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Анотація 
 

Розкрито сучасні функції малого підприємництва в сфері торгівлі та сформульовані 
ключові проблеми їх реалізації в умовах макроекономічної дестабільності, експансії 
зарубіжного торговельного капіталу та посилення конкуренції на ринку товарів та послуг. 
Визначено чинники негативного впливу на розвиток малого підприємництва, виявлені 
причини малоефективного функціонування суб’єктів малого підприємництва. Запропоновано 
шляхи вирішення наявних проблем та обґрунтовано стимули розвитку малого 
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підприємництва у сфері торгівлі: оптимізація розміру підприємств, стимулювання їх 
розширення, використання спрощених режимів оподаткування і звітності, підтримка з боку 
держави щодо доступних кредитних та інвестиційних ресурсів, впровадження сучасних 
технологій, форм і методів торговельної діяльності, скорочення непродуктивних витрат тощо. 
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Summary 
 

The scale of entrepreneurship, its role in the field of trade necessitates the search and 
implementation of modern forms of organization, innovative solutions, effective mechanisms of 
functioning. The modern functions of small business in the sphere of trade are revealed. The key 
problems of their realization in the conditions of macroeconomic instability, expansion of foreign 
trade capital and increased competition in the market of goods and services are formulated. In 
today's environment, small business performs complex organizational, economic, socio-economic 
and technological functions. The key problems in the implementation of these functions in the 
field of small business are narrowing its scope, especially in domestic trade, destabilizing its 
external environment, low level of competitiveness of business structures, low socio-economic 
efficiency of their functioning, and, as a consequence, significant shadow turnover of capital in 
trade, deconcentrating of turnover, etc. The low share of small business in the formation of gross 
value added and the loss of their activity over a long period was noted. The reasons for the 
ineffective functioning of small business entities were identified, the main ones being the 
concentration of capital in the sectors of large and medium-sized enterprises, the high level of 
costs of trade for the organization of trade and logistics, the low profitability of most of the range, 
unproductive costs of resources of various kinds. The ways of solving the existing problems are 
offered and the incentives for the development of small business in the sphere of trade are 
substantiated: optimization of the size of the enterprises, stimulation of their expansion, use of 
simplified modes of taxation and reporting, state support for available credit and investment 
resources, introduction of modern technologies, forms and methods of trade, reducing 
unproductive costs, and more. These and other proposed measures will set the prospects for 
small business development in the field of trade at a new level. 

 

Keywords: trade, small enterprise, physical osobi- businessmen (FOP), simplified 
mode of taxation, progress, innovation trend. 

 

Постановка проблеми. Підприємництво, як атрибут ринкової 
економіки є основою функціонування внутрішньої торгівлі і визначальним 
чинником її розвитку. В торгівлі зосереджено близько 50% загальної 
кількості суб’єктів підприємництва країни. Вони формують щорічно 15-
17% ВВП України. 
Масштаби підприємництва, його роль зумовлюють необхідність пошуку і 

впровадження сучасних форм організації, інноваційних рішень, 
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ефективних механізмів функціонування. Така необхідність посилюється 
тим, що в останні роки в торговельному підприємництві, насамперед, в 
сегменті малого підприємництва, накопичуються негативні явища і 
тенденції: скорочується кількість суб’єктів підприємництва, 
малоефективна їх діяльність, низька конкурентоспроможність, зростає 
рівень «тонізації». 
Відповідно актуалізується проблема активізації розвитку малого 

підприємництва в сфері торгівлі, підвищення рівня соціально-економічної 
ефективності його функціонування на інноваційних засадах. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Фундаментальних 

досліджень розвитку і функціонування малого підприємництва у 
внутрішній торгівлі України недостатньо. У наукових працях вітчизняних 
дослідників: Апопія В.В., Бланка І.О., Балабана П.Ю., Виноградської А.М., 
Савіцької Н.Л., Лігоненко Л.О., Лазура П.Ю., Скрипко Т.О., Шутовської 
Н.О., Юрко І.В. головним чином розкрито соціально-економічні аспекти 
малого підприємництва, а інституціональні та організаційно-економічні 
засади, проблематика розвитку і функціонування суб’єктів малого 
підприємництва мало досліджено. 
Метою даної статті є розкриття сутності і характеру ключових 

