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ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ЯК ОДИН ІЗ ШЛЯХІВ 

РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 
Н.С. Поповенко, А.А. Полунина.  Инноваци-

онные процессы как один из путей развития
малого предпринимательства. Рассматривается
малый бизнес как универсальный инструмент уча-
стия граждан в экономической жизни страны в
системе международного распределения труда во 
всем мире. Малый инновационный бизнес сущест-
венен при переходе к инновационной стадии раз-
вития экономики как отдельных регионов, так и 
страны в целом. Предлагается освоение инноваци-
онных процессов в малом бизнесе, что является
перспективным и необходимым направлением в 
контексте современной ситуации, нацеленной на
усиление развития малого бизнеса в Украине, от-
носительно Европейского Союза. 

 N.S. Popovenko, A.A. Polunina. Innovative 
processes as one of the ways of small business
development. Small business is considered as a
universal tool of participation of citizens in the
economic life of the country, in the system of the 
international distribution of work worldwide. Small 
innovative business is essential at transition to an 
innovative stage of development of economy, both of 
separate regions, and of the country as a whole. St is 
proposed to assimilate innovation processes in small 
business, which is a promising and indispensable 
direction an the context of the present situation aimed 
at strengthening the development of small business in 
Ukraine relative to the European Union. 

 
Мале підприємництво у всіх країнах світу є універсальним інструментом участі мільйонів 

громадян в економічному житті країни, в системі міжнародного розподілу праці тощо. Розвиток 
малого підприємництва виступає одним з головних чинників розвитку демократії та побудови 
середнього класу, міри ринкових перетворень та відкритості економіки. Політика розвитку ма-
лого підприємництва становить предмет комплексної державної політики, об’єднуючи цілі 
економічної, соціальної, цінової, податкової політики, що для будь-якої країни світу вимагає 
наявності комплексних критеріїв ефективності та високої міри їх координації. В українській 
господарчій практиці так склалося, що з усіх нововведень, які здійснюються на підприємствах, 
та їх частина, яка відноситься до сфери менеджменту, традиційно залишається в тіні. В той же 
час значимість якісного й ефективного управління, міра його впливу на результати діяльності 
будь-якої організації вже не викликає сумніву. Важливим та першочерговим для визначення 
посталої проблеми є сутність управлінських нововведень та їх типології; меж таких нововве-
день; співвідношення інноваційних процесів на підприємстві та управління; чинників, що 
впливають на ефективність управлінських новацій; установок керівників відповідно до проце-
сів розвитку, а також тих основних тенденцій розвитку менеджменту в країнах із розвиненою 
ринковою економікою, які приймаються за точку відліку при аналізі дійсності.  

Процес розвитку певної організації повинен бути керованим. Засобом керованого розвитку 
є нововведення, які свідомо залучаються до  виробничої культури й структури організації. 
Трансформація національної економіки значно посилила вимоги до якості теоретичного обґру-
нтування формування дієвих та сучасних механізмів державного управління, необхідні теоре-
тичні розробки і рекомендації щодо сфери підприємництва подано в багатьох наукових працях 
[1, 2]. Проте слід зазначити, що досягнення Україною якісно нових рівнів розвитку суспільства 
та економіки, посилення процесів світової глобалізації та посилення процесів конкуренції та 
спеціалізації країн, особливо з урахуванням проголошеного Україною курсу на євроінтеграцію, 
вимагає не тільки уточнення та формування нових завдань для системи державного управління, 
але й розуміння світових тенденцій та досвіду щодо досягнень національних політик країн у 
розвитку національного малого підприємництва [3].  

