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підприємництво в Україні має великі резерви та значні перспективи, адже нема іншого 

способу становлення і зміцнення держави, окрім розвитку ринкової економіки, яка 

ґрунтується насамперед на приватному бізнесі, особистій ініціативі, що й дає кожному 

можливість самореалізації. 
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РОЛЬ МАЛОГО БІЗНЕСУ У РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕКОНОМІКИ   
 

Шаповал М. Ю., студент 1-го курсу Черкаського державного технологічного університету 

Плигач К. Д., аспірантка Черкаського державного технологічного університету 

 

Функція та роль малого бізнесу полягає не тільки  в тому, що він, спираючись на 

ринкові методи господарювання, є одним з найбільш дієвих факторів соціально-економічного 

зростання в країні, а й в здатності забезпечувати соціально-політичну рівновагу. Малі 

підприємства це саме ті суб'єкти, які не потребують великих інвестицій, можуть швидко 

збільшити оберти ресурсів і здатні за незначної підтримки дуже швидко вирішити гостру 

проблему демонополізації, створити економічну конкуренцію. Саме тому вивчення ролі 

малого підприємництва у розвитку економіки України актуалізує обрану тематику. 

Значимість малого бізнесу в Україні зростає повільно  і це зростання має тенденцію до 

зниження, переважно це відбулося через незначне зростання споживчого попиту. Можливо 

через це процес спрощення господарського регулювання останнім часом було призупинено. 

Внесок малого бізнесу в економіку України представлено в табл. 1. 

Таблиця 1 

Динаміка частки малих підприємств у загальних показниках вітчизняних 

підприємств (%) 

Показник 
Роки Абсолютне зростання, % 

2011 2012 2013 2014 2014/2011 2014/2013 

За кількістю найманих працівників 26,9 26,7 27,1 27,1 0,2 0 

За обсягами реалізованої продукції 15,2 16 16,6 17,2 2 0,6 

 *складено авторами за даними [1] 

 

Дані таблиці 1 вказують на вагому роль малого бізнесу в економіці України, створюючи 

майже третину робочих місць та п’яту частину ВВП. До того ж, дані показники за аналізований 

період щороку зростають. 

http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.pivnoe-delo.info/
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Саме у функціях, характерних для малого бізнесу, найкраще проявляється  його роль і 

місце в механізмі забезпечення економічної безпеки України. Досліджуючи ці функції  

потрібно звернути увагу на наступні фактори, які відображають роль малого підприємництва 

у економіці держави. 

По-перше, саме малий бізнес робить найбільший внесок у створення конкурентного 

середовища. Дослідження показують, що в середовищі вільної ринкової економіки 

конкуренція є відображенням взаємовідносин між господарюючими суб’єктами, коли їх 

особиста діяльність обмежує вплив на загальний обіг товарів на ринку та стимулює 

виробництво товарів та послуг, на які існує попит. Це, в свою чергу, за рахунок наявності 

економічної відповідальності та підприємницького ризику перетворю малий бізнес на 

соціальний двигун економічного розвитку суспільства. Мале підприємництво здійснює 

вагомий внесок у сприяння розвитку конкуренції, оскільки є найменш залежним від 

монополізації завдяки наявності великої кількості складових та їх високому динамізму. З 

іншого боку, малий бізнес є запорукою посилення монопольного становища великих 

підприємств завдяки вузькій спеціалізації та можливості впровадження у виробництво 

новітніх технологій.   

По-друге, завдяки малому бізнесу, який здатен швидко реагувати на ринкові зміни, 

економіка стає більш гнучкою завдяки індивідуалізації та диференціації попиту споживачів. 

Ця особливість малого бізнесу набуває особливого значення в умовах науково-технічного 

прогресу та розширення номенклатури товарів та послуг [2, с. 98]. 

По-третє, за допомогою малого бізнесу здійснено багато важливих відкриттів у галузі 

електроніки, кібернетики, інформатики. Окрім того, він сприяє поширенню новітніх технічних 

і комерційних ідей, виробництву наукоємної продукції. Тобто, малі підприємства є 

провідниками науково-технічного прогресу.  

По-четверте, малий бізнес є дієвим інструментом вирішення проблеми зайнятості 

населення, адже він створює нові робочі місця і поглинає надлишок робочої сили в період 

структурних зрушень економіки. У період кризи малі підприємства здатні не лише зберігати 

старі робочі місця, але й створювати нові. 

