програмами розвитку малого й середнього підприємництва, до участі у 
виконанні таких програм і для отримання державної підтримки;
5) ефективність використання бюджетних коштів, передбачених для виконання 
зазначених програм;
6) відкритість і прозорість проведення процедур надання державної підтримки;
7) доступність об’єктів інфраструктури підтримки малого та середнього підприємництва 
для всіх суб’єктів малого і середнього підприємництва

Джерело: побудовано автором на основі [6, 7].

На регіональному рівні вихідні елементи 
(мета, завдання, цілі, принципи) визначають-
ся в 25 регіональних програмах, що діють два 
календарні роки. Функціональна підсистема 

системи державної підтримки малого підпри-
ємництва в Україні складається з трьох ком-
понентів і трьох основних напрямів, що пред-
ставлені у табл. 2:

Таблиця 2

Функціональні компоненти системи державної підтримки  
малого підприємництва України

Назва Складові елементи

Нормативно-
правові акти 

(основні)

Конституція України, Господарський Кодекс України, Податковий Кодекс України, Закон 
України № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприєм-
ців», Закон України № 1160-IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері гос-
подарської діяльності», Закон України № 2157-III «Про Національну програму сприяння 
розвитку малого підприємництва в Україні», Закон України № 4618-VI «Про розвиток та 
державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», Закон України № 5205-
VI «Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою 
створення нових робочих місць», Закон України № 877-V «Про основні засади державного 
нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», Закон України № 1160-IV «Про заса-
ди державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Постанова Кабінету 
Міністрів України № 510 «Про затвердження Порядку реєстрації організацій, діяльність яких 
спрямована на задоволення потреб суб’єктів малого та середнього підприємництва», По-
станова Кабінету Міністрів України № 68 «Деякі питання надання суб’єктам малого та серед-
нього підприємництва кредитно-гарантійної підтримки», Наказ Державного комітету України 
з питань регуляторної політики та підприємництва № 112 «Про затвердження форм доку-
ментів, необхідних для реєстрації організацій як об’єктів інфраструктури підтримки малого 
та середнього підприємництва»

Напрями  
підтримки

Фінансова (часткова компенсація відсоткових ставок за кредитами; часткова компенсація 
лізингових, факторингових платежів та платежів за користування гарантіями; надання гаран-
тії та поруки за кредитами; надання кредитів; надання позик на придбання і впровадження 
нових технологій; компенсація видатків на розвиток кооперації; фінансова підтримка впро-
вадження енергозберігаючих та екологічно чистих технологій).
Інформаційна (створення та забезпечення функціонування державних, регіональних і міс-
цевих інформаційних систем, інформаційно-телекомунікаційних мереж, сприяння запо-
чаткуванню підприємницької діяльності за допомогою Інтернету; надання інформації: про 
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Продовж. табл. 2

Назва Складові елементи

Напрями  
підтримки

стан виконання державних, регіональних і місцевих програм розвитку малого та середнього 
підприємництва та рівень ефективності державної підтримки; про стан розвитку малого та 
середнього підприємництва; про об’єкти інфраструктури підтримки малого та середнього 
підприємництва; іншої інформації (економічної, правової, статистичної, виробничо-техно-
логічної, з питань маркетингу), необхідної для забезпечення розвитку суб’єктів малого та 
середнього підприємництва).
Консультаційна (сприяння утворенню об’єктів інфраструктури підтримки малого та серед-
нього підприємництва, які надають консультаційні послуги суб’єктам малого та середнього 
підприємництва, та забезпечення їх діяльності; спрощення доступу до інформації в режимі 
реального часу)

Інфраструктура

531 бізнес-центр, 76 бізнес-інкубаторів, 46 технопарків, 535 лізингових центрів, 3964 небан-
ківські фінансово-кредитні установи, 242 фонди підтримки підприємництва (з яких 27 ство-
рені за участю Українського фонду підтримки підприємництва), 3031 інвестиційних та інно-
ваційних фондів і компаній, 3902 інформаційно-консультативні установи

Джерело: побудовано автором на основі [1, 3, 4, 6, 8].