В ЄС для визначення малого підприємництва з 01.01.2005 року використовуються поло-
ження та норми Recommendation, прийняті Європейською Комісією 06.05.2003 [4]. 
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У Великій Британії віднесення суб’єктів до малого та середнього бізнесу регламентується 
в нормативному документі: “Акт Компаній” від 1985 року зі змінами, внесеними у 2004 р. Згід-
но з цим актом суб’єкт малого підприємництва має мати оборот не більш ніж 5,6 млн фунтів 
стерлінгів, підсумок балансу підприємства не більш ніж 2,8 млн фунтів стерлінгів і не більш 
ніж 50 працівників. Середнього розміру компанія має мати оборот не більш ніж 22,8 млн фунтів 
стерлінгів, підсумок балансу підприємства не більш ніж 11,4 млн фунтів стерлінгів і не більш 
ніж 250 працівників. Відповідно до статистичних показників Великої Британії за результатами 
2005 р. з 4,3 млн бізнес-структур 99,3 % були маленькими фірмами з менш ніж 50 працівника-
ми, 0,6 % (біля 27 тис.) були середніми фірмами з 50…249 працівниками, і лише 0,1 % (біля 6 
тис.) були великими фірмами [5]. Статистика Великої Британії на початок 2005 р. констатує, 
що загальна кількість суб’єктів підприємництва без найманих працівників дорівнювала 3,2 млн, 
що еквівалентно 72,8 % всіх суб’єктів підприємництва. У Великій Британії визначається, що 
суб’єкти підприємництва без найманих працівників ⎯ це суб’єкти одноосібної власності, това-
риства, що складаються тільки з працюючих на себе менеджерів (власників), і компанії, що 
охоплюють тільки працюючих директорів. Такі суб’єкти мали загальний оборот у 190 млрд фу-
нтів стерлінгів, що складає 8,4 % від загального обороту. На початку 2005 р. кількість підпри-
ємств з працівниками склало практично 1,2 млн. Вони мали загальний оборот у 2,25 млрд фун-
тів стерлінгів (91,6 % загального обороту).  

Для порівняння в Україні, відповідно до Закону “Про державну підтримку малого підпри-
ємництва” від 19.10.2000 р. № 2063-III, суб’єктами малого підприємництва є: фізичні особи, 
зареєстровані у встановленому законом порядку як суб’єкти підприємницької діяльності; юри-
дичні особи ⎯ суб’єкти підприємницької діяльності будь-якої організаційно-правової форми та 
форми власності, в яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний період не пере-
вищує 50 осіб та обсяг річного валового доходу не перевищує 500 тис. євро. При цьому спро-
щеною системою оподаткування, обліку та звітності, яка була запроваджена Указом Президен-
та “Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємницт-
ва” від 03.07.1998 р. № 727/98 зі змінами, внесеними у 1999 р., мають право користуватися не 
всі суб’єкти малого підприємництва, а лише відносно невелика їх частина, яка відповідає таким 
критеріям: фізичні особи, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної 
особи і у трудових відносинах з якими, включаючи членів їх сімей, протягом року перебуває не 
більше 10 осіб та обсяг виручки яких від реалізації продукції за рік не перевищує 500 тис. гри-
вень (тобто орієнтовно не більше 75,5 тис. євро); юридичні особи ⎯ суб’єкти підприємницької 
діяльності будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, в яких за рік середньо-
облікова чисельність працюючих не перевищує 50 осіб і обсяг виручки яких від реалізації про-
дукції за рік не перевищує 1 млн грн (тобто орієнтовно не більше 151 тис. євро). 

Таким чином слід уточнити, що за загальним визначенням суб’єктів малого підприємницт-
ва в Україні поле малого підприємництва вужче за аналогічне поле у Великій Британії прибли-
зно у 20 разів. Але, незважаючи на таку різницю, за результатами 2005 р. мале підприємництво 
України визначається значними статистичними показниками [6] (див. таблицю).  За цими 
даними слід визнати, що кількісний стан розвитку малого підприємництва в Україні в цілому 
відповідає стану розвитку малого підприємництва у Великій Британії (47,8 суб’єктів малого 
підприємництва на 1 тис. наявного населення в Україні проти 59 суб’єктів малого підприємни-
цтва на 1 тис. наявного населення у Великій Британії [7]).  

Основні показники розвитку малого підприємництва в Україні за 2005 р. 

Кількість суб’єктів Середня кількість зайнятих 
працівників, тис. осіб 

 Тис. 
одиниць 

На 1 тис. осіб наяв-
ного населення, 

одиниць 
Всього 

Середня кіль-
кість найманих 
працівників 

Обсяг реалізо-
ваної продукції 
(робіт, послуг), 

млн грн. 

