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У роботі розглянуто розвиток малого та середнього підприємництва в 
Україні. Розвинутий малий та середній бізнес – показник сильної економіки. 
Навіть в країнах ЄС малий та середній бізнес відіграє важливу роль в економіці 
та показниках ВВП. У нашій країні приблизно 79% робочих місць працює в 
МСП, серед підприємств складає 98,8% (рис. 1).  
 

 
Рис. 1 – Статистика МСП в Україні 

 

Не зважаючи на те, що порівняно з іншими розвиненими країнами в 
Україні більша кількість малих та середніх підприємств, краще від цього не 
стає. Причина цього – ефективність таких підприємств. Наприклад, за даними 
ООН на малих та середніх підприємствах задіяно приблизно 50% трудового 
персоналу та виробляється 30-60% ВВП країни. В цей час в Україні показник 
ВВП від МСП складає 15%, а частина експорту 16%, що робить нашу країну 
відсталою. Так в чому причина такого відставання? Це дорогі кредити та мале 
стимулювання підприємств з боку держави. В розвинених країнах вже давно 
кредити не перевищують 2%, порівняно з 20% в Україні. Саме неспроможність 
взяти дешевий кредит в банку стримує підприємців. Щоб вирішити цю 
проблему, можна перейняти досвід Ізраїлю та Польщі. Держава створює 
венчурні фонди, які інвестують в різні стартапи. Зараз в Польщі держбанк 60% 
всіх кредитів видає саме малому та середньому бізнесу. Максимальна сума 
такої гарантії – до 1 мільйона євро, а ціна – в перший рік безкоштовно, в другий 
– 0,5%. Зараз єдине, на чому треба країні сфокусуватися – це створення та 
стимулювання дешевих кредитів для бізнесу та використання міжнародних 
програм ЄС. Таким чином, розробивши необхідну стратегію стимулювання та 
розвитку малого та середнього бізнесу, економіка України зможе змінитися в 
кращу сторону. 
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