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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
УПРАВЛІННЯ МАЛИМ ТА СЕРЕДНІМ БІЗНЕСОМ

Анотація. у статті досліджено нормативно-правове забезпечення діяльності 
підприємств та організацій, що формують малий та середній бізнес. Для забез-
печення досягнення поставленої мети в статті використовувались наступні ме-
тоди: індукція, дедукція, групування, класифікація, порівняння. розглянуто 
історію розвитку нормативно-правового забезпечення функціонування малого та 
середнього бізнесу. Досліджено чинні нормативно-правові акти, що регламен-
тують діяльність підприємств та організацій, що формують малий та середній 
бізнес.

Ключові слова: законодавство, нормативно-правові акти, підприємства, 
установи та організації, що формують малий та середній бізнес.

Постановка проблеми та її зв’язок з важливими науковими та 
практичними завданнями. враховуючи євроінтеграційні прагнення 
та реалії ринкової економіки в україні все більшої уваги приділяють 
розвитку діяльності підприємств та організацій, що формують малий 
та середній бізнес, для підвищення їх прибутковості. важливу роль 
у цьому процесі відіграє нормативно-правове забезпечення діяльнос-
ті підприємств та організацій, що формують малий та середній бізнес. 
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Поліпшення економічного становища малого та середнього бізнесу за-
лежить від належної якості його нормативно-правового забезпечення.

Аналіз останніх публікацій по проблемі. Питання нормативно-
правового забезпечення діяльності підприємств та організацій, що 
формують малий та середній бізнес, досліджували такі науковці, як: 
о.амоша, в.Геєць, в.бондаренко, М.бутко, з.варналій, в.василенко, 
Н.волощук, з.Герасимчук, л.Газуда, б.Данилишин, М.Долішній, 
с.Дорогунцов, в.захарченко, в.збарський, М.Козоріз, і.Комарниць-
кий, в.Кредісов, М.лендєл, і.Малик, а.Мельник, Т.Пепа, Т.рзає ва, 
в.удовиченко, в.худолій, л.чернюк, М.чумаченко, а.чухно, 
Н.Шаду ра-Никипорець.

Незважаючи на значний науковий доробок, зроблений вченими у 
цій сфері, варто зазначити, що до сих пір недостатньо розробленими 
залишаються питання удосконалення нормативно-правового забез-
печення діяльності підприємств та організацій, що формують малий 
та середній бізнес.

Т.рзаєва та Н.волощук визначають такі напрями упорядкування 
нормативно-правового регулювання діяльності підприємств та органі-
зацій, що формують малий та середній бізнес [1,с.114;2,с.2–8]: реалі-
зація єдиної державної регуляторної політики щодо діяльності під-
приємств та організацій, що формують малий та середній бізнес; 
забезпечення системності, стабільності та доцільності єдиної держав-
ної регуляторної політики щодо діяльності підприємств та організа-
цій, що формують малий та середній бізнес; оптимізація адміністра-
тивно-правового регулювання економічних відносин малого та серед-
нього бізнесу; усунення організаційних перешкод започаткування 
малого та середнього бізнесу.

розвиток діяльності підприємств та організацій, що формують 
малий та середній бізнес, залежить від його прибутковості, тому по-
требує [3, с.39-40]: проведення виваженої державної політики щодо 
діяльності підприємств та організацій, що формують малий та серед-
ній бізнес; розширення можливостей доступу підприємств та органі-
зацій, що формують малий та середній бізнес, до фінансових, тру-
дових та інших ресурсів; розвитку інфраструктури підтримки тако-
го бізнесу; удосконалення системи прийняття рішень щодо 
діяльності підприємств та організацій, що формують малий та серед-
ній бізнес; залучення підприємств та організацій, що формують 
малий та середній бізнес, у реалізації державних проектів; залучення 
підприємств та організацій, що формують малий та середній бізнес, 
у реалізації проектів місцевих органів виконавчої влади, посилення 
ролі органів місцевого самоврядування у підтримці діяльності під-
приємств та організацій, що формують малий та середній бізнес.

