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Дисертацію присвячено дослідженню актуального науково-прикладного завдання 

щодо впливу мікроекономічних детермінант на розвиток малого і середнього бізнесу  

в Україні. З цією метою досліджено та систематизовано науково-методичні засади, 

проведено оцінку, аналіз та виокремлено вплив мікроекономічних детермінант на розвиток 

малого і середнього бізнесу в Україні та розроблено практичні рекомендацій щодо його 

активізації. 

Виокремлено особливості тенденцій розвитку малого і середнього бізнесу  в Україні  

та ЄС, з’ясовано, що в ЄС вони відіграють важливу роль у створенні робочих місць, 

грошових надходжень, сплаті податків та отриманні доданої вартості. В середньому  

по економіці частка малого і середнього бізнесу переважає за часткою підприємств,  

часткою зайнятих та часткою доданої вартості. Така ж ситуація здебільшого спостерігається  

і в Україні, хоча динаміка розвитку малого і середнього бізнесу за різними показниками  

не така рівномірна як в ЄС, що пояснюється різними факторами: коливаннями в самій 

економіці Україні, початком військових дій, загостренням політичної ситуації тощо. 

Відповідно до цього розвиток малих і середніх підприємств вирішує важливі соціально -

економічні проблеми безробіття населення, створюючи нові робочі місця, формуючи 

податкові надходження у бюджет країни. 

Визначено, що важливими мікроекономічними детермінантами і загалом основним  

капіталом малого і середнього бізнесу є володіння інформацією, спеціальними знаннями  

і здібностями, тобто бізнес має бути інформаційним адже інформація виступає каталізатором 

економічного розвитку, тому витрати на інформатизацію повинні постійно зростати. Також 

інформатизації відводиться важлива роль у формуванні бізнес-середовища, тому він охоплює 

не тільки встановлення сучасної обчислювальної техніки та програмного забезпечення,  

але й нові інструменти, які мають на меті значно полегшити ведення бізнесу, такі  

як електронний документообіг, електронний підпис, електронні платежі, електронний банк 

тощо. 

Дослідження створення доданої вартості малим і середнім бізнесом демонструє,  

що в ЄС зростає показник не тільки створення нових підприємств та зайнятості населення, 

але й показник доданої вартості, динаміка якого залежить від регіону ЄС, що також 

характерно для України, окрім того спостерігається переважання, за цим показником, 

великих та середніх підприємств над малими та мікропідприємствами. 



Завдяки комплексному підходу та дослідженню теоретичних, практичних засад, 

тенденцій і детермінант розвитку малого та середнього бізнесу , в роботі систематизовано 

наукове трактування таких економічних категорій як «малий і середній бізнес», «малі  

і середні підприємства», «підприємництво». На основі узагальнення та систематизації 

існуючих підходів і трактування даних категорій запропоновано використовувати економічні 

категорії «малий і середній бізнес» і «малі і середні підприємства» як тотожні,  

але розмежовувати поняття «малий бізнес» і «мале підприємництво» . Це дозволило 

проаналізувати результати діяльності малого і середнього бізнесу, використовуючи 

статистичні дані малих і середніх підприємств та виокремити особливості їх розвитку. 

Розглядаючи малий бізнес як економічну категорію, слід враховувати, що він не обов’язково 

пов’язаний з інноваційною діяльністю, що дає підстави розглядати категорію малого бізнесу 

ширше, ніж підприємництво. 

Встановлено, що в Україні малі та мікропідприємства мають негативні тенденції  

за показниками рентабельності діяльності та чистого прибутку, які є основними 

мікроекономічними детермінантами розвитку малого і середнього бізнесу. Дані тенденції  

не є постійними та коливаються, але можна зробити висновок, що підприємства даного 

розміру більш вразливі щодо різних факторів та мають менше можливостей для утримання 

своїх ринкових позицій 

Детальний аналіз інституційного середовища інвестування малого і середнього 

бізнесу дозволив визначити нерівномірність тенденцій інвестування з найбільшими 

коливаннями у 2103–2014 рр., та стверджувати про їх залежать від галузі спрямовання 

інвестицій. Розгляд особливостей інвестування інвестицій також дозволив визначити основні 

можливості малого і середнього бізнесу в фінансування бізнесу та нові програми, які діють  

