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странах 

Отражен опыт медицинского страхования в развитых странах мира, возмож-
ности его применения для последующего развития рынка медицинского страхования 
Украины. 
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ЗРЦ СЕ і ГД НАН України 

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ МАЛОГО БІЗНЕСУ  
ТА МОЖЛИВІСТЬ ЙОГО ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ 
Розглянуто процеси становлення та розвитку малого підприємництва в еконо-

міці зарубіжних країн. Визначено основні підходи щодо реалізації державної політи-
ки підтримки малого бізнесу в країнах з ринковою економікою. Запропоновано опти-
мальні шляхи щодо активізації діяльності підприємств малого бізнесу в Україні. 

Ключові слова: малий бізнес, підприємництво, державна підтримка, джерела 
фінансування. 

Вступ. У сучасних умовах трансформації економіки України важливе 
місце посідає проблема формування ринкових інститутів, головним із яких є 
розвиток підприємництва. Становлення і розвиток різних форм малого під-
приємництва, поряд із середнім і великим бізнесом, є стратегічною пробле-
мою економічної політики в умовах модернізації економіки, її наближення до 
передових світових стандартів [7, с. 6]. Проте, поки що малий бізнес не став в 
Україні реальною базою для розвитку ринкової економіки, джерелом послаб-
лення монополізму і посилення конкуренції. Розширення сектору малого біз-
несу гальмують недостатня фінансова база його розвитку, недосконала дер-
жавна політика щодо його підтримки, обмеження на окремі види діяльності, 
адміністративні бар'єри, низька ділова активність населення. У цьому контек-
сті важливого значення набуває вивчення зарубіжного досвіду організації ма-
лого підприємництва як важливого чинника розвитку ринкової економіки, з 
метою розроблення дієвих механізмів його підтримки та розвитку в Україні. 
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Аналіз останніх наукових досліджень. Питанням становлення, роз-
витку та ефективного функціонування малого підприємництва присвячені ро-
боти таких зарубіжних учених, як Я. Корнаі, Гж. Колодко, М. Портера, 
П. Рейнольда. Серед вітчизняних науковців особливої уваги заслуговують 
публікації В. Гейця, В. Герасимчука, В. Мікловди, М. Пітюлича, З. Варналія, 
І. Комарницького, М. Долішнього, М. Чумаченка, А. Чухно, які в своїх пра-
цях важливу роль відводять проблемі підтримки малого бізнесу в західних 
країнах, як важливого чинника розвитку ринкової економіки. 

Метою роботи є дослідження ролі малого бізнесу в економіці зару-
біжних країн, визначення основних інституційно-правових засад діяльності 
малих підприємств за кордоном та можливість ефективного впровадження 
цього досвіду в умовах трансформаційної економіки. 

Виклад основного матеріалу. Звернення до зарубіжного досвіду ве-
дення підприємництва свідчить, що в структурі економік країн із ринковою 
економікою вагоме місце належить сектору малого підприємництва, як 
найбільш масової, гнучкої та динамічної форми господарювання. Так, за да-
ними ООН, тільки у виробничій сфері малі та середні підприємства створю-
ють від 30 % до 70 % національного продукту, забезпечують зайнятість 
близько 50 % працездатного населення. На частку малого бізнесу припадає 
майже половина приросту нових робочих місць [8, с. 68]. 

Незважаючи на неоднорідність малих підприємств та особливостей їх 
розвитку в окремих країнах та регіонах, можна виділити деякі загальні риси, 
які характеризують основні тенденції розвитку малого бізнесу на сучасному 
етапі еволюції зарубіжних країн: 

● бум малого підприємництва, який спостерігається з кінця 1980-х років, який 
проявляється в швидких темпах зростання малих та середніх підприємств, 
швидкому поновленні малого бізнесу, зростанні масштабів та сфер діяльнос-
ті малих підприємств; 

● значне поширення індивідуального підприємництва та створення найдрібні-
ших фірм; 

● підвищення ролі малих підприємств в інноваційному бізнесі та створення 
підприємств, які функціонують у режимі реального часу (online); 

● посилення ролі національних меншин і жінок у малому бізнесі; 
● розвиток субпідрядних відносин з великими підприємствами; 
● зміни в державній політиці щодо малого бізнесу, розвиток державних прог-
рам підтримки та стимулювання підприємництва [8, с. 70]. 
Для розвитку малого підприємництва України варто звернути увагу на 

досвід колишніх соціалістичних країн. Так, у Польщі малі та середні під-
приємства виробляють більш ніж 40 % ВВП (валовий внутрішній продукт), 
надають робочі місця понад 60 % працездатного населення. В Угорщині та 
Чехії ці показники становлять 60 % і 45 % та 40 % і 60 % відповідно [4]. 

