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УДК 334.72 

Кобилянська Л.М., к.е.н. 

Академія фінансового управління, м. Київ 

СУЧАСНЕ БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩЕ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО І 

СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 

В Україні підприємства малого і середнього бізнесу є основою підприємництва, 

адже, згідно з даними Державної служби статистики України, у 2014 р. серед загальної 

кількості 1932,2 тис. суб‘єктів господарювання функціонувало лише 497 великих 

підприємств, тоді як середніх – 15,9 тис., малих – 324,6 тис. (серед них 278,9 тис. – 

мікропідприємства). До того ж, до сектору малого і середнього підприємництва 

відноситься 1591,2 тис. фізичних осіб-підприємців.  

Згідно з офіційними даними за 2014 р., частка великого бізнесу у ВВП України 

складає 41,8% від загального обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг), 

середнього бізнесу – 41,3%, малого бізнесу –16,9%. Отже, переважний внесок у 

створення вітчизняного ВВП припадає на суб‘єкти господарювання середнього та 

малого бізнесу.  

З міжнародного досвіду відомо, що політика підтримки розвитку підприємництва 

має величезний вплив на зростання національної економіки в цілому. Нині Україна 

вкотре намагається закласти підвалини економічного зростання. Сприяння розвитку 

малого та середнього бізнесу (МСБ) залишається одним із стратегічно важливих 

напрямів трансформаційного реформування, адже зазначені суб‘єкти господарювання є 

основною складовою наповнення місцевих бюджетів та забезпечення гнучкості 

економічної системи (наближення її до ринкових потреб), а також відіграють важливу 

соціальну роль завдяки створенню нових робочих місць та джерел доходу для значної 

кількості населення.  

Згідно рейтингу легкості ведення бізнесу Doing Business-2015, складеного 

експертами Світового банку і Міжнародної фінансової корпорації (IFC), Україна посіла 

96 місце серед 189 країн. Лідером у світовому рейтингу сприятливості ведення бізнесу 

залишається Сінгапур. Також до перших десяти країн рейтингу увійшли Нова Зеландія, 

Гонконг, Данія, Південна Корея, Норвегія, США, Великобританія, Фінляндія і 

Австралія.  

За результатами звіту, сусідні держави значно випереджають Україну, зокрема, 

Польща посідає в рейтингу 32 позицію, Болгарія – 38, Румунія – 48, Білорусь – 57, РФ – 

62, Молдова – 63. Однак, укладачі рейтингу все ж таки відзначили незначне 

покращення бізнес-клімату України, зокрема, спрощення процесу сплати податків для 

компаній завдяки введенню електронної системи подання декларацій та сплати єдиного 

соціального податку. Для податкових органів зменшується робоче навантаження та 

експлуатаційні витрати, тоді як для фірм зменшується кількість часу, необхідного для 

виконання податкових зобов‘язань, а також кількість помилок. Також в Україні 

покращився показник віддаленості від передового рубежу (розраховується від країни, 

http://www.amc.gov.ua/amku/control/main/uk/publish/article/84521


Міжнародна науково-практична конференція  

«Фінансово-економічне та обліково-аналітичне забезпечення підприємницької діяльності» 

 

 

244 

яка посідає перше місце у рейтингу), склавши 61,5%, проти 59,2% за 2013 р.[1]. 

Сучасне бізнес-середовище в Україні є доволі складним для малого і середнього 

підприємництва (МСП). Серед основних причин, що стримують розвиток останнього, 

залишається: 

– обтяженість регуляторного середовища, складний порядок проходження 

дозвільних процедур та сертифікації товарів і послуг, висока вартість останніх; 

– відсутність конкуренції у поєднанні з низьким рівнем відповідальності посадових 

осіб дозвільних органів, що є підґрунтям для корупційних зловживань; 

– недосконалість процедур здійснення державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності; 

– недостатні обсяги фінансування заходів підтримки МСБ з державного і місцевих 

бюджетів та низький рівень доступу суб‘єктів малого і середнього підприємництва до 

фінансово-кредитних ресурсів; 

– нерозвиненість інституційної системи державної підтримки малого та середнього 

підприємництва на центральному та місцевому рівнях; 

– неналежний рівень обізнаності підприємців щодо доступу суб‘єктів малого і 

середнього підприємництва до тендерних процедур при здійсненні державних 

закупівель;  

– незадовільне забезпечення комунікаційної, інформаційної, консультативної сфери 

підприємницької діяльності;  

– небажання впровадження сучасних технологій ведення бізнесу за відсутності 

стимулів МСП до виробничої діяльності та застосування інноваційних технологій; 

– недосконала система підготовки та перепідготовки кадрів для суб‘єктів малого і 

середнього підприємництва; 

– низька ділова культура, недостатній рівень правової обізнаності. 