Суб’єкти малого підприєм-
ництва — всього 2253,7 47,8 5277,6 3247,3 177860,3 

У тому числі:      
Малі підприємства 337,1 7,1 1994,7 1881,0 85086,1 



Труды Одесского политехнического университета, 2007, вып. 2(28)   

  

254 

У % до підсумку 15,0 ⎯ 37,8 57,9 47,8 

Фізичні особи ⎯ підпри-
ємці 

1916,6 40,7 3282,9 1366,3 92774,2 

У % до підсумку 85,0 ⎯ 62,2 42,1 52,2 
 
Щодо якісного стану розвитку малого підприємництва, то необхідно відмітити, що порів-

няння вкладу малого підприємництва у національну економіку України та Великої Британії 
(або будь-якої іншої країни ЄС чи світу) коректне лише тоді, коли база порівняння приведена 
до взаємоузгодження. Двадцятикратна різниця у визначенні суб’єктів малого підприємництва 
(500 тис. євро в Україні проти 10 млн євро у ЄС) не дозволяють порівнювати вклад малого біз-
несу у ВВП та національну економіку. При цьому також слід уточнити, що за рядом факторів 
Україна на європейській арені має ряд конкурентних переваг, а саме спрощена система оподат-
кування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва, регуляторна політика, яка запро-
ваджена в Україні законом “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності” від 11.09.2003 р. № 1160-IV. 

Так, для порівняння слід уточнити, що Європейська Комісія тільки нещодавно поклала на 
стіл перший набір пропозицій щодо скорочення непотрібних адміністративних тягарів для ком-
паній, перш за все для малого та середнього бізнесу. Очікується, що повний пакет збереже ком-
паніям малого та середнього підприємництва 1,3 млрд євро на рік на скорочення адміністрати-
вних витрат. Це, за визначенням самої Європейської Комісії, є частиною ширшого політичного 
завдання Комісії ⎯ щоб скоротити адміністративні видатки для суб’єктів підприємництва на 
європейському рівні до 25 % на протязі до 2012 р. В той же час Комісія запустить програму мо-
ніторингу, щоб подивитися на можливість скорочення адміністративних тягарів і непотрібних 
інформаційних зобов’язань в тринадцяти галузях пріоритету, таких як зайнятість, оподаткуван-
ня, сільське господарство і статистика. В Україні ж ці цілі вже поставлені і становлять основ-
ний предмет саме регуляторної політики. 

Загальний стан розвитку малого підприємництва за кількісними показниками та тенденці-
ями структурного складу в цілому відповідає відповідним показникам ЄС. Але Україні в умо-
вах глобалізації та посилення конкуренції слід приділити більшу увагу приведенню критеріїв 
визначення суб’єктів малого підприємництва до європейських рекомендацій та зберегти, поси-
лити спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва як 
один з основних інструментів своєї конкурентоздатності. 

Залучення інноваційних складових до управлінського процесу на малих підприємствах ві-
дкриває нові можливості виходу діяльності останніх на якісно новий рівень їх розвитку та вдо-
сконалення управлінських інновацій в цілому. Основними характеристиками нововведення є: 
предмет інновації, міра новизни, глибина перетворень, масштаб перетворень, рівень розробле-
ності, потенціал новації, очікувана тривалість впровадження, трудомісткість впровадження, 
об’єм фінансових витрат на впровадження.  

Якщо розглядати підприємство як систему, то реалізація будь-яких нововведень означає 
цілеспрямоване оновлення певних її елементів. Якщо підприємство ⎯ це сукупність, система 
сфер діяльності, то управління здійснюється відносно елементів цієї системи та всієї системи в 
цілому. Різні завдання, що вирішуються в процесі управління, можна об’єднати, якщо звести їх 
до виконання низки базових управлінських функцій: планування, організація, контроль, керів-
ництва, аналізу; при цьому точками можливих нововведень в сфері менеджменту є моделі реа-
лізації зазначених функцій при управлінні всіма сферами діяльності підприємства, способи ро-
зподілення функцій на підприємстві.  