Важливим фактором успішного функціонування підприємництва в 
цих країнах є державна підтримка стимулювання та розвитку малого бізнесу. 
Так, у Польщі послідовна реалізація державою реформ для підтримки малого 
бізнесу передбачала реалізацію програми розвитку малих і середніх під-
приємств, у межах якої були створені базові організаційні структури, зокрема 
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"Польський фонд підтримки та розвитку МСП" (1995 р.), "Національний 
фонд кредитних гарантій" (1997 р.) та "Агентство розвитку техніки та техно-
логій" (1997 р.) [4]. Взаємодіючи з урядом та парламентом, ці структури за-
безпечують надання достовірної інформації щодо стану та перспектив роз-
витку підприємництва в країні, гарантують надання кредитів малим під-
приємствам, сприяють розвитку інноваційних технологій та їх застосуванню 
в малому бізнесі. 

Характерною рисою підтримки малого підприємництва в країнах з пе-
рехідною економікою є застосування податкових пільг, зокрема звільнення 
від окремих видів податків на певний термін; зменшення ставок оподаткуван-
ня; відміна митних податків та зборів при імпорті товарів виробничого харак-
теру для внутрішнього використання; зменшення ставок обов'язкового соці-
ального відрахування; прискорена амортизація [8, с. 96]. Так, у Грузії, згідно 
з новим Податковим кодексом, прийнятим восени 2010 р., малий бізнес з обі-
гом до 17 тис. дол. не оподатковується, а процедура організації бізнесу в кра-
їні триває три дні [3]. 

Фінансова підтримка малого бізнесу передбачає використання систе-
ми проектного фінансування малих підприємств, тобто цільове кредитування 
позичальника для реалізації інвестиційного проекту. Використання цієї фор-
ми фінансування полягає в широкому залученні зарубіжних інвесторів, ство-
рює можливість ініціаторам інвестиційних проектів знизити витрати з пога-
шення боргів, встановити довготермінові відносини з постачальниками сиро-
вини й матеріалів, зменшити ризики, пов'язані з поставкою обладнання, з вве-
денням об'єктів в експлуатацію, забезпечити фінансовані об'єкти підтримкою 
національної монетарної влади та міжнародних кредитних організацій. 

В умовах функціонування та розвитку сфери малого підприємництва в 
Україні важливим є вивчення досвіду організації малого бізнесу в економіці 
Великобританії, як країни з глибокими історичними традиціями ведення біз-
несу. Становлення та розвиток підприємництва у Великобританії відбувався 
на основі співробітництва малих підприємств і великих фірм, тобто на заса-
дах кооперації, що надавало змогу одночасно обслуговувати великі під-
приємства (постійно чи на окремих стадіях розвитку) і стимулювати діяль-
ність малого бізнесу. Результатом такої взаємодії стало виникнення ефекту 
ланцюгової реакції у всіх галузях економіки країни, вживали заходів щодо 
забезпечення сприятливих як внутрішніх, так і зовнішніх умов для ефектив-
ного функціонування підприємств [6, c. 115]. 