і.Малик [4, с.33]: зазначає, що основними проблемами та при-
чинами зниження рівня розвитку діяльності підприємств та органі-
зацій, що формують малий та середній бізнес в україні, є: недоско-
налість законодавчо-нормативної бази щодо діяльності підприємств 
та організацій, що формують малий та середній бізнес; високий рі-
вень оподаткування діяльності підприємств та організацій, що фор-
мують малий та середній бізнес; низький рівень державної підтрим-
ки діяльності підприємств та організацій, що формують малий та 
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середній бізнес; відсутність дійового алгоритму реалізації державних 
проектів щодо підтримки діяльності підприємств та організацій, що 
формують малий та середній бізнес; недосконалість системи бухгал-
терського обліку та статистичної звітності діяльності підприємств та 
організацій, що формують малий та середній бізнес; недостатність 
інформаційного та консалтингового забезпечення діяльності підпри-
ємств та організацій, що формують малий та середній бізнес; огріхи 
у системі підготовки та перепідготовки, а також підвищення квалі-
фікації персоналу підприємств та організацій, що формують малий 
та середній бізнес; низький рівень стимулювання інвестиційних про-
цесів.

Для розвитку діяльності підприємств та організацій, що формують 
малий та середній бізнес, необхідно спрямовувати власні та залуче-
ні кошти на розвиток виробництва; створювати додаткові робочі 
місця, наповнювати бюджет за рахунок ефективної діяльності під-
приємств та організацій, що формують малий та середній бізнес; 
розвивати сучасну інфраструктуру та реалізовувати інноваційно-ін-
вестиційні проекти [5, с.284].

Метою статті є дослідити нормативно-правове забезпечення ді-
яльності підприємств та організацій, що формують малий та середній 
бізнес, та сформувати обґрунтовані висновки. 

Виклад основних результатів та їх обґрунтування. Нормативно-
правове забезпечення діяльності підприємств та організацій, що 
формують малий та середній бізнес, важливий аспект соціально-еко-
номічного життя україни. сьогодні нормативно-правове забезпечен-
ня діяльності підприємств та організацій, що формують малий та 
середній бізнес, здійснюється багатьма нормативно-правовими акта-
ми. однак одночасно спостерігається тенденція зменшення темпів 
росту кількості підприємств та організацій, що формують малий та 
середній бізнес, що деякою мірою показує недостатність та недоско-
налість нормативно-правового забезпечення діяльності підприємств 
та організацій, що формують малий та середній бізнес, яке повинно 
бути першопричиною їх формування та розвитку.

в україні сформований спеціальний центральний орган виконав-
чої влади, в юрисдикції якого буде державна регуляторна політика – 
Державна регуляторна служба україни. Діяльність Державної регу-
ляторної служби україни визначається, регламентується та коорди-
нується Кабінетом Міністрів україни. основними завданнями 
Державної регуляторної служби україни є реалізація державної 
регуляторної політики, особливо щодо діяльності підприємств та 
організацій, що формують малий та середній бізнес, формування і 
видача ліцензій та дозволів, особливо щодо діяльності підприємств 
та організацій, що формують малий та середній бізнес, та дерегуляції 
господарської діяльності, особливо щодо діяльності підприємств та 
організацій, що формують малий та середній бізнес [6]. основу іс-
нування та функціонування Державної регуляторної служби україни 
є впорядкування і систематизація питань ліцензування та дозвільної 
системи діяльності підприємств та організацій, що формують малий 
та середній бізнес. Для забезпечення своєї діяльності Державна ре-
гуляторна служба україни використовує такі законодавчі акти, як: 
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Конституція україни, укази Президента україни, закони та поста-
нови верховної ради україни, постанови та інші нормативно-право-
ві акти міністерств, акти Кабінету Міністрів україни, інші законо-
давчі акти.

Початком діяльності підприємств та організацій, що формують 
малий та середній бізнес україни, доречно вважати прийняття за-
кону україни «Про підприємництво» від 07.02.1991 р. Наступним 
важливим нормативно-правовим актом стала Програма державної 
підтримки підприємництва в україні (09.03.1993 р.), де висвітлено 
підходи до сприяння розвитку діяльності підприємств та організацій, 
що формують малий та середній бізнес, з зазначенням основної 
мети – забезпечення формування та виконання державної політики 
щодо підтримки і захисту діяльності підприємств та організацій, 
що формують малий та середній бізнес, створення правових умов 
його розвитку та формування механізму державного регулювання і 
координації підприємницької діяльності. у квітні 1996 р. Кабінетом 
Міністрів україни було затверджено Концепцію державної політики 
розвитку малого підприємництва, в якій зазначено, що державна 
політика щодо діяльності підприємств та організацій, що формують 
малий та середній бізнес, є однією з найважливіших части нееко-
номічної політики україни. Дана Концепція визначає основополож-
ні принципи, пріоритетні напрями і форми економічного, адміні-
стративного та правового впливу щодо діяльності підприємств та 
організацій, що формують малий та середній бізнес. в 1996 р. були 
внесені зміни до ч.1 ст.42 Конституції україни від 28 червня 1996 р. 
а саме: «кожен повинен мати право на підприємницьку діяльність, 
причому така діяльність повинна бути не заборонена законом» [7].