Можна виділити різні моделі управління підприємством залежно від умов діяльності ⎯ 
модель раціонального управління в спокійному, стабільному зовнішньому середовищі; модель 
управління в умовах достатньо динамічного ринку та модель пристосування до спонтанних, 
неочікуваних  проблем, загроз і можливостей, які надходять із зовнішнього середовища підпри-
ємства. Умови, в яких існує зараз вітчизняний малий бізнес, в цілому відповідають останньому 
варіанту. Це задає певну логіку аналізу управлінських новацій. По-перше, це виявлення того, в 
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якій мірі нововведення в управлінні малими підприємствами адекватні тенденціям розвитку 
соціально-економічній ситуації в країні, здатні підвищити стійкість малих підприємств, їх жит-
тєздатність. По-друге, наскільки процес впровадження управлінських новацій відповідає відо-
мому світовому досвіду. В країнах із розвиненою ринковою економікою на певному етапі їх 
розвитку саме прискорене наростання нестійкості фінансово-економічних умов діяльності зму-
сило по-новому організувати управління підприємствами.  

Модель управління малим підприємством може бути обумовлена динамікою інвестицій 
підприємства. Обумовленість рівнем фінансової стійкості чи рівнем прибутковості може слу-
жити показником ефективності управління, а в ситуації фінансово-економічної кризи ще й мо-
жливістю гнучкості управління, здатності перестроюватися залежно від умов діяльності, які 
змінюються, а, значить, і здатності до управлінських нововведень. 

Основою для управлінських нововведень є зміна завдань, які вирішуються підприємством, 
що викликано об’єктивними змінами у зовнішньому середовищі його діяльності. Складність 
полягає у тому, що специфіка перетворення вітчизняної економіки не дає можливості поступо-
вого дозрівання ринкових відносин, плавного переходу від однієї стадії до іншої, і, відповідно, 
поступового ускладнення систем управління ринковою поведінкою підприємств.  

В міру зміни рівнів нестабільності управлінська практика напрацювала низку методів ор-
ганізації систем управління фірмою в умовах зростаючої непередбачуваності, новизни й склад-
ності оточення. Залежно від посилення чинника нестабільності можна виділити чотири етапи в 
розвитку систем управління: на основі контролю за виконанням, на основі екстраполяції, на 
основі передбачення змін, на основі гнучких екстренних рішень. Таким чином, світовий досвід 
свідчить, що необхідність вибору адекватної системи управління, а значить і нововведень щодо 
існуючої системи управління підприємством об’єктивно визначається рівнем нестабільності 
середовища, в якому підприємство діє чи збирається діяти, рівнем складності й новизни за-
вдань, які витікають з оточуючої обстановки та темпами змін, що відбуваються.  

Крім того, існує певний зв’язок між здатністю системи управління підприємством до оно-
влення, управлінськими нововведеннями й установками керівників підприємства саме на роз-
виток, оскільки ті підприємства, які націлені на утримання чи на стабільне функціонування, 
зазвичай не бачать необхідності у пошуку та впровадженні нововведень і вирішують дуже кон-
кретні, вкрай загострені проблеми. Інший випадок ⎯ націленість на інноваційну активність 
підприємства в цілому. З одного боку, інноваційні процеси здатні загострити проблеми управ-
ління й привернути до них увагу, а з іншого ⎯ готовність до нововведень на таких підприємст-
вах здатна полегшити шлях управлінським новаціям. 

Нова парадигма менеджменту в розвинених країнах основана на системному й ситуацій-
ному підході до управління. Фірма розглядається як “відкрита” система, її успіх пов’язується з 
тим, наскільки вдало вона пристосовується до свого зовнішнього оточення. Чи зуміє підприєм-
ство вчасно розпізнати загрози для своєї діяльності, чи не пропустить воно можливості, що 
з’являються у зовнішньому середовищі, чи зможе отримати максимум користі з цих можливос-
тей ⎯ ось головні критерії ефективності всієї системи управління, відносно яких внутрішня 
раціональність організації виробництва й управління є другорядними. 