в нашій країні. Серед таких можливостей можна виділити державну програму «Доступні 

кредити 5-7-9», а також інші діючі програми, які дозволяють отримати фінансування у формі 

кредитів чи грантів вітчизняним підприємствам. В останні роки відмічається зростання 

можливостей для вітчизняного малого і середнього бізнесу в отриманні додаткових ресурсів 

на фінансування власної діяльності 

Розглянуто структуру джерел фінансування, що дозволило визначити особливості 

макро-, мезо- та мікрорівня, які відрізняються в залежності від розміру суб’єкта, що надає 

фінансування, сформулювати інституційні засади інвестування малого і середнього бізнесу,  

які випливають із формальних та неформальних правил та розрізняються за законодавчо-

нормативним регулюванням держави та впливом культури, цінностей на їхнє становлення  

і втілення. Неформальні правила – правила ведення бізнесу, які не сформовані 

законодавчими та регуляторними державними актами, а є стихійними та формуються  

в результаті розвитку культурної спадщини, впливу різних зовнішніх факторів та ризиків,  



а також від діяльності самих органів державної влади. Також до неформальних правил 

можна віднести: навики ведення бізнесу, психологічні фактори, соціальну відпов ідальність 

бізнесу, на що вітчизняні підприємці не звертають увагу, а більше орієнтовані на формальні 

правила, саме вони і є важливим мікроекономічним фактором розвитку бізнесу. 

За результатами аналізу бар’єрів ведення бізнесу запропоновано класифікацію,  

яка ґрунтується на міжнародних методологічних підходах та враховує українські  

реалії ведення бізнесу. Дана класифікація розрізняє бар’єри на макроекономічному  

та мікроекономічному рівні. Виділено такі бар’єри як адміністративний чи інституційний, 

технологічний, фінансовий, торгівельний, інформаційно-компетентісний, корупційний. 

Корупційний бар’єр визначений без розподілу за рівнями, як той, що формується  

на мікроекономічному рівні, але має макроекономічне значення та підґрунтя. Дані бар’єри 

мають різний вплив на кожному з зазначених рівнів та формують ті детермінанти,  

які впливають на розвиток малого і середнього бізнесу, що дозволить запропонувати 

удосконалений механізм вирішення проблем розвитку малого і середнього бізнесу в частині 

подолання зазначених бар’єрів. 

Встановлено, що за показниками Світового рейтингу ведення бізнесу відбулося 

покращення загальної позиції України за рахунок зниження часу на реєстрацію 

підприємства, права власності, кількості податкових платежів, але ще існують інші бар’єри, 

які перешкоджають повноцінному розвитку малого і середнього бізнесу, а саме:  

технологічні (підключення до електроенергії), проблеми в регулюванні процедури 

банкрутства, доступність кредитних джерел. Все це стає тими детермінантами, які впливають 

на стан і розвиток малого і середнього бізнесу та впливають на мікроекономічні 

детермінанти. Визначення особливостей впливу і важливості мікроекономічних детермінант  

дозволило обґрунтувати необхідність розвитку мікроекономічних засад малого  

і середнього бізнесу в Україні через поєднання механізму саморегулювання, основою якого  

є мікроекономічні чинники та державне регулювання, що дозволить через механізм 

синергетичного ефекту реалізувати концепцію інклюзивного розвитку малого і середнього 

бізнесу в Україні. 

У сучасних економічних умовах, ускладнених глобальною пандемією, уточнено роль  

малого та середнього бізнесу, як чинника стабілізації виробництва продукції харчування  

в період пандемії COVID, через спрощення і розширення доступу населення  

до продовольства, стимулюючи безконтактні торгівельні операції. Такі інструменти 

дозволять позитивно вплинути на формування таких найважливіших мікроекономічних 

детермінант як дохід та прибуток, і отримати, окрім економічного ефекту, зниження  

рівня масового скупчення людей, захворюваності та рівня напруги у суспільстві. Також  

він відіграє значну роль у забезпеченні зайнятості, насиченні ринку споживчими товарами  



та послугами, сприяє послабленню монополізму, розвитку конкуренції, структурній  

перебудові економіки і засобом досягнення особистого успіху. 