Далі були прийняті такі важливі для діяльності підприємств та 
організацій, що формують малий та середній бізнес, нормативно-
правові акти: закон україни «Про внесення змiн до Декрету Ка-
бінету Міністрiв україни «Про прибутковий податок з громадян» 
від 13.02.1998 р., закон україни «Про внесення змiн до закону 
україни «Про патентування деяких видів пiдприємницької діяль-
ності» від 10.02.1998р. та указ Президента україни «Про спроще-
ну систему оподаткування обліку та звітності суб’єктів малого 
підприємництва» від 03.07.1998 р., указ Президента україни «Про 
усунення обмежень, що стримують розвиток підприємницької ді-
яльності» від 03.02.1998 р. № 79/98, «Про державну підтримку 
малого підприємництва» від 12.05.1998 р. № 456/98 та «Про дея-
кі заходи з перегулювання підприємницької діяльності» від 
23.07.1998р. № 817/98. у 2000 р. затверджено закон україни «Про 
державну підтримку малого підприємництва» № 2063-ііі та закон 
україни «Про Національну програму сприяння розвитку малого 
підприємництва в україні».

Для формування системи контролю щодо діяльності підприємств 
та організацій, що формують малий та середній бізнес, у 2007 році 
прийнято закон «Про основні засади державного нагляду (контролю) 
у сфері господарської діяльності». у 2012 році було прийнято закон 
україни «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього 
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підприємництва» та у 2013 році нову редакцію Господарського ко-
дексу.

закон україни «Про розвиток та державну підтримку малого і 
середнього підприємства в україни» характеризує економіко-право-
ві основи державної політики щодо діяльності підприємств та орга-
нізацій, що формують малий та середній бізнес [8]. суб’єктами, що 
формують мікропідприємництво, є: фізичні особи, які повинні бути 
зареєстровані згідно встановленого законодавчого порядку як фізич-
ні особи-підприємці, причому важливим є те, що середня кількість 
працівникiв за звітний період (календарний рiк) не повинна переви-
щувати 10 осіб, а от річний дохід від діяльності не повинен переви-
щувати суму, що еквівалентна 2 мільйонам євро (еквівалент визна-
чається за середньорічним курсом Нбу);

– юридичні особи – можуть бути будь-якої організаційно-правової 
форми, а також будь-якої форми власності. середня кількість 
працівникiв за звітний період (календарний рiк) не повинна переви-
щувати 10 осіб, а от річний дохід від діяльності не повинен переви-
щувати суму, що еквівалентна 2 мільйонам євро (еквівалент визна-
чається за середньорічним курсом Нбу).

суб’єктами, що формують мале підприємництво, є: фізичні особи, 
які повинні бути зареєстровані в законодавчому порядку як фізичні 
особи-підприємці, причому середня кількість їх працівників за звіт-
ний період (календарний рiк) не повинен перевищувати 50 осіб та 
річний дохід від діяльності не повинно перевищувати суму, що ек-
вівалентна 10 мільйонам євро (еквівалент визначається за середньо-
річним курсом Нбу).

в україні підприємницька діяльність малого та середнього бізне-
су регулюється відповідними законодавчими актами (табл.1).

Таблиця 1
Нормативно-правове забезпечення діяльності підприємств  

та організацій, що формують малий та середній бізнес в Україні

№ Назва
документа

вид
доку-
мента

Дата при-
йняття основні положення

Нормативні доку-
менти, що регу-
люють подібну 

сферу суспільних 
відносин

1.