проблем розвитку малого підприємництва в сфері внутрішньої торгівлі 
України, виявлення причин виникнення та обґрунтування шляхів їх 
вирішення в сучасних умовах. 
Виклад основного матеріалу. Мале підприємництво (МП) в сфері 

торгівлі, за своєю сутністю являє систематичну, самостійну та ініціативну 
господарську діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання 
своїми силами і на свій ризик з метою отримання прибутку [1, c.8]. 
До складу малого підприємництва в Україні відносяться підприємства, 

які відповідають певним критеріям. До 2018 р. таких критеріїв було два: 
середньоспискова чисельність працюючих і обсяги доходів за рік. У 
зв’язку з переходом на міжнародні стандарти фінансової звітності в 
законодавстві внесені зміни. Тепер підприємство повинно відповідати двом 
з трьох критеріїв: балансова вартість активів, чистий дохід і середня 
кількість працівників (табл. 1).  
За старими, а також діючими критеріями переважна частина суб’єктів 

господарювання в торгівлі відносяться до малого підприємництва. До цієї 
категорії відносяться також фізичні особи – підприємці (ФОП). 
Таким чином, сектор малого підприємництва в торгівлі складається з 

трьох блоків. 
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Таблиця 1 
Критерії поділу суб’єктів  в секторі малого підприємництва 

Суб’єкти 
малого підприємництва 

балансова вартість 
активів (тис. євро) 

чистий дохід 
(тис. євро) 

середня 
чисельність 
працівників 

(осіб) 
Мікропідприємства до 350 до 700 до 10 
Малі підприємства до 4000 до 8000 до 50 

 
Як видно з рис. 1 у сфері малого підприємництва зосереджено 908 тис. 

суб’єктів господарювання, або 98,4% їх загальної кількості в торгівлі. При 
цьому слід підкреслити, що мале підприємництво виконує складні функції 
організаційного, економічного, соціально-економічного і технологічного 
характеру. 

 

 
Рис.1. Секторна структура малого підприємництва в торгівлі (2018 р.) 
 
Ключова організаційна функція малого підприємництва – це 

формування і розвиток широкого різноманіття конкурентних суб’єктів 
господарювання, їх організаційне оформлення і оптимальне розміщення. 
Головна економічна функція малого підприємництва полягає в 

забезпеченні стадії товарно-грошового обміну у формі купівлі-продажу, 
активного впливу на товарне виробництво, підтримки динамічної 
рівноваги на товарних ринках, забезпечення потреб населення в товарах і 
послугах [2, c.86]. 
Основна соціальна функція малого підприємництва – забезпечення 

самозайнятості, збільшення сімейних доходів, формування середнього 
класу, соціальна орієнтація торгівлі. 
Інституціональна функція малого підприємництва досить 

багатоаспектна: демонополізація і сприяння розвитку багатоукладності в 
торгівлі, ефективна реалізація форми приватної власності, масовий досвід 
створення і розвитку бізнесу. 
Незважаючи на архіважливість наведених базових функцій малого 

підприємництва їх реалізація у внутрішній торгівлі на сучасному етапі є 

Мале 
підприємництво 

908 тис. од. 

Малі підприємства 
9,6 тис.од. 

Мікро підприємства 
 81,2 тис.од. 

Фізичні особи – 
підприємці – 817,2 

тис.осіб 
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досить проблематичною, і відповідно, малоефективною в силу низки 
наявних проблем. 
Перша проблема проявляється у негативній динаміці розвитку малого 

підприємництва. В останні роки спостерігається загальна тенденція 
звуження масштабів малого підприємництва в національній економіці, 
причому прискорено, у внутрішній торгівлі – сфері з найбільш 
сприятливими передумовами його розвитку (табл.2). 