У сучасних умовах господарювання малі та середні підприємства ви-
робляють більше 65 % ВВП Великобританії, вони забезпечують зайнятість 
близько 60 % працездатного населення країни. Малі підприємства становлять 
96 % загальної кількості приватних компаній країни, причому більша кіль-
кість малих фірм є дрібними, з кількістю працівників до трьох осіб [8, с. 76]. 
Основна маса малих підприємств у країні концентрується в торгівлі, будів-
ництві, сфері побутових та ділових послуг. Активного розвитку набули малі 
інноваційні та інформаційні компанії. Політика підтримки малого бізнесу у 
Великобританії спрямована на створення сприятливої атмосфери для під-
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приємницької активності. Провідними вважають законодавчі заходи в галузі 
оподаткування, зокрема скорочення податків для малих підприємств, на капі-
таловкладення в нові сфери бізнесу, розширення практики надання податко-
вих знижок тощо. Активну підтримку малого підприємництва здійснюють 
громадські організації, що надають консультативні послуги, науково-техніч-
ну інформацію і рекомендації щодо ведення власної справи. Значного поши-
рення набули програми щодо підтримки малого підприємництва, зокрема 
стимулювання розвитку молодіжного підприємництва, допомоги безробіт-
ним в організації власного бізнесу (проведення заходу "Схема підтримки під-
приємництва", що передбачав залучення безробітних громадян працездатно-
го віку з наявністю відповідної суми капіталу для інвестування у бізнес) та ін. 
[6, c. 118]. 

У процесі дослідження міжнародного досвіду розвитку підприємниц-
тва заслуговує на увагу вивчення досвіду ведення малого бізнесу в Російській 
Федерації, що здійснює істотний вплив на розвиток економіки нашої держави 
в сучасних умовах господарювання. Однак політика Росії щодо України по-
лягає насамперед у розвитку і підтримці великого бізнесу, що вважається прі-
оритетним напрямом розвитку економіки як України, так і Російської Феде-
рації. Так, офіційна статистика свідчить, що сьогодні малий бізнес не отри-
мав значного поширення в Росії і розглядається як додатковий фактор роз-
витку економіки та підвищення рівня життя населення. Частка ВВП, яка 
створюється на малих та середніх підприємствах країни, становить 15 %, а 
частка зайнятих у цій сфері – тільки 13 % від загальної кількості працюючих 
[8, с. 93]. Основними сферами розвитку малого бізнесу в країні є обслугову-
вання та торгівля, тоді як кількість підприємств, що розробляють та створю-
ють нові технології та випускають принципово нову продукцію, залишається 
низькою, тобто не відбувається процес розширеного відтворення виробниц-
тва. Державна політика у сфері розвитку та підтримки малого бізнесу має 
декларативний характер. Вживання заходів щодо стимулювання під-
приємництва у країні не сприяють ліквідації адміністративних та економіч-
них бар'єрів розвитку малого підприємництва. Податкова система змушує ма-
лі підприємства йти в "тінь" (величина податкових надходжень до бюджету 
та в позабюджетні фонди становить 45-50 % ВВП) [8, с. 93], а фінансова під-
тримка з боку держави характеризується складністю доступу до кредитних 
ресурсів, високими відсотковими ставками. Така ситуація стримує розвиток 
малого підприємництва в Російській Федерації і не сприяє розвитку конку-
ренції та утвердження ринкових засад господарювання. 

Щодо України, сьогодні стан розвитку малого підприємництва в кра-
їні не можна сприймати як задовільний. Малий бізнес поки що не є повноцін-
ним провідником ринкових інновацій і рушієм економічного зростання [5, 
с. 51]. Всього у малому підприємництві зайнято понад 2,7 млн осіб, або 9 % 
працездатного населення України. Водночас, мале підприємництво виробляє 
11 % загального обсягу виробництва продукції (робіт, послуг) у цілому по 
Україні, що свідчить про більш ефективне функціонування малого бізнесу 
порівняно з великим [2]. 
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Основними чинниками, які заважають розвитку малого підприємниц-
тва, є неефективна система державної підтримки підприємництва, яка прояв-
ляється через слабкий розвиток фінансово-кредитної інфраструктури малого 
і середнього бізнесу, низький рівень державного захисту прав підприємців; 
високий рівень тінізації фінансово-економічних відносин у сфері малого під-
приємництва; недосконалість податкової системи в Україні [5, с. 54]. Так, 
прийняття нового Податкового кодексу, що передбачає збільшення суми єди-
ного податку, скорочення максимальної величини виторгу і видів діяльності, 
яким дозволено користуватися спрощеною системою, а також розширень 
прав податківців несе в собі тенденцію до згортання діяльності підприємств 
малого бізнесу та зниження ділової активності населення. 