Ситуаційний підхід до управління характеризується тим, що побудова внутрішньофірмо-
вої системи управління є не що інше, як відповідь на різноманітні за своєю природою впливи з 
боку зовнішнього середовища, а також врахування технології виробництва та якості людських 
ресурсів. Специфіка нашої соціально-економічної дійсності полягає в тому, що для підприємств 
об’єктивно ця управлінська парадигма є зараз найбільш актуальною. Однак, треба визнати, що 
керівники ще не встигли у повному обсязі опанувати попередній підхід та навчитися не тільки 
максимально використовувати потенціал організації, але й адекватно його оцінювати. 

Загальні умови, в яких діють наші підприємці, характеризуються достатньо високим рів-
нем нестійкості, втручанням держави при наявності політичної нестабільності й недостатності 
економічного протекціонізму, несформованістю ринкових механізмів, тобто всім тим, що по-
требує орієнтації управління на зовнішнє середовище.  



Труды Одесского политехнического университета, 2007, вып. 2(28)   

  

256 

Разом з тим, виявлено найбільш складні управлінські завдання на малих підприємствах. В 
міру формування у підприємств ринково зорієнтованої поведінки у них міняється відношення 
до завдань управління. Відбувається розуміння незадоволеності наявним арсеналом засобів 
управлінської діяльності, розуміння необхідності змін. 

Відповідно результатам статистичного дослідження з 282 керівників малих підприємств, 
які брали участь в анкетуванні, 76 % відмітили, що відчувають складності при вирішенні 
управлінських завдань, при цьому всі управлінські завдання розподілились за мірою складності 
для підприємців на чотири групи [8]. 

Перше місце посіло стратегічне планування діяльності підприємства (на нього вказали 
40 % керівників, які стикаються із складностями). При цьому серед керівників підприємств, 
основна мета яких найближчий рік ⎯ виживання, кількість тих, хто відчуває подібні складності 
більше (46 %), ніж серед керівників підприємств, що зорієнтовані на стабілізацію (37 %) й роз-
виток (39 %). 

Лідерство стратегічного планування не викликає здивування й пояснюється тим, що само 
по собі завдання формулювання роботи стратегії й побудови планів підприємства на основі та-
кої стратегії є новим для економічної практики. В умовах сталої змінності середовища виникає 
об’єктивна необхідність проробки підприємствами своєї стратегії. Це може допомогти їм уник-
нути фінансових втрат, втрачених можливостей чи взагалі загрози самому існуванню бізнесу. З 
відповідей респондентів витікає, що вони відчувають найбільш гостру недостатність знань та 
вмінь, які необхідні для вирішення цього принципово нового управлінського завдання, бо у до-
свіді керівників не існує нічого, що могло б їм допомогти, а керівники малих та середніх під-
приємств до того ж, як правило, не мають спеціальної підготовки в сфері менеджменту. Навіть 
ті з них, хто починав свою управлінську кар’єру в дореформовий період, не має в цьому сенсі 
переваг перед більш молодими керівниками, оскільки їх попередній досвід не пов’язаний з ви-
рішенням подібних завдань. 

На другому місці за мірою складності рішення опинились одразу три управлінські завдан-
ня, які також є досить новими для практики керівників й не можуть ефективно вирішуватись на 
основі попереднього досвіду: аналіз та вияв скритих проблем в діяльності підприємства (27 % 
керівників, що стикаються із складностями); аналіз та оцінка зовнішнього середовища підпри-
ємства (23 %); планування поточної діяльності підприємства (21 %). При цьому серед керів-
ників, що зорієнтовані на виживання своїх фірм, стикаються зі складностями в цьому випадку 
29 %; серед зорієнтованих на стабільне функціонування ⎯ 20 %; а серед тих, хто зорієнтований 
на розвиток, ⎯ лише 5 %.  

Те, що до складу цієї групи потрапило традиційне планування поточної діяльності підпри-
ємства, підтверджує тезу про відсутність чітких орієнтирів, на яких побудоване поточне плану-
вання. Зараз в умовах високої нестабільності й наслідків фінансово-економічної кризи, таких як 
зміна структури споживчого попиту, загальне зниження платоспроможного попиту, недостат-
ність обігових коштів, планування обсягів виробництва та реалізації продукції, асортиментного 
ряду та інших показників може являти для керівників малого бізнесу значні складності. 