Таблиця 2 
Динаміка розвитку суб’єктів малого підприємництва в торгівлі 

(тис.од.) 

Роки Малі 
підприємства 

у тому 
числі 

фізичні 
особи –

підприємці 

Усього 
суб’єктів 
малого 

підприємництва 

Частка суб’єктів 
малого 

підприємництва в 
загальній кількості 

в Україні,% 
2010 105,8 91,1 1086,9 1192,8 55,1 
2011 107,3 92,5 809,6 917,0 54,6 
2012 99,6 85,4 739,1 838,8 53,1 
2013 106,5 93,1 780,0 886,6 52,0 
2014 90,8 80,0 894,5 985,3 51,4 
2015 90,8 80,6 895,2 986,1 50,3 
2016 79,4 69,3 828,1 907,5 49,0 
2017 86,5 76,2 748,1 834,7 46,6 
2018 90,8 80,1 817,3 908,1 х 

2018 до 
2010(%) 85,8 87,9 75,1 76,1 х 

Джерело: Діяльність суб’єктів підприємництва (статзбірник) 2010¸2018: Держстатслужба 
України: К – 2019. 

 
Дані таблиці 1 підтверджують негативну динаміку змін  кількісного 

складу суб’єктів підприємницької діяльності. За 2010-2018 роки кількість 
малих підприємств скоротилося на 25 тис. од, а фізичних осіб – 
підприємців – близько 270 тис. чоловік. В цілому скорочення суб’єктів у 
секторі малого підприємництва в торгівлі за зазначений період склало не 
менше 25% їх загальної кількості. 
Відповідно знизилася частка малого підприємництва торгівлі в  

загальній кількості суб’єктів у національній економіці: з 55,1% у 2010 р. 
до 46,6% у 2017 р. 
Масове скорочення суб’єктів малого підприємництва в умовах 

безробіття і високого рівня бідності неприпустимо, оскільки загострює 
соціальну напругу. 
Основні причини такого стану криються у дестабілізації зовнішнього 

середовища малого підприємництва: 1)  нестабільна макроекономічна 
ситуація; 2)  низька купівельна спроможність населення; 3) відсутність 
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інвестицій і малодоступність суб’єктів малого підприємництва до 
фінансових ресурсів; 4) складності в процесі податкового адміністрування; 
5) надмірний тиск платежів, зборів, податків на суб’єкти малого 
підприємництва; 6) недосконалість орендних відносин, а також відносин 
власності; 7) формальна державна підтримка малого підприємництва. 
Всі ці причини мають тривалий характер. Спробу їх усунення через 

активізацію державної політики в сфері підприємництва зробив Кабінет 
Міністрів України у 2017 р., схваливши Стратегію розвитку малого і 
середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року [3]. Стратегія 
спрямована, головним чином, на трансформацію інституціонального 
середовища, насамперед, регулювання підприємницької діяльності. Більш 
глибинні причини повинні бути усунені реалізацією регіональних 
стратегій. Як результат намітилося певне кількісне зростання в сфері 
торговельного підприємництва.  
Разом з тим, ця тенденція може бути не тільки припинена, а й набути 

зворотній напрям у наслідку необґрунтованих дій, намічених урядом щодо 
скасування спрощеного режиму оподаткування і звітності суб’єктів малого 
підприємництва, насамперед, ФОП. Підставою для такого кроку є 
результати досліджень Інституту соціально-економічної трансформації та 
Центру соціально-економічних досліджень CASE-Ukraine. За їх даними 
заниження обсягів продажу ФОП складає 18-20 млрд.грн. (2017 р.). 
Відповідно втрати бюджету з несплати податків сягає 1,0-1,5 млрд. грн. За 
нашими розрахунками заниження не виходить за межами похибки. Так, у 
2017 р. фізичними особами-підприємцями було реалізовано продукції на 
585 млрд.грн., відповідно за розрахунками зазначених інституцій 
заниження товарообороту не перевищило 1,8%. 
Якщо припустити, що зазначений показник заниження (18-20 