Реалізація заходів державної підтримки в 
Україні здійснюється тільки на регіональному 
рівні, а фінансування функціональних компо-
нентів системи державної підтримки мало-
го підприємництва здійснюються за рахунок 
Державного бюджету України та регіональних 
бюджетів. Оцінка результативності функці-
онування системи здійснюється на двох рів-
нях (національному та регіональному) при 
аналізі сукупності результативних показни-
ків, що складаються з кількісних індикаторів, 
серед яких основними є кількість малих під-
приємств, кількість створених робочих місць 
(кількість зайнятого в секторі населення) та 
рівень надходження до бюджету. 

Важливим при аналізі системи державної 
підтримки малого підприємництва є дослі-
дження сукупності взаємозв’язків між її ком-
понентами, що характеризуються певними 
потоками фінансових та інформаційних ре-
сурсів. Зауважимо, що для української систе-
ми державної підтримки малого підприємни-
цтва характерними є переважно односторонні 
фінансові та інформаційні потоки (від держав-
них інститутів до суб’єктів малого підприєм-
ництва) у рамках реалізації програм прямої 
підтримки малого підприємництва (рис. 2).

Задля досягнення поставленої мети в Укра-
їні діє одностороння система підтримки ма-
лого підприємництва, тобто інформаційні та 

 

Український фонд 
підтримки підприємництва 

Мале підприємництво Інфраструктура підтримки підприємництва 

Органи місцевого самоврядування 

Державна служба України 
з питань регуляторної 
політики та розвитку 

підприємництва 

Проводить аналіз стану розвитку підприємництва, здійснює заходи щодо 
реалізації державної політики у сфері розвитку та підтримки малого та 
середнього підприємництва, формування механізму такої підтримки та 
відповідної інфраструктури, готує та подає в установленому порядку 
пропозиції щодо її вдосконалення 

Здійснює методичне керівництво з розроблення регіональних програм 
підтримки та розвитку малого підприємництва, проводить аналіз стану їх 
виконання 

 Розробляє заходи щодо виконання Національної програми сприяння 
розвитку малого підприємництва в Україні 

Рис. 1. Система державної підтримки малого підприємництва в Україні  
(побудовано автором основі табл. 1, 2, 6, 7)
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фінансові потоки направлені від державних 
інститутів підтримки малого підприємництва, 
однак інформаційні потоки від сектора малого 
підприємництва до державного апарату обме-
жені, що унеможливлює врахування проблем 
при вдосконаленні нормативно-правової бази, 
тому потрібно дослідити та вдосконалити її.

Проведене автором дослідження дозволило 
сформувати ряд висновків:

Система державної підтримки малого під-
приємництва являє собою великомасштабну 
систему, що складається з вихідних елементів 
(мета, цілі, принципи та завдання державної 
підтримки малого підприємництва, держав-
ний апарат, який являє собою сукупність дер-
жавних органів, що забезпечують реалізацію 
державної підтримки малого підприємни-
цтва), сукупності функціональних елементів 
системи (нормативно-правові акти, спрямова-
ні на підтримку та розвиток малого підприєм-
ництва; напрями підтримки; державна інфра-
структура підтримки малого підприємництва), 
сукупності взаємозв’язків, що поєднують усі 
компоненти.

Для системи державної підтримки малого 
підприємництва України характерні такі осо-
бливості:

• система є дворівневою, тобто вихідні 
компоненти формуються на національному та 
муніципальному рівнях, при цьому сформо-
вано чіткий організаційно-економічний меха-
нізм розподілу повноважень між центральни-
ми та регіональними органами влади;

• взаємозв’язки, що поєднують окремі 
компоненти системи представлені у вигляді 
несистематичних односторонніх фінансових 
та інформаційних потоків;

• системі притаманна відсутність деяких 
необхідних компонентів системи державної 
підтримки малого підприємництва, зокрема 
невизначеними залишаються цілі та критерії її 
формування.
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