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(ЗА РЕ ЗУЛЬ ТА ТА МИ ЕКС ПЕР ТНО ГО ОПИ ТУ ВАН НЯ)

Abstract. The authors analyze the actual problems of the regulation of business from posi-
tions of the institutional approach. The results of an expert questioning of 
representatives of small business are presented, and the main problems of the
interrelations of business and power, as well as the spectrum of actual problems
in the development of small business in Ukraine, are defined.

Для Ук ра ї ни проб ле ма роз вит ку під при єм ниц тва та під при єм ниць кої ак тив нос -
ті за ли ша єть ся од ні єю з на йак ту аль ні ших як в еко но міч но му, так і в со ці аль но му 
ви мі рах. Як по ка зує дос від ос тан ньо го де ся ти літ тя, в сус пільс тві від був ся кар ди -
наль ний злам в оцін ках як са мо го яви ща, так і в ба чен ні мі сії під при єм ниц тва 
у по до лан ні та ких кри зо вих явищ, як без ро біт тя, від сут ність кон ку рен ції то що.

У су час них умо вах знач ною мі рою роз ви ток під при єм ниц тва ста вить ся в за леж -
ність від інс ти ту ціональ них чин ни ків або чин ни ків, здат них на мак ро рів ні ре гу лю -
ва ти про це си, що за сво їм зміс том ма ють ін тер пер со наль ну або ж ін ди від но� гру по ву
при ро ду. Ін ши ми сло ва ми, на про це си ре аль ної під при єм ниць кої ак тив нос ті здій -
сню ють вплив не ли шень стан куль ту ри, ос ві ти, ма со вої сві до мос ті в сус пільс тві, але
й еле мен ти дер жав ної ре гу ля тор ної по лі ти ки в еко но міч ній та по лі тич ній сфе рах. 
Зна чен ня ос тан ньо го для су час них ре а лій роз вит ку еко но мі ки та під при єм ниц тва
на бу ває особ ли вої ва ги з точ ки зо ру на рос тан ня при сут нос ті інс ти ту ціональ но го
під хо ду до роз гля ду ак ту аль них проб лем як еко но міч ної [1; 3; 6], так і со ці о ло гіч ної
[2; 5; 9] на ук.

Важ ли ве міс це в інс ти ту ціональ но му ана лі зі по сі дає са ме по нят тя “інс ти ту ту”. 
Най більш уні вер саль не виз на чен ня цьо го по нят тя пе ред ба чає роз гля д со ці аль них
інс ти ту тів як від нос но стій ких ком по нен тів сус піль но го жит тя, що охоп лю ють: 
1) со ці аль но виз на ні нор ма тив но� цін ніс ні сис те ми; 2) ета ло ни со ці аль ної по ве дін ки; 
3) фор ми ор га ні за ції со ці аль них зв’яз ків лю дей і, на решті, 4) фун кці о наль ні ор га ни
ке рів ниц тва і ре гу лю ван ня, що за без пе чу ють ко ди фі ка цію со ці аль них норм і кон -
троль за їх дот ри ман ням, фор му лю ють сус піль ні ці лі та пот ре би й ор га ні зо ву ють
про цес їх  ре а лі за ції [4 , с. 20]. 
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Ос нов не фун кці о наль не приз на чен ня інс ти ту тів – це змен шен ня не виз на че нос -
ті у різ них за склад ніс тю струк ту рах люд ської вза є мо дії. З цих мір ку вань, під при єм -
ниц тво як со ці аль на інс ти ту ція пок ли ка не внес ти еле мен ти впо ряд ко ва ності у сам 
про цес під при єм ни єм ниць кої ак тив нос ті, виз на чи ти пра ви ла “гри” та по ве дін ки, які
б за без пе чи ли конс трук тив ну вза є мо дію як все ре ди ні да но го інс ти ту ту, так і з ото чу -
ю чим її се ре до ви щем і, пе ре ду сім, з дер жа вою. При цьо му не об хід но взя ти до ува ги
те, що під при єм ниц тво як со ці аль ний інс ти тут по бу до ва не на при ват ній влас нос ті та
осо бис тій іні ці а ти ві, а це, сво єю чер гою, зу мов лює особ ли ві мо де лі по ве дін ки, 
в ос но ві яких сво бо да дій та праг нен ня до не за леж нос ті. Від по від но це нак ла дає від -
би ток на від но си ни дер жа ви з під при єм ниц твом, яка у сво їй ре гу ля тор ній по лі ти ці
по вин на прит ри му ва ти ся гнуч ких форм по ве дін ки з вра ху ван ням мож ли вих не га -
тив них нас лід ків, пов’яза них з над мір ною рег ла мен та ці єю під при єм ниць ких дій та
їх мож ли вим то таль ним кон тро лем.