Позитивним кроком у стимулюванні розвитку підприємництва є 
прийняття закону України "Про Національну програму сприяння розвитку 
малого підприємництва в Україні" [2], мета якої полягає у створенні належ-
них умов для реалізації конституційного права на підприємницьку діяльність, 
а також підвищення добробуту громадян України шляхом залучення широ-
ких верств населення до такої діяльності. Подібно до європейських країн, в 
Україні, відповідно до Порядку надання допомоги з безробіття, зокрема од-
норазової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльнос-
ті, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України 
від 20.11.2000 р., № 307, "безробітним, яким виповнилося 18 років і які не 
можуть бути працевлаштовані за сприяння служби зайнятості протягом одно-
го місяця у зв'язку з відсутністю на ринку праці відповідної роботи, за їх ба-
жанням допомога з безробіття може виплачуватися одноразово для організа-
ції безробітними підприємницької діяльності" [1]. 

Отже, на сучасному етапі господарювання малий бізнес в Україні ха-
рактеризується неоднорідністю і непослідовністю у своєму розвитку і вима-
гає провадження дієвої державної політики щодо стимулювання та підтримки 
з боку органів центральної та місцевої влади. 

Висновки. Дослідження міжнародного досвіду розвитку малого під-
приємництва виявило низку загальних рис, що характеризують особливості 
його ведення та організації. Основою розвитку підприємництва у європейсь-
ких країнах є провадження ефективної державної політики у цій сфері госпо-
дарювання, стимулювання ділової активності населення. В Україні розвиток 
малого бізнесу потребує розроблення ефективного механізму регулювання, 
який базується на засадах ринкових моделей його функціонування. Зокрема, 
доцільним є використання досвіду кооперації малого та великого бізнесу в 
ході ведення господарської діяльності. Важливу увагу потрібно приділити за-
лученню окремих верств населення до ведення підприємницької діяльності, 
зокрема молоді; наданню безоплатних інформаційних послуг під час органі-
зації власної справи; спрощення процедури реєстрації підприємств. Удоско-
налення потребує фінансово-кредитна політика держави в напрямах забезпе-
чення доступу підприємницьких структур до фінансових ресурсів, що надалі 
сприятиме розвитку малого підприємництва та підвищенню ділової актив-
ності населення. 
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Воронич К.М. Международный опыт организации малого бизнеса 
и возможность его внедрения в Украине 

Рассмотрены процессы становления и развития малого предпринимательства в 
экономике зарубежных стран. Определены основные подходы относительно госу-
дарственной поддержки малого бизнеса в странах с рыночной экономикой. Предло-
жены оптимальные пути активизации деятельности предприятий малого бизнеса в 
Украине. 

Ключевые слова: малый бизнес, предпринимательство, государственная под-
держка, источники финансирования. 

Voronych K.M. International experience of small business organization 
and possibilities of it's introduction in Ukraine 

Becoming, development and support of small entrepreneurship in the economy of fo-
reign countries is considered in the article. The basic approaches of state support of small 
business in countries with a market economy are determined. The optimal ways of small 
enterprises functioning activisation in Ukraine are offered. 

Keywords: small business, entrepreneurship, state support, sourcing. 
 

УДК 330.322:339.94(447.87)  Викл. В.М. Герзанич – Ужгородський НУ 
ІНВЕСТИЦІЇ ЯК КЛЮЧОВИЙ ФАКТОР РОЗВИТКУ  

ТРАНСКОРДОННОГО РЕГІОНУ 
Досліджено стан інвестиційного клімату Закарпатської області як транскордон-

ного регіону, а також проблеми та негативні чинники, які гальмують залучення іно-
земних і вкладення внутрішніх інвестицій в економіку України, зокрема й Закарпаття. 

Ключові слова: економічний механізм, транскордонний регіон, іноземні інвес-
тиції, інвестиційний клімат, єврорегіон. 

Вступ. Інвестиції відіграють ключову роль у розвитку економіки 
будь-якої країни. Свідченням цього є зарубіжний досвід, із якого очевидно, 
що інвестування є важливим чинником припинення економічного спаду та 
стимулювання економіки країни до зростання. Завдяки залученню інвестицій 


