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Активізація підприємництва та зростання масштабів і ефективності функціонування
підприємницького сектору є одним з головних чинників позитивних структурних змін та
модернізації національного господарства, підвищення якості життя населення. Малий бізнес
є невід’ємною складовою ринкового господарства, що надає йому гнучкості, мобілізує
фінансові й виробничі ресурси, прискорює темпи науково-технічного прогресу, вирішує
проблему зайнятості населення, а також формує економічно самостійний і стабільний
середній клас [1]. Тому багатостороння підтримка розвитку малого бізнесу та побудова
соціально орієнтованої економіки має стати головним вектором реформ в Україні, що
слугуватиме фактором підвищення рівня життя населення та сприятиме процесам інтеграції
національної економіки у світове глобальне господарство. В Україні зараз нелегко всім курс валюти повільно, але невблаганно росте вгору, реформи просуваються зі скрипом, а
кількість людей, які виїхали за кордон в пошуках кращого життя, більше ніж будь-коли за
весь період незалежності. Малий бізнес здатен в умовах економічної кризи в країні при
мінімальному рівні державної підтримки створювати нові робочі місця, зменшуючи
соціальну напругу в суспільстві; забезпечувати досить вагому частку бюджетних надходжень
у вигляді податків, ризиково розробляти та впроваджувати нові зразки продукції та послуг.
Але розвиток малого бізнесу в Україні сьогодні практично не відбувається. У результаті
ігнорування інтересів малого підприємництва, збільшується кількість найманих робітників, а
кількість самозайнятого населення постійно скорочується. Ці процеси негативно впливають
на соціальну активність громадян, а, отже, пригнічується готовність й вміння населення
реалізовувати специфічні інтереси, пов’язані з активною діяльністю самостійного суб’єкта
господарювання. Тому для впровадження ефективного механізму підтримки малого бізнесу в
Україні необхідно, перш за все, здійснити певні кроки на шляху демократизації ринкових
відносин та пом’якшення соціальної напруги в суспільстві. Необхідно, щоб інтереси
підприємців захищали не лише державні структури, а й окремі організації, створені з метою
лобіювання підприємницького співтовариства, думка яких мала б вагу при прийнятті рішень
державою, особливо у питаннях, що стосуються податкових платежів. Практичні дії
розвитку малого бізнесу мають бути зосереджені на таких основних напрямах,
як: удосконалення чинної нормативно-правової бази як основи процесу розвитку малого
підприємництва, зокрема в частині формування системи фінансової підтримки; розв'язання
питань щодо організаційного забезпечення малого підприємництва, насамперед:
забезпечення дієвості програм розвитку та підтримки суб’єктів підприємництва з
відповідним ресурсним забезпеченням; узгодження дій органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування; запровадження практики використання державних кредитних
ліній для підтримки малого підприємництва із зазначенням середнього розміру позики,
процентної ставки та секторів кредитування за умови створення нових робочих місць.
Отже, виконання заходів щодо забезпечення розвитку малого підприємництва в
Україні сприятиме поліпшенню бізнес-клімату, зміцненню позицій малого підприємництва в
загальній структурі вітчизняної економіки, модернізації у сфері малого підприємництва,
спрямованої на збільшення його внеску у соціально-економічний розвиток країни.
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