Ана ліз ре аль них проб лем під при єм ниц тва з по зи цій дер жав них ана лі тич них інс -
ти ту цій [див., напр.,  8, с. 9–10] дає змо гу кон ста ту ва ти на яв ність на ета пі ство рен ня
та роз вит ку біз не су та ких проб лем,  як:

– не дос ко на ла доз віль на сис те ма, що пов’яза но з не уз год же ніс тю за ко но давс тва
на цен траль но му рів ні. Як нас лі док, ши ро кий прос тір для “твор чос ті” на міс цях;

– ви со ке по дат ко ве на ван та жен ня і здій снен ня кон троль ноD пе ре ві роч ної ді яль -
нос ті. Як нас лі док, над мір ний по дат ко вий тиск (особ ли во знач не на ван та жен ня на
фонд оп ла ти пра ці), су пе реч ли вість і неп ро зо рість, а та кож нес та біль ність по дат ко -
во го за ко но давс тва в по єд нан ні з ма со вим ха рак те ром пе ре ві рок ді яль нос ті під при -
єм ців, що  гальмує роз ви ток біз не су;

– слаб ке ін фор ма цій не за без пе чен ня. Не об хід ні для роз вит ку біз не су ін фор ма -
цій ні ре сур си, що ство рю ють ся у виг ля ді баз да них про нор ма тив но� пра во ві ак ти 
ба зо во го рів ня уп рав лін ня, про це ду ри та по ря док от ри ман ня різ но ма ніт них доз во -
лів, лі цен зій, на бут тя прав на зем лю, ко рис ту ван ня май ном, за ли ша ють ся не сис те ма -
ти зо ва ни ми, не пов ни ми та без на леж но го суп ро во ду (сво є час но го онов лен ня);

– уск лад не ний дос туп ма ло го біз не су до фі нан со вих ре сур сів. Бан ків ські ус та но ви
по ки що не за ці кав ле ні в кре дит ній під трим ці ма лих під при ємств че рез знач ну 
со бі вар тість цих пос луг та ви со кі кре дит ні ри зи ки. Фак тич но на сьо год ні не діє дер жав -
не га ран ту ван ня кре ди тів за учас тю не бан ків ських фі нан со вих ус та нов. Знач ною пе реш -
ко дою в от ри ман ні ма лим біз не сом кре ди тів є від сут ність зас тав но го май на у суб’єк тів
ма ло го під при єм ниц тва, яке мо же га ран ту ва ти бан кам по вер нен ня кре дит них кош тів;

– сла бо роз ви ну та ме ре жа кон суль та тив них і нав чаль них пос луг. Проб ле мою є
ви со ка вар тість доброякіс но го кон сал тин гу, юри дич них та тре нін го вих пос луг. Ок -
рім то го, сис те ма біз нес� ос ві ти по ки що залишається недостатньо роз ви ну тою, від -
сут ня на дер жав но му рів ні її фі нан со ва під трим ка;

– низь кий рі вень впро вад жен ня ін но ва цій. Чин ни ка ми, що не спри я ють ін но ва -
цій ній ді яль нос ті під при ємств зде біль шо го є брак влас них ре сур сів на здій снен ня та -
кої ді яль нос ті, від сут ність сис те ма ти зо ва ної ін фор ма ції про но віт ні тех но ло гії, 
на у ко ві роз роб ки й ін но ва ції, за яв ні па тен ти і т.п., а та кож ви со ка ка пі та ло єм ність і
роз мір по чат ко вих ін вес ти цій у да ній сфе рі;



– не дос тат нє ре сур сне за без пе чен ня. Від сут ність пов ної і дос то вір ної ін фор -
ма ції про іс ну ю ю чі і віль ні при мі щен ня (май но),  час то ви со ка рин ко ва вар тість
офіс них при мі щень у міс тах, не об хід ність знач них ка пі та лов кла день у віль ні ви роб -
ни чі при мі шен ня то що.