По-п'яте, малий бізнес є фундаментом для формування середнього класу, а це сприяє 

демократизації ринкових відносин. Мале підприємництво забезпечує зменшення соціальної 

диференціації суспільства та збільшує соціальну базу реформ. Без існування середнього класу 

ускладнюється ефективність реалізації соціальних реформ [3, с. 105].  

Отже, роль та функції малого бізнесу в ринкових умовах господарювання полягають у 

тому, що він є основним фактором економічного зростання суспільства. Без даних суб’єктів 

ринку економіка та суспільство не можуть розвиватися та існувати в цілому, оскільки вони 

сприяють створенню робочих місць навіть в кризові періоди, є дієвим інструментом 

впровадження результатів науково-технічного прогресу у виробництво та забезпечують 

економічну безпеку країни та соціально-політичну незалежність суспільства. Тобто, розвиток 

малого бізнесу в Україні є вкрай необхідним, оскільки позитивно впливає на забезпечення 

стабільного розвитку економіки та формування новітньої ринкової системи з соціальною 

спрямованістю. 
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O EMPREENDEDORISMO EM PORTUGAL 

 
Claudia Filipa Marta Lobo, Escola Superior de Ciências Empresariais Instituto Politécnico de 

Viana do Castelo 

 
A acentuação da concorrência e o aumento das exigências do mercado pressionou, como já 

foi dito, as empresas, traduzindo-se também numa maior pressão sobre a mão-de-obra. A busca de 

uma maior competitividade, por parte das empresas, trouxe alterações nas relações de trabalho, 

conduzindo a uma progressiva responsabilização dos funcionários pela sua própria capacitação 

profissional.  

A empregabilidade passa a ser vista como responsabilidade do trabalhador, que deve procurar 

formas de se tornar “empregável”, face às exigências do mercado de trabalho (ibidem). Acontece que 

a empregabilidade enquadra em si própria um paradoxo.  

Na verdade, por mais que o trabalhador se esforce por actualizar-se, suportando inclusive os 

custos da sua formação; a inovação tecnológica e a globalização da economia (conduzindo à 

deslocalização de empresas, por exemplo) tornam inevitável o despedimento de alguns, por mais 

qualificados que sejam. Face a este quadro, quer o ingresso na economia informal, quer o 

envolvimento em iniciativas empreendedoras, são frequentemente citadas como alternativas possíveis 

(ibidem).  

No Brasil, estas opções por vezes entrecruzam-se, surgindo casos de iniciativas 

empreendedoras que acabam por não transpor a barreira da clandestinidade. Em Portugal, falar de 

empreendedorismo, implica, inevitavelmente, reconhecer a (ainda) relativa insipiência da iniciativa 

individual no nosso país, comparativamente ao Brasil, por exemplo, que ocupava) o quinto lugar num 

ranking de 29 países, líderes em matéria de empreendedorismo. As taxas de empreendedorismo dos 

países melhor cotados rondavam os 20%, ao passo que Portugal conservava um número mais 

modesto, na ordem dos 7,5% (ibidem). 

Na óptica de alguns autores, no nosso país, mais do que falar em empreendedorismo, faz 

sentido falar em microempreendedorismo, dado o elevado número de pequenas empresas que 

compõem o nosso tecido empresarial, muitas das quais emergentes da iniciativa individual.  

Como já dissemos, existem várias formas de medir o empreendedorismo, que permitem 

estabelecer comparações entre os diferentes países. Atentemos sobre algumas dessas medidas e, 

especificamente, sobre o caso de Portugal.  

O GEM (Global Entrepreneurship Monitor) de 2004 define o empreendedorismo como 

“qualquer tentativa de criação de um novo negócio ou nova iniciativa, tal como o emprego próprio, 

uma nova organização empresarial ou a expansão de um negócio existente, por um indivíduo, equipa 

de indivíduos ou negócios estabelecidos”. O índice de empreendedorismo dos diferentes países, 

medido por aquele organismo, baseia-se nesta noção. O último relatório do Global Entrepreneurship 

Monitor (2010) sugere que o número de iniciativas empreendedoras em fase de implementação 

rondará, no nosso país, os 5 %, ao passo que o número de iniciativas em fase de estabilização se situa 

próximo dos 6%. Segundo o mesmo Relatório, Portugal é uma economia sobretudo movida pela 

inovação5 , tal como a maioria dos países da Europa e os Estados Unidos.  

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%20%D0%95$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%96100571
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