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На

світанку

незалежності

держава

позбавила

багатьох

громадян

можливості працювати у виробничій сфері. Криза 90-х років спричинила
закриття великих державних підприємств, залишивши сотні тисяч людей без
роботи й без стабільного заробітку. На фоні цих подій в Україні зародився
малий бізнес.
Досвід

економічно-розвинених

країн

вказує

на

те,

що

мале

підприємництво стимулює безліч позитивних процесів. Зокрема, створення
нових робочих місць і скорочення безробіття, розвиток здорової конкуренції,
боротьбу виробників за якість продукції та послуг.
Актуальність

даної

роботи

полягає

в

тому,

що

сьогодні

мале

підприємництво посідає досить вагоме місце в нашій державі, забезпечуючи
потреби всіх верств населення. Ним реалізується конституційне право на
працю,

на

зайняття

підприємницькою

діяльністю,

що

позитивно

відображається на добробуті українців. Окрім того, малий бізнес приносить
левову частку доходів до державного бюджету.
На жаль, останнім часом дрібному підприємництву стає дедалі

важче

боротися за право існування. Однією з основних його проблем є
протиставлення великого підприємництва малому. Це спричинено рядом
політико-правових факторів:
-

держава не створює належних умов для розвитку малого бізнесу;

-

малий підприємець вимушений піддаватись великій кількості перевірок

корумпованими контролюючими органами;
-

змушений сплачувати надмірно високі податки.

За таких умов досить важко конкурувати з великим підприємництвом. Як
наслідок, малі суб’єкти підприємницької діяльності банкрутують і в державі
зростає рівень безробіття. Великі підприємства монополізують ринок, що
негативно відображається як на ціні, так і на якості продукції.
Досить гостро сьогодні постала проблема подальшого існування малих
підприємців м. Києва. Місцева влада під гаслом усунення проблеми
алкоголізму та тютюнопаління, прагне заборонити продаж підакцизних
товарів у малих архітектурних формах (спорудах без фундаменту площею до
40 м. кв.).
Проте це не є вирішенням проблеми, адже алкоголь та сигарети, придбані в
супермаркетах, не менш шкідливі, ніж у МАФах. Результатом такої заборони
буде лише банкрутство малих підприємців і масовий приплив капіталу в руки
великого бізнесу. Як наслідок, безробітними залишаться більше 60 тисяч
Киян.
На нашу думку, виходом із даної ситуації може бути дотримання і
виконання державною владою та місцевим самоврядуванням Закону України
«Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в
Україні» від 21.12.2000 р. Ним затверджена Національна програма сприяння
розвитку малого підприємництва в Україні, в якій вказані шляхи
вдосконалення нормативно-правової бази для налагодження міцного,
взаємовигідного зв’язку «держава-підприємець». Це, зокрема:
-

створення засобів правового захисту прав і свобод підприємців;

-

запровадження досвіду Євросоюзу та СНД у правовому захисті малих

підприємців;
-

сприяння з боку центральних та місцевих виконавчих органів

забезпеченню державної підтримки малому бізнесу.
Отже, варто пам’ятати, що добробут українців і забезпечення трудових
прав населення нерозривно пов’язані зі стабільним існуванням малого
підприємництва.