Як ба чи мо, ще за ли ша єть ся дос тат ньо ве ли ка кіль кість інс ти ту ціональ них
бар’єрів, що галь му ють роз ви ток біз не су і під при єм ниць кої ак тив нос ті в су час них
еко но міч них умо вах. Що до під при єм ниць кої ак тив нос ті, її слід роз гля да ти як сис -
тем не яви ще, що має різ ні рів ні ре гу лю ван ня (пси хіч ний, осо бис тіс ний, по ве дін ко -
вий, со ці аль ни ий)  та  ме ха ніз ми влас ної са мо де тер мі на ції. У більш за галь но му виг -
ля ді ме ха нізм де те р мі на  ції під при єм ниць кої ак тив нос ті пе ред ба чає за ді я ність осо -
бис тіс них фак то рів під при єм ниц тва і спо ну каль них сил до ньо го; фак то рів зов ніш -
ньо го се ре до ви ща, що ма ють як без по се ред ній, так і опо се ред ко ва ний вплив на 
ре а лі за цію під при єм ниць кої фун кції [7, с. 51–52]. У сво є му по єд нан ні внут ріш ні
змін ні (ха рак те рис ти ки лю ди ни, під при єм ця) ра зом із зов ніш ні ми умо ва ми (впли -
вом ото чен ня, цін ніс но� нор ма тив ни ми сис те ма ми, фор ма ми ор га ні за ції со ці аль них
вза є мо дій) виз на ча ють ре аль ні ді яль ніс но� по ве дін ко ві про я ви під при єм ниць кої 
ак тив нос ті.

Для ці лей на шо го дос лід жен ня зна чу щим ком по нен том ана лі зу під при єм ниць кої
ак тив нос ті є ком по нент її осо бис тіс ної де тер мі на ції, що роз гля да єть ся на ми як ві зія
на бу то го осо бис то го дос ві ду в біз не сі, як нас лі док  ін те рак тив ної вза є мо ді її з чин ни -
ка ми інс ти ту ціональ но го рів ня, реп ре зен то ва них, пе ре ду сім, вла дою та різ но го ро ду
дер жав ни ми ус та но ва ми, що мають стосунок до ма ло го під при єм ниц тва. 

З ме тою ре а лі за ції ви ще заз на че но го зав дан ня на ми (ка фед рою со ці о ло гії Львів -
сько го на ці о наль но го уні вер си те ту іме ні Іва на Фран ка) спіль но з Ко мі те том під при єм -
ців Львів щи ни бу ло опи та но 154 пред став ни ки ма ло го біз не су м. Льво ва та  304 –
Львів ської об лас ті. За га лом в екс пер тно му опи ту ван ні взя ло участь 458 суб’єк тів ма ло -
го під при єм ниц тва, з яких 77,7% – це під при єм ці – фі зич ні осо би і 22,3% – під при єм ці
– юри дич ні осо би. Ме тод дос лід жен ня: ан кет не опи ту ван ня у фор мі стан дар ти зо ва но -
го ін терв’ю. Час ре а лі за ції дос лід жен ня: з 4 по 17 жов тня 2006 р.

Ре зуль та ти екс пер тно го опи ту ван ня зас від чи ли дос ить низь кий рі вень за до во ле -
нос ті умо ва ми, що ство ре ні вла дою для ро бо ти під при єм ців (див. табл. 1). 
Так, пов не за до во лен ня та ки ми умо ва ми вис ло ви ло ли ше 2,7% від чис ла опи та них
екс пер тів; до пев ної мі ри –  17,4%. Знач на час ти на опи та них, а це 45,1% від чис ла
дос лід жу ва них під при єм ців, вис ло ви ла за до во ле ність ли ше ок ре ми ми ас пек та ми
ство ре них умов. Не за до во ле них ви я ви ло ся 21,8%. При чо му най біль ша їх час тка
при па дає на м. Львів (25,9%). Ціл ко ви те не за до во лен ня умо ва ми ді яль нос ті кон ста -
то ва но ли шень у 12,7% від чис ла опи та них під при єм ців.