млрд.грн.) відноситься виключно до ФОП, які працюють у сфері торгівлі 
(переважно на спрощеному режимі оподаткування), то втрати бюджету 
складали б не більше 6% суми сплачених податків. У ситуації високої 
соціальної напруги, безробіття, низької купівельної спроможності 
населення компенсація до бюджету вказаних 6% за рахунок скасування 
спрощеного режиму оподаткування не тільки недоцільно, але й 
небезпечно, оскільки приведе до масового скорочення суб’єктів ФОП і 
малих підприємств, як це відбувалося у 2014 році. 
Друга проблема носить структурний характер. Як відомо в сфері 

торгівлі налічується більше 908 тис. малих підприємств разом з ФОП, що 
складає 98,4% загальної кількості торговельних суб’єктів господарювання. 
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Така кількість повинна формувати не менше 2/3 товарообороту 
внутрішньої торгівлі. Фактично внесок цього сектору підприємництва у 
валовому товарообороті складає лише 23% (рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Структурна характеристика суб’єктів господарювання у формуванні 

валового товарообороту в торгівлі (2018 р.) 
 
Як видно з рис. 3 структурні деформації щодо формування 

товарообороту різними секторами підприємництва очевидні. Мале 
підприємництво, яке нараховує 90 тис. суб’єктів господарювання формує 
лише 23% товарообороту. В той ж час частка 3 тис. великих і середніх 
підприємств складає 77% валового товарообороту торгівлі. Суттєва 
деконцентрація товарообороту зумовлено різними причинами, основні з 
яких наступні: 1) малодоступність до товарних і фінансових ресурсах 
малого підприємництва; 2) низька інвестиційно-інноваційна активність; 
3) інертність до прогресивних технологій; 4) низький рівень 
конкурентоспроможності суб’єктів малого підприємництва. 
Для вирішення структурної проблеми в сфері торговельного 

підприємництва доцільно оптимізувати розміри підприємств, стимулювати 
їх розширення за рахунок збільшення чисельності зайнятих. Наприклад, в 
деяких країнах ЄС, США, Японії створення одного робочого місця в сфері 
підприємництва субсидується державою на 50-70% його вартості [4, 
c.221-241]. Значна державна допомога передбачається на підготовку 
робочих професій і підвищення кваліфікації. 
В Україні суттєвим стимулом для малого підприємництва є спрощені 

режими оподаткування і звітності, збереження яких на сучасному етапі є 
об’єктивною необхідністю.  
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Третя проблема у розвитку малого підприємництва полягає у низькому 
рівні конкурентоспроможності діючих суб’єктів. 
Конкурентне середовище в сфері малого підприємництва 

характеризується як інтенсивне, тобто висока зосередженість суб’єктів 
однорідної діяльності. При цьому, мікропідприємства, ФОП володіють 
незначним конкурентним потенціалом в силу: 1) малопомітних інновацій; 
2) відсутності капітальних інвестицій; 3) використання спрощених 
технологій; 4) масової некомпетентності кадрів. 
Все це приводить до банкрутства 500-600 суб’єктів в рік, 

малодоступності до публічних закупівель, неможливості виходу на 
зовнішні ринки. 
Підвищення рівня конкурентоспроможності суб’єктів малого 

підприємництва в торгівлі вимагає сприяння і підтримки з боку держави 
щодо доступних кредитних та інвестиційних ресурсів [5, с.248], 
впровадження нових технологій, методів і форм продажу, у тому числі 
комп’ютерних технологій і електронних комунікацій, підготовки кадрів зі 
спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». 
Четверта проблема – це низька соціально-економічна ефективність 

функціонування суб’єктів малого підприємництва в торгівлі. 
В сфері малого підприємництва зосереджено близько 39% необоротних 

