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Група Е-1 

Предмет «Основи підприємницької та управлінської діяльності» 

Урок 11-12 

Тема: Мале підприємництво: сутність малих підприємств; державна підтримка 

малого бізнесу. Контрольна робота № 2 

Мета: вивчити сутність та цілі функціонування малого підприємства; ознайомитися з 

формами державної підтримки малого бізнесу; узагальнити знання з теми; провести 

контрольний зріз знань з теми.  

Останнім часом актуальним питанням є дослідження стану та проблем розвитку 

малого підприємництва, що дає змогу отримати точну інформацію щодо ефективності 

його діяльності та визначити рівень впливу на економіку країни в цілому. 

Найбільш динамічним елементом структури народного господарства, що постійно 

змінюється, є мале підприємництво. Набутий власний досвід, позитивні результати 

розвитку малого підприємництва в країнах, які пройшли етап реформування економічних 

систем, показують, що воно є одним із засобів усунення диспропорцій на окремих 

товарних ринках, створення додаткових робочих місць і скорочення безробіття, 

активізації інноваційних 

процесів, розвитку конкуренції, 

швидкого насичення ринку товарами та 

послугами. А малі підприємства, за 

певних умов і за підтримки з боку 

держави, – потенційно 

інноваційні, гнучкі й витратоефективні, 

мають підприємницький 

досвід і достатній професійний рівень. 

Мале підприємництво є 

органічним структурним 

елементом ринкової економіки. Цей 

сектор економіки історично і логічно відігравав роль необхідної передумови створення 

ринкового середовища. Він був первинною вихідною формою ринкового господарювання 

у вигляді дрібнотоварного виробництва. Саме тому дрібнотоварне підприємництво 

відіграло структуроутворюючу роль в історії становлення економіки конкурентно-

ринкового типу. Ця специфіка та своєрідне функціональне призначення малого 

підприємництва набувають особливого значення для країн, які йдуть шляхом відтворення 

ринкової системи господарювання. Здатність малого підприємництва до 

структуроутворення ринку висуває завдання його відродження та спрямовує в число 

першочергових заходів реформування економіки України на її перехідному етапі. 

Мале підприємництво – це самостійна, систематична, ініціативна господарська 

діяльність малих підприємств та громадян підприємців (фізичних осіб), яка проводиться 

на власний ризик з метою отримання прибутку. Практично, це будь-яка діяльність 

(виробнича, комерційна, фінансова, страхова тощо) зазначених суб'єктів господарювання, 

що спрямована на реалізацію власного економічного інтересу.  

Роль і місце малих підприємств в національній економіці найкраще виявляється в 

виконуваних ними функціях: 

 Вагомий внесок у формування конкурентного середовища. Малий бізнес сприяє 

становленню конкурентних відносин, оскільки є антимонопольним за своєю природою. 

Здатність малого бізнесу швидко реагувати на тенденції ринку й розробляти нові товари 

для задоволення потреб споживачів визнана великими компаніями. 

 Надає ринковій економіці гнучкості, оперативно реагуючи на зміни кон'юнктури ринку, 

особливо, в умовах швидкої індивідуалізації та диференціації споживчого попиту, 



зростання номенклатури товарів та послуг. Невеликий обсяг виробництва і обмежені 

ресурси змушують МП швидко пристосовуватись до нових умов, а великі компанії є менш 

повороткими в плані пристосування власної стратегії до нових тенденцій в економіці. 

 Прискорення реалізації новітніх технічних та комерційних ідей, наукоємкої продукції. 

Понад 60% новизни XX ст. створено незалежними винахідниками й невеликими 

компаніями. Основою таких досягнень є більш вільні організаційні умови на малих 

підприємствах, більше індивідуального підходу в розробках. 

 Створення нових робочих місць і поглинання надлишкової робочої сили під час циклічних 

спадів та циклічних зрушень економіки (вирішення проблеми зайнятості). 

 Пом'якшення соціальної напруги, демократизація ринкових відносин, передумова 

створення середнього класу. Малий бізнес виконує функцію послаблення притаманній 

ринковій економіці тенденції до соціальної диференціації та розширення соціальної бази 

реформ. 

Малий бізнес в Україні має певні риси, які суттєво відрізняють його від 

підприємництва більшості зарубіжних країн, а саме: 

 низький рівень технічної озброєності при значному інноваційному потенціалі; 

 низький управлінський рівень, бракує знань, досвіду та культури ринкових 

відносин; 

 прагнення до максимальної самостійності (більшість зарубіжних малих 

підприємств працює за умов франчайзингу тощо, а у нас це майже відсутнє); 

 поєднання в межах одного малого підприємства декількох видів діяльності, 

неможливість в більшості випадків орієнтуватися на однопродуктову модель 

розвитку; 

 відсутність системи самоорганізації та недостатня інфраструктура підтримки 

малого підприємництва; 

 відсутність повної і вірогідної інформації про стан та кон'юнктуру ринку, низький 

рівень консультаційних послуг та спеціальних освітніх програм; 

 практична відсутність державної фінансово-кредитної підтримки; 

 недовіра західних партнерів та негативне психологічне ставлення населення до 

підприємців. 

З метою зміцнення та подальшого розвитку позитивних тенденцій становлення малого 

та середнього підприємництва прийнято ЗУ «Про розвиток та державну підтримку малого 

і середнього підприємництва в Україні» від 22 березня 2012 р. 

 

 
 

 



Державна підтримка надається 

суб'єктам малого і середнього 

підприємництва, які відповідають 

критеріям, встановленим ч. З ст. 55 

ГК України, та передбачає 

формування програм, в яких 

визначається механізм цієї 

підтримки. Програми державної 

підтримки розробляються та 

впроваджуються спеціально 

уповноваженим органом у сфері 

розвитку малого і середнього 

підприємництва із залученням 

інших центральних органів 

виконавчої влади та громадських організацій, що представляють інтереси суб'єктів малого 

і середнього підприємництва, та затверджуються КМУ. 

Державна підтримка суб'єктів малого і середнього підприємництва та об'єктів 

інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва включає фінансову, 

інформаційну, консультаційну підтримку, у тому числі підтримку у сфері інновацій, науки 

і промислового виробництва, підтримку суб'єктів малого і середнього підприємництва, що 

провадять експортну діяльність, підтримку у сфері підготовки, перепідготовки і 

підвищення кваліфікації управлінських кадрів та кадрів ведення бізнесу. 

 

 

 

 

Завдання для контрольної роботи № 2: 

1.Що таке етичний кодекс підприємця? 

2. Яке значення має дотримання  соціальної відповідальності конкретним 

підприємством? 

3. Як Ви вважаєте, чи будь-який малий бізнес, функціонуючи в Україні, має право на 

державну підтримку. Відповідь обґрунтуйте. 

 

 

Усі виконані завдання, конспекти та контрольну роботу надсилати на електронну 

адресу gr.ev@ukr.net з підписом у темі листа «ПІБ, № групи, назва навчальної 

дисципліни та номер уроку». 
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