Як зас від чи ло екс пер тне опи ту ван ня, під трим ка об лас ною вла дою зап ро по но ва -
них для оці ню ван ня ок ре мих ас пек тів під при єм ниц тва ко ли ва єть ся в ме жах від 2 до
3 ба лів (за шка лою оці ню ван ня від 1 до 5 ба лів). Най ви щий рей тин го вий бал за фік -
со ва но для по зи ції “роз ши рен ня мож ли вос тей ін фор ма цій но го за без пе чен ня під при -
єм ців” – 2,64; най мен ший – для “спри ян ня роз вит ку ін но ва цій них тех но ло гій у сфе -
рі ма ло го біз не су” (2,11 ба ла) (див. табл. 2). Слід від зна чи ти та кож, що на дос тат ньо
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низь ко му рів ні за ли ша єть ся ді яль ність вла ди із за лу чен ня ма лих під при ємств до
дер жав них за ку пі вель (тен де рів),  спро щен ня доз віль них про це дур для здій снен ня
ін вес ти цій ної ді яль нос ті та дос ту пу суб’єк тів ма ло го під при єм ниц тва до фі нан со вих
ре сур сів.

Таб ли ця 2
Оцін ка під при єм ця ми якос ті ро бо ти об лас ної вла ди 

з під трим ки під при єм ниц тва в ре гі о ні 
(“1” –  це мі ні маль ний бал оці ню ван ня якос ті, “5” – мак си маль ний)

Ана лі з рі вня спів пра ці підприємців з дер жав ни ми інс ти ту ці я ми та ор га на ми уп -
рав лін ня за свідчив най більш ви со кі її по каз ни ки з по дат ко вою інс пек ці єю (74,8%),

Таб ли ця 1

Рі вень за до во ле нос ті  умо ва ми, які ство ре ні міс вце вою вла дою для ро бо ти
під при єм ців, %
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особ ли во для пред став ни ків ма ло го біз не су м. Льво ва (84,4%), з міс це вою вла дою
(57,9%) (цей по каз ник знач но ви щий у пред став ни ків ма ло го під при єм ниц тва об -
лас ті – 64,5%), а та кож са не пі дем стан ці єю (26,0%) та бан ків ськи ми ус та но ва ми
(24,2%). При чо му, в ос тан ньо му ви пад ку цей по каз ник практично однаковий як для 
під при єм ців міс та, так і об лас ті (від по від но ко ли ва єть ся в ме жах 24– 26% від чис ла
опи та них). Ок рім то го, під при єм ці м. Льво ва від зна чи ли дос тат ньо ви со кий 
рі вень вза є мо дії з пра во о хо рон ни ми ор га на ми, мі лі ці єю (21,4% про ти 6,6% для  під -
при єм ців об лас ті).

Таб ли ця 3
Оцін ка під при єм ця ми рів ня спів пра ці  з міс це ви ми ор га на ми вла ди та уп рав -

лін ня, %

Се ред фак то рів, що за ва жа ють ефек тив ній спів пра ці під при єм ців та ор га нів міс -
це вої вла ди, в пер шу чер гу, від зна че но фак тор неп ро зо рос ті ді яль нос ті ор га нів вла ди
(47,6% від чис ла опи та них). Да лі за рей тин го ви ми оцін ка ми йдуть: від сут ність пра -
во вих ме ха ніз мів гро мад сько го кон тро лю за ор га на ми вла ди (32,2%), не ба жан ня міс -
це вих ор га нів вла ди спів пра цю ва ти з під при єм ця ми (29,1%); від сут ність ін фор ма ції
про рі шен ня, ух ва ле ні ор га на ми вла ди (26,2%) ( див. табл. 4). Мен шою мі рою ува га
опи та них звер не на на чин ник під трим ки вла дою бла го чин них ак цій (10,4%). Ок рім
то го, 14,3% екс пер тів вка за ло на чин ник па сив нос ті самих під при єм ців у пи тан нях
спів пра ці з вла дою.