Про розвиток 
та державну 

підтримку ма-
лого і середньо-
го підприємни-
цтва в українi

закон 
украї-

ни

22 березня 
2012 року 
№ 4618-vI 

закон висвітлює 
економіко-правові 
основи державної 

політики діяльнос-
ті підприємств та 
організацій, що 
формують малий 

та середній  
бізнес

закон україни 
«Про 

Нацiональну про-
граму сприяння 
розвитку малого 

пiдприєм ництва в 
україні»

2.

Про Нацiональ-
ну програму 

сприяння роз-
витку малого 

підприєм ництва 
в українi

закон 
украї-

ни

21 грудня 
2000 року
№ 2157-III

Прийнято Націо-
нальну програму 

сприяння розвитку 
малого підприєм-
ництва в україні

закон україни 
«Про державну 

пiдтримку малого 
підприємництва» 
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3.

Про державну 
реєстрацію 

юридичних осіб 
та фізичних 

осіб – 
підприєм ців

закон 
украї-

ни

15 травня 
2003 року 
№ 755-Iv

 

закон регламентує 
відносини щодо 

державної 
реєстрацiї юридич-
них осіб, а також 

фiзичних осіб-
пiдприємців

Наказ Державно-
го комітету укра-
їни з питань ре-
гуляторної полі-

тики та 
підприємництва 
від 20 жовтня 
2005 року №97 
„щодо затвер-
дження деяких 
нормативно-пра-
вових актів про 

надання  
відомостей  
з Єдиного  

державного  
реєстру юридич-

них осіб та фізич-
них осіб-

підприєм ців” 

4.

Про дозвiльну 
систему у сфері 
господарської 

дiяльності

закон 
украї-

ни

6 вересня 
2005 року 
№ 2806-Iv

закон характери-
зує і визначає ор-
ганізаційно-право-

ві основи щодо  
дозвільної системи 
у діяльності під-
приємств та орга-

нізацій, що форму-
ють малий та се-
редній бізнес, і 

затверджує поря-
док діяльності до-
звільних органів, 
які мають право 

видавати докумен-
ти дозвільного ха-

рактеру

закон україни 
«Про Перелік 
документів до-

звільного харак-
теру у сфері гос-
подарської діяль-

ності» від 19 
травня 2011 року 

№ 3392-vI

5.

Про основнi 
засади держав-
ного нагляду 
(контролю) у 

сферi господар-
ської дiяльності

закон 
украї-

ни

4 квітня 
2007 року 
№ 877-v

 

закон характери-
зує організаційно-

правові основи, 
загальні принципи 
та порядок прове-
дення державного 
контролю щодо 

господарської ді-
яльності, повнова-
ження органів дер-
жавного контролю 

та їх посадових 
осіб, а також  

права та 
обов’язки,  

відповідальність 
підприємств та 
організацій, що 
формують малий 

та серед ній бізнес, 
під час проведення 
державного конт-

ролю. 

–

Продовження таблиці 1
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6.

Про внесення 
змiн до Подат-
кового кодексу 
україни та дея-
ких iнших за-

конодавчих 
актiв україни 

щодо спрощеної 
системи оподат-
кування, обліку 

та звітності

закон 
украї-

ни

4 
лиcтопада 
2011 року 
№4014-vI

Податковий кодекс 
україни регламен-

тує відносини 
щодо податків і 
зборів, а саме: 

встановлює пере-
лік податків та 

зборів в україні та 
порядок їх сплати, 
права та обов’язки 
платників податків 
та зборів, права та 

обов’язки конт-
ролюючих органів, 
а також відпові-

дальність за пору-
шення законодав-

ства щодо податків 
та зборів

указ Президента 
україни “Про 

спрощену систему 
оподаткування, 

обліку та звітнос-
ті суб’єктів мало-
го підприємни-

цтва” від 3 липня 
1998 року 
№ 727/98 

 
7. Податковий 

кодекс україни  

2 грудня 
2010 року 
№ 2755-vI

 

– юридичні особи, які можуть бути будь-якої організаційної, 
правової форми та будь-якої форми власності. середня кількість їх 
працівників за звітний період (календарний рiк) не повинна переви-
щувати 50 осіб, а річний дохід від діяльності не повинен переви-
щувати суму, що еквівалентна 10 мільйонам євро(еквівалент визна-
чається за середньорічним курсом Нбу).