активів, стільки же оборотних активів і 71% зайнятих в торгівлі. При 
цьому частка малого підприємництва у формуванні доданої вартості 
залишається низькою – близько 20% у загальній її величині в торгівлі (504 
млрд.грн.). Більш глибокий аналіз показує, що хронічно збитковим є не 
менше 25% суб’єктів малого підприємництва, а рентабельність 
господарської діяльності за останні роки від’ємна (рис.4). 
Дані рис.4 підтверджують низький рівень ефективності функціонування 

суб’єктів малого підприємництва. На одну гривню товарообороту прибуток 
складає в середньому лише 7-8 коп. Рівень господарської діяльності ще 
тривожніший. За 2010-2017 роки найкращий показник рентабельності був  
(-2,3%). В цілому сума збитків за цей період перевищила прибуток у 2 рази. 
Слід особливо підкреслити, що на фоні рівня операційної 

рентабельності всієї торгівлі України і рентабельності господарської 
діяльності в цілому відповідні показники сектору малого торговельного 
підприємництва виглядають досить аномальними. 
Така ситуація пояснюється низкою причин. По-перше, основна маса 

прибутку сконцентрована в секторах великого і середнього 
підприємництва – близько 88%, при тому що обсяги реалізації товарів в 
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цих секторах складали у 2018 р. близько 76% у загальному 
товарообороті. 
По-друге, значна кількість суб'єктів малого підприємництва здійснюють 

свою діяльність у віддалених населених пунктах, депресивних районах, 
що зумовлює високий рівень витрат обігу на організацію торгівлі і 
логістику. 

 

 
Рис. 4. Рентабельність діяльності суб′єктів малого підприємництва 

в торгівлі 
 
По-третє, асортимент суб’єктів малого підприємництва, головним чином, 

товари повсякденного попиту характеризується низькою рентабельністю. 
Націнка на такі товари не перевищує 15-20% в той же час на товари 
складного асортименту, рідкого попиту, які реалізується в середніх і 
великих підприємствах націнка може досягати 50% і більше. 
По-четверте, в силу відсутності сучасної механізації торговельно-

технологічних процесів продуктивність праці в малих підприємствах 
низька, а непродуктивні витрати часу на організацію товарозабезпечення, 
адміністрування, інфраструктурного забезпечення, обліку, звітності 
неприпустимо великі. 
Певні резерви підвищення ефективності функціонування суб’єктів 

малого підприємництва в торгівлі скриті у внутрішньому середовищі. Вони 
пов’язані з впровадженнями сучасних технологій, форм і методів продажу 
товарів, наданням послуг, оптимізації асортименту і запасів товарів, 
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скороченням непродуктивних витрат, підвищенням продуктивності праці 
[6, c.94-97]. Разом з тим, необхідно докорінно змінити інвестиційну, 
кредитну, податкову політику відносно малого підприємництва, усунути 
фінансові, регуляторні бар’єри, організаційно оформити систему 
управління малим підприємництвом. 
Висновки. Сектор малого підприємництва, який включає малі, 

мікропідприємства і фізичних осіб-підприємців займає провідне місце в 
структурі суб’єктів господарювання (98,0%) сфери внутрішньої торгівлі і 
не менше 70% зайнятих осіб. Проте, його сучасний розвиток можна 
охарактеризувати, як проблематичний і безсистемний. 
Ключові проблеми розвитку і функціонування малого підприємництва в 

торгівлі за своєю сутністю є організаційно-економічними і проявляються у 
звуженні масштабів діяльності торговельного підприємництва, 
деформованій структурі суб’єктів господарювання, низькій 
конкурентоспроможності та ефективності господарської діяльності. 
Запропоновані шляхи та механізми вирішення наявних проблем розвитку 

малого підприємництва вимагають трансформації зовнішнього середовища, 
активізації державної торговельної політики «…оскільки найвпливовішим 
фактором для розвитку підприємництва є держава» [7, c.186]. 
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