На дос тат ність су то ле галь них сто сун ків між під при єм ця ми та пред став ни ка ми
міс це вої вла ди вка за ло 21,7% від чис ла опи та них. Ви хід сто сун ків за ме жі ле галь них
відзначили 42,6%. За кри те рі єм “виз на чаль на роль не фор маль них сто сун ків” 
у від но си нах з під при єм ця ми лі де ром є по дат ко ва інс пек ція ( 33,0% від чис ла опи та -
них). Нас туп ни ми йдуть са не пі дем стан ція (26,1%) та міс це ва вла да (25,1%). 
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Най мен ша за ді я ність “не фор маль тних сто сун ків” має міс це у від но си нах під при єм -
ців з різ но го ро ду фон да ми (пен сій ним, со ці аль ним та ін.) (12,3%), еко ло гіч ним
(13,3%) та енер го наг ля да ми (16,5%).

До ос нов них при чин, що галь му ють роз ви ток ма ло го під при єм ниц тва в об лас ті,
під при єм ця ми від не се но ко рум по ва ність чи нов ни ків (43,1%), не дос ко на ле за ко но -
давс тво (42,2%), ве ли ка кіль кість кон тро лю ю чих ор га нів (36,3%), а та кож іг но ру ван -
ня міс це вою вла дою проб лем під при єм ців (34,9%). Най менш зна чу щи ми чин ни ка ми
впли ву на роз ви ток під при єм ниц тва в ре гі о ні є ви со ка вар тість ро бо чої си ли (3,9%),
не дос тат ність про мо ції біз не су і тор гів лі в об лас ті (3,9%), а та кож низь кий прес тиж
пра ці під при єм ця (4,6%) (див. табл. 5).

Таб ли ця 5
Ос нов ні при чи ни, 

що галь му ють роз ви ток ма ло го під при єм ниц тва в об лас ті, %

Таб ли ця 4
Фак то ри, що за ва жа ють ефек тив ній спів пра ці під при єм ців 

та ор га нів міс це вої вла ди, %



Сьо год ні під при єм цям про по ну єть ся до во лі ши ро кий спектр пос луг ус та нов
рин ко во го та ін фор ма цій но� кон суль та тив но го спря му ван ня. Ре зуль та ти екс пер тно -
го опи ту ван ня зас від чи ли, що під при єм ці Львів щи ни най більш час то звер та ють ся до
пос луг стра хо вих ком па ній (37,6%), служ би за хис ту прав спо жи ва чів (32,4%), не бан -
ків ських фі нан со во� кре дит них ус та нов (кре дит ні спіл ки, ус та но ви вза єм но го кре ди -
ту ван ня) (21,6%). Най мен шою по пу ляр ніс тю се ред під при єм ців Львів щи ни на ра зі
від зна ча ють ся біз нес� ін ку ба то ри (3,0%), тех но пар ки (4,6%), час тко во лі зин го ві цен -
три (7,9%), а та кож фон ди під трим ки під при єм ниц тва у скла ді міс це вих бюд же тів
(8,1%) (ди в. табл. 6).

Най ви ща якість пос луг за п’яти баль ною шка лою оці ню ван ня за фік со ва на в ді -
яль нос ті ін фор ма цій но� кон суль та тив них ус та нов (3,89), ау ди тор ських фірм (3,67),
стра хо вих ком па ній (3,49). Най ни жча – в ді яль нос ті тех но пар ків (2,42), біз нес� ін ку -
ба то рів (2,45), фон дів під трим ки під при єм ниц тва у скла ді міс це вих бюд же тів (2,47).