В результаті дослідження діяльності малого і середнього бізнесу країн ЄС 

підтверджено, що успішний розвиток країн з ринковою економікою багато в чому 

обумовлено тим, що відпрацьовано механізм взаємодії великого бізнесу та малого  

і середнього бізнесу. Велике виробництво в цих країнах не протиставляється малому ,  

а підтримується принцип кооперації підприємств різних розмірів, які взаємодоповнюють 

один одного, насамперед, тоді, коли це стосується поглиблення спеціалізації окремих 

виробництв й інновацій. Саме від малого і середнього бізнесу в багатьох випадках залежить 

завершеність виробничих циклів в цілому, і фінансово-економічні результати діяльності 

великих фірм як кінцевих виробників. Водночас, залежність від змін умов бізнес середовища 

робить малий і середній бізнес дуже вразливим і висока чутливість до змін  

в інституціональному полі обумовлює залежність малого і середнього бізнесу від державної 

підтримки. 

За результатами аналізу діяльності малого і середнього бізнесу в Україні  можна 

стверджувати, що підґрунтям для підвищення рівня знань бізнесу можуть стати не лише 

заклади вищої освіти та інші державні установи, а й приватні підприємства. Виведення 

бізнес-освіти на новий рівень можна розцінювати як покращення інноваційної діяльності,  

що є пріоритетом розвитку сьогодні. Окрім того, використання для цих цілей навчальних 

закладів може допомогти їм отримати статус регіональних центрів інноваційної діяльності.  

Ще одним важливим інструментом, є створення «технологічних парків» – місця концентрації 

технологічних інновацій підприємств для ефективного розвитку галузей регіонів. 

Необхідною умовою ефективної діяльності малого і середнього бізнесу  

є удосконалення підходів до розроблення державної політики стимулювання розвитку 

малого і середнього бізнесу, які полягають у забезпеченні тісного зв’язку цілей розвитку 

малого і середнього бізнесу із загальноекономічними і соціальними цілями країни; сприяння 

розвитку таких мікроекономічних чинників як культура та навики ведення бізнесу через 

приєднання до Глобального моніторингу підприємництва, сприяння розвитку соціального 

підприємництва в Україні, сприяння навчанню підприємництву молоді, жінок та внутрішньо 

переміщених осіб; встановленні ефективного механізму моніторингу результатів  

для забезпечення чіткого розмежування функцій реалізації державної політики  

на центральному і місцевому рівнях влади; покращення рівня конкурентоспроможності  

та інноваційної діяльності малого і середнього бізнесу; забезпеченнях участі у регіональному 

розвитку, розроблення механізму співфінансування сільськогосподарських підприємств, 

забезпечення взаємодії між наукою та бізнесом. 



У сучасних економічних умовах формування державної політики підтримки малого  

і середнього бізнесу потребує дієвої цілісної системи його підтримки, враховуючи 

особливості і рівень розвитку країни та стратегічні цілі, тому актуальними сьогодні  

можуть бути такі інструменти: сприяння створенню малих підприємств тими, хто перебуває 

в службі зайнятості і є безробітним, допомога молоді у створенні і розвитку власної справи, 

допомога місцевих органів влади в розвитку малого бізнесу на місцях, створення мережі 

спеціалізованих фондів, які фінансують малий бізнес. 

Важливим інструментом розвитку малого і середнього бізнесу в Україні є розвиток 

інструментів саморегулювання, який залишається новим, але важливим напрямом  

дії мікроекономічних детермінант через механізм саморегулювання бізнесу. Підприємці 

своїми спільними зусиллями можуть впливати на розвиток демократії, економічні 

можливості і соціальну справедливість, що найчастіше проявляється через самостійні  

і добровільні об’єднання суб’єктів підприємницької діяльності – бізнес-асоціації. Будь-які 

позитивні зміни в сфері розвитку бізнесу неможливі без ініціативи підприємців і саме 

важливою відмінною рисою бізнес-асоціацій є те, що їх діяльність здійснюється заради 

захисту прав підприємців і суспільства, а не виключно. 

Ключові слова: малий бізнес, середній бізнес, малі підприємства, середні 

підприємства, мікроекономічні детермінанти, макроекономічні детермінанти, бар ’єри 

ведення бізнесу. 
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