Водночас, спостерігається нерівномірність розташування суб‘єктів господарювання 

у регіонах України. Переважна частина підприємств від їхньої загальної кількості в 

Україні зосереджена лише у декількох регіонах: у м. Києві (12,0 %), Харківській (9,4%), 

Дніпропетровській (8,1%), Одеській (5,8%), Львівській (5,8 %) та Київській (5,1%) 

областях.[2]. 

На незадовільному рівні залишається інноваційна діяльність вітчизняних 

промислових потужностей. Упродовж 2012–2014 рр. питома вага інноваційно активних 

підприємств становила 14,6%. Із загальної кількості підприємств лише 6,0% займалися 

технологічними інноваціями (продуктові та/або процесові), 5,1% – нетехнологічними 

(організаційні та/або маркетингові), 3,5% – технологічними і нетехнологічними 

інноваціями. У 2014 р. інноваційною діяльністю у промисловості займалися 1609 

виробництв, або 16,1% промислових підприємств.[2]. 

Серед вказаних проблем у контексті забезпечення конкурентної інноваційної 

економіки України і, зокрема, розвитку малого і середнього бізнесу, відсутність 

фінансування є однією з ключових. Наразі підтримка інноваційної діяльності 

залишається недієвою та призводить до вкрай неефективного використання коштів, 

створюючи при цьому сприятливі умови для процвітання зловживань та корупції. До 

того ж, економічна ситуація не дозволяє сподіватись на збільшення фінансування 

суб‘єктів господарювання за рахунок коштів державного бюджету. В країні відсутні 

програми кредитування, отже, серед основних можливостей стимулювання малого та 

середнього бізнесу можна виокремити такі як участь у грантових програмах, спільних 

міжнародних проектах. Можливе також залучення МСБ до програм державно-

приватного партнерства шляхом формування державних замовлень на науково-

технологічні розробки, що створюватимуться суб‘єктами підприємництва. Вимагає 
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активного втручання позиція держави щодо надання консультативної і технічної 

допомоги для налагодження коопераційних зв‘язків між сегментами великого, 

середнього та малого бізнесу. 
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Підвищення ролі маркетингу в діяльності підприємств і наявність системних 

проблем у цій сфері потребує проведення маркетингового аудиту, який є дієвим 

інструментом аналізу та оцінки бізнесу, а також важливою складовою процесу 

управління маркетингом і найбільш результативним способом оцінки ефективності 

маркетингової діяльності підприємства. Маркетинговий аудит дає можливість вчасно 

виявити нечітко визначені цілі, неефективну стратегію, усунути недоліки в організації 

маркетингу, плануванні та контролі маркетингової активності тощо [2]. 

Правильне розуміння функціональної ролі маркетингового аудиту в забезпеченні 

ефективності маркетингу потребує з'ясування його сутності та визначення місця 

маркетингового аудиту в загальній системі внутрішнього контролю підприємства. 

Результати оцінки підходів до трактування поняття «маркетинговий аудит» 

свідчать про відсутність єдиної думки щодо визначення цього терміну в сучасних 

економічних дослідженнях. Узагальнюючи думки окремих авторів можна зробити 

висновок, що трактування сутності маркетингового аудиту в основному не суперечать 

одне одному, проте мають свої особливості та переважно визначають аудит маркетингу 

як: комплексне дослідження маркетингового середовища фірми; підсистему 

стратегічного аудиту; інструмент критичного оцінювання маркетингових програм; 

систематичну перевірку роботи підприємства в ринковому просторі; незалежний метод 

контролю маркетингової активності; перевірку функціонування комплексу маркетингу; 

дієвий інструмент контролінгу маркетингової діяльності; процес діагностики та 

оптимізації маркетингової політики підприємства. 

На наш погляд, під маркетинговим аудитом слід розуміти всебічне дослідження і 

контроль функціонування системи маркетингу, а також комплексну оцінку 

маркетингової діяльності та результативності маркетингових дій з метою задоволення 

інформаційних потреб користувачів (замовників аудиту) і розроблення рекомендацій з 

удосконалення комплексу маркетингу та його складових для одержання додаткових 

конкурентних переваг і поліпшення стану підприємства на ринку. 

Основними ознаками маркетингового аудиту є: діагностичний характер; 

багатовимірність оцінювання результативності та ефективності маркетингу; 

застосування методів кількісного та якісного характеру під час діагностування системи 

маркетингу; поєднання фінансових і нефінансових показників; використання 
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