За ре зуль та та ми про ве де но го екс пер тно го опи ту ван ня мож на зро би ти такі вис -
нов ки:

– ма ле під при єм ниц тво Львів щи ни сьо год ні, як ні ко ли, пот ре бує інс ти ту цій ної
під трим ки з боку дер жав них орг на нів вла ди та уп рав лін ня. Нара зі умо ви, 
в яких пра цю ють під при єм ці, слід виз на ти не за до віль ними, ад же згід но з ре зуль та -
тами зре а лі зо ва но го опи ту ван ня пред став ни ків ма ло го біз не су Львів щи ни, рі вень
за до во ле нос ті умо ва ми, що ство ре ні вла дою для ро бо ти під при єм ців, не пе ре ви щує
20%;

– дос тат ньо низь ки ми є по каз ни ки ре аль ної спів пра ці вла ди і під при єм ців. 
По над по ло ви ну пред став ни ків ма ло го під при єм ниц тва вка за ло на її не за до віль ний
ха рак тер або ж на пов ну від сут ність будь� я кої спів пра ці. Се ред умов спів пра ці, 
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Таб ли ця 6
Ус та но ви, пос лу га ми яких ко рис ту ють ся під при єм ці, та оцін ка їх ньо го рів ня,

(1 бал – ду же по га но, 5 – від мін но)
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які вик ли ка ли най біль ше не за до во лен ня у під при єм ців, – неп ро зо рість ді яль нос ті
ор га нів вла ди, від сут ність пра во вих ме ха ніз мів гро мад сько го кон тро лю за ор га на ми
вла ди;

– знач ною мі рою ме ха нізм ре гу лю ван ня від но син у сфе рі ма ло го під при єм ниц -
тва ба зу єть ся на за ді я нос ті від но син “не фор маль но го” ха рак те ру. Як зас від чи ло 
опи ту ван ня, най біль ша їх при сут ність від чу ва єть ся у від но си нах під при єм ців з по -
дат ко вою інс пек ці єю. На це вка за ло по над тре ти ну опи та них. Ок рім то го, се ред інс -
ти ту цій дер жав но го і гро мад сько го впли ву на роз ви ток під при єм ниц тва най більш
ва го мий та по міт ний вплив здій снює зно ву ж та ки по дат ко ва інс пек ція. На дру го му
міс ці за си лою впли ву від по від но йде міс це ва вла да, да лі –  са не пі дем стан ція та бан -
ків ські ус та но ви;

– се ред ос нов них при чин, що галь му ють роз ви ток ма ло го під при єм ниц тва в ре -
гі о ні, пе ре ду сім, наз ва но ко рум по ва ність чи нов ни ків, не дос ко на ле за ко но давс тво,
ве ли ку кіль кість кон тро лю ю чих ор га нів, а та кож іг но ру ван ня міс це вою вла дою
проб лем під при єм ців;

– бо роть ба з ко рум по ва ніс тю чи нов ни ків ста вить ся під при єм ця ми як пер шо чер -
го вий за хід у по до лан ні кри зо вих явищ в сис те мі відносин “вла да – під при єм ниц -
тво”. Та ку дум ку вис ло ви ла по ло ви на опи та них пред став ни ків ма ло го біз не су. 
Не менш важ ли ви м для роз вит ку під при єм ниц тва є усу нен ня бю рок ра тич них пе ре -
пон та роз ви ток інф рас трук ту ри під трим ки ма ло го біз не су. Що до ос тан ньо го під -
при єм ці очі ку ють пок ра щен ня в ді яль нос ті біз нес� ін ку ба то рів, тех но пар ків, ін вес ти -
цій них та ін но ва цій них фон дів;

– знач ною мі рою роз ви ток під при єм ниць ких іні ці а тив за ле жа ти ме не ли ще від
ді яль нос ті ор га нів вла ди та ін ших дер жав них інс ти ту цій, до тич них до роз вит ку біз -
не су в ре гі о ні, але й від ак тив ної по зи ції та го тов нос ті до спів пра ці гро мад ських
об’єд нань під при єм ців. За да ни ми екс пер тно го опи ту ван ня, пред став ни ки ма ло го
біз не су очі ку ють від та ких ор га ні за цій за хисту і ло бі ю ван ня своїх ін те ре сів, 
а та кож здій снен ня гро мад сько го кон тро лю за ді яль ніс тю ор га нів вла ди.
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