суб’єктами великого підприємництва є:
– юридичні особи, які можуть бути будь-якої організаційно-пра-

вової форми та будь-якої форми власності. середня кількість їх 
працівників за звітний період (календарний рiк) повинна переви-
щувати 250 осіб, а річний дохід від діяльності повинен перевищува-
ти суму, що еквівалентна 50 мільйонам євро (еквівалент визначаєть-
ся за середньорічним курсом Нбу).

усі інші підприємства та організації є суб’єктами середнього під-
приємництва.

закон україни «Про державну реєстрацію юридичних осіб та 
фізичних осіб-підприємців» характеризує відносини, що висвітлюють 
процес державної реєстрації як юридичних осіб, так і фізичних осіб-
підприємців [8].

закон україни «Про дозвільну систему у сфері господарської діяль-
ності» характеризує і визначає організаційно-правові основи щодо до-
звільної системи у діяльності підприємств та організацій, що формують 
малий та середній бізнес, і затверджує порядок діяльності дозвільних 
органів, які мають право видавати документи дозвільного характеру.

закон україни «Про розвиток та державну підтримку малого і 
середнього підприємництва в україні» висвітлює економіко-правові 
основи державної політики діяльності підприємств та організацій, 
що формують малий та середній бізнес [8].

закон україни «Про основні засади державного нагляду (контролю) 
у сфері господарської діяльності» характеризує організаційно-правові 
основи, загальні принципи та порядок проведення державного конт-
ролю щодо господарської діяльності, повноваження органів державно-
го контролю та їх посадових осіб, а також права та обов’язки, відпо-

Закінчення таблиці 1
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відальність підприємств та організацій, що формують малий та серед-
ній бізнес, під час проведення державного контролю [8].

Податковий кодекс україни. Податковий кодекс україни регламентує 
відносини щодо податків і зборів, а саме: встановлює перелік податків 
та зборів в україні та порядок їх сплати, права та обов’язки платників 
податків та зборів, права та обов’язки контролюючих органів, а також 
відповідальність за порушення законодавства щодо податків та зборів.

в листопаді 2016 року в Кабінеті Міністрів україни провели так 
званий “дерегуляційний день”. внаслідок його проведення скасовано 
більше 367 застарілих обмежуючих нормативно-правових актів (для 
зменшення адміністративного тиску та корупційних ризиків). Також 
значно спрощено умови роботи для діяльності підприємств та орга-
нізацій, що формують малий та середній бізнес, зокрема аграріїв і 
телекомринку.

результатом співпраці експертів офісу ефективного регулювання 
(Brdo), який створений зусиллями Мінекономрозвитку та страте-
гічної групи радників з підтримки реформ, став пакет дерегуляцій-
них ініціатив, які суттєво впливатимуть на розвиток діяльності 
підприємств та організацій, що формують малий та середній бізнес. 
Планується проводити такі «дерегуляційні дні» в уряді регулярно, 
коли будуть розглянуті пакети важливих для діяльності підприємств 
та організацій, що формують малий та середній бізнес, ініціатив.

Висновки та перспективи подальших досліджень отже, нормативно-
правове забезпечення діяльності підприємств та організацій, що 
формують малий та середній бізнес, полягає в тому, що необхідно 
на законодавчому рівні забезпечувати свободу конкуренції між під-
приємствами та організаціями, що формують малий та середній 
бізнес, захищати споживачів від недобросовісної конкуренції та мо-
нополізму, сприяти посиленню конкурентоспроможності підприємств 
та організацій, що формують малий та середній бізнес.
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Нормативно-правовое обеспечение управления  
малым и средним бизнесом

Аннотация. в статье исследовано нормативно-правовое обеспечение функци-
онирования малого и среднего бизнеса. Для достижения поставленной цели в 
статье использовались следующие методы: индукция, дедукция, группировка, 
классификация, сравнение. рассмотрена история развития нормативно-право-
вого обеспечения функционирования малого и среднего бизнеса. исследованы 
действующие нормативно-правовые акты относительно деятельности предприятий 
и организаций малого и среднего бизнеса.
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Abstract. the article explores legal support of small and medium business. to 
ensure the achievement of this goal in the article used the following methods: 
induction, deduction, clustering, classification, comparison. the history of legal 
functioning of small and medium businesses. Studied the existing normative and 
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