Третє місце серед складностей, які виникають при рішенні, зайняла група достатньо тра-
диційних управлінських завдань: створення ефективної системи контролю за виконанням по-
сталих завдань (наявність складностей при рішенні цього завдання відмітили 16 % респонден-
тів), створення системи впровадження нововведень (14 %), стимулювання продуктивної робо-
ти підлеглих (14 %), організація ефективного обліку на підприємстві (12 %). 

На четвертому місці опинились управлінські завдання, при розв’язанні яких у опитуваних 
керівників практично не виникає ускладнень, це формування функціональної структури управ-
ління (всього 7 % тих, хто зазначив), аналіз результатів діяльності підприємства (6 %).  

Вірогідно, ці завдання сприймаються переважною більшістю опитаних керівників як стан-
дартні, які не потребують переосмислення, а тому й найбільш доступні для розв’язання. 

На жаль, управлінські нововведення часто випадають з поля зору керівників, які зводять 
звичайно розвиток підприємства до технічних чи технологічних новацій. При такому підході 
підприємство не розглядається як система діяльності, з неї виділяється лише її “основний” про-
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цес. Потенціал організації сприймається лише як технічний і технологічний. Організаційний та 
кадровий потенціали повноцінно не використовуються, можливості для розвитку суттєво зни-
жуються.  

Малий інноваційний бізнес відіграє суттєву роль у переході на інноваційну стадію розвит-
ку  економіки як певного регіону, так і країни в цілому. Він має низку відмінностей, серед яких 
його міжгалузевий характер, тобто інноваційний бізнес зазвичай не замикається в якихось ву-
зькогалузевих межах. Його сильні сторони проявляються у інноваційно-зорієнтованих сферах 
діяльності, що пов’язані із створенням та освоєнням нових виробів, технологій, матеріалів, сис-
тем менеджменту і його елементів, а також просуненням та освоєнням нових ринків.  

Незважаючи на високу міру ризику, пов’язаного з ризикованим характером самих іннова-
цій, малі підприємства мають порівняно із великими достатньо високі шанси на підприємниць-
кий успіх. Внутрішньофірмове інноваційне підприємництво дозволяє ефективно використову-
вати здатності персоналу підприємства для досягнення поставлених цілей й окремих завдань, 
пошуку ефективного розв’язання виробничих проблем на рівні розробки й комерціалізації но-
вовведень, а також оцінки економічних результатів діяльності малих підприємств.  

Виходячи з викладеного, залучення інноваційних процесів у мале підприємництво як один 
із шляхів розвитку останнього є перспективною і необхідною мірою в контексті сучасної ситу-
ації щодо стану та розвитку малого підприємництва в Україні. 

Література 

1. Воротіна Л.І. Розвиток підприємництва в економіці України // Вісн. Київ. ун-ту. Економіка. ⎯  
2003. ⎯ № 1. ⎯ С. 40 ⎯ 54. 

2. Варналій З.С. Моніторинг малого підприємництва України (економічні та правові аспекти). ⎯ 
К.: Ін-т приватного права і підприємництва АПрН України, 2002. ⎯ 326 с. 

3. Малий бізнес України: підприємці здатні відродити країну / Під. ред. Кожевіної Н.В. та ін. ⎯ К.: 
Єднання, 2004. ⎯ 387 с. 

4. Recommendations concerning criteria of definition of small business / Economical portal ⎯ 
www.ec.europa.eu. ⎯ 15.01.2005. 

5. The certificate of the companies. Small and Medium Sized Enterprise Statistics for the UK 2005 / SBS 
⎯ www.sbs.gov.uk. ⎯ 31.08.2006. 

6. Аналітичний бюлетень / Державний комітет статистики України. ⎯ www.ukrstat.gov.ua. ⎯ 
07.02.2004. 

7. Ляпіна К.М. Розвиток малого підприємництва в Україні та країнах ЄС. ⎯ К.: Інфра, 2005. ⎯ 250 
с. 

8. Ткачева Н. Проблемы развития инновационной сферы в Украине // Менеджер. ⎯ 2005. ⎯ № 3. 
⎯ С. 66 ⎯ 69. 

Надійшла до редакції 19 червня 2007 р. 

 
 

http://www.ec.europa.eu/
http://www.sbs.gov.uk/
http://www.ukrstat.gov.ua/

