
3.7. Пониття та озпаки малого пщприсмництва

Розпочнемо дослщження з icTopii’ розвитку малого шдприемництва в Украпп, що 
нараховуе близько 25 роив. За цей перюд здшснились значш зм1ни в кшьюсному та 
яюсному склад! пщприемницысих структур, в економ1чних i правових умовах, 
державши полгпаоц! розвитку малого шдприемництва.

Становления малого шдприемництва можна умовно подшити на чотири етапи.
I етап: 1990-1994 роки - початок формування державно! полИики шдтримки 

малого шдприемництва, прийняття Радою мш1стр1в УкраТнсько! РСР Постанови вщ 
22.09.1990 р. № 278 «Про заходи по створенню та розвитку малих шдприемств». 
Вщповщно до яко! було запроваджено категорпо малих шдприемств, до них, зокрема, 
належали новостворюваш та д1юч1 пщприемства: у промисловосП та буд1вництв1 - з 
чисельшстю працюючих до 200 чолов1к; в шших галузях виробничо! сфери - з 
чисельшстю працюючих до 50 чолов1к; у науц1 та науковому обслуговуванш — з 
чисельшстю працюючих до 100 чолов1к; у галузях невиробничо! сфери — з чисельшстю 
працюючих до 25 чолов1к; у роздр1бнш Toprieni - з чисельшстю працюючих до 15 
чолов1к. Пщприемства, що здшснювали декшька вид1в господарсько! Д1яльност1 
(багатопрофшьн!), належали до малих за критер1ями того виду д1яльносп, якому 
належить найбшьша частка в обсяз1 реал1зацп продукцн (робгг, послуг). Також на 
цьому еташ Верховною Радою Украши прийнято Закони «Про пщприемництво» та 
«Про пщприемства в Украпп», утворенням Державного компоту УРСР 31 сприяння 
малим пщприемствам i шдприемництву та схваленням Урядом Програми державно! 
шдтримки шдприемництва в Украпп;

II етап: 1995-1997 роки — перюд реформування системи державно! шдтримки 
шдприемництва, схвалення Кабшетом М1шстр1в Концепцп Державно! полпики 
розвитку малого шдприемництва, конституцшне закршлення свободи шдприемництва 
та затверДження Урядом Програми розвитку малого шдприемництва на 1997- 1998 
роки;

III етап: з 1998 року по 2011 р1к - визнання на piBHi державно! полпики на 
зменшення державного втручання у пщприемницьку д1яльшсть, введения спрощено! 
системи оподаткування, обл1ку та звиносп суб’екпв малого шдприемництва, 
прийняття Верховною Радою Украши Закошв «Про державну пщтримку малого 
шдприемництва» та «Про Нацюнальну програму сприяння розвитку малого 
шдприемництва в Украпп», Господарського та Цившьного кодеюлв Украши.

IV етап: з 2012 року дотепер — харакгеризуеться появою в положениях статп
55 ГК суб’екпв мшрошдприемпицтва, якими е ф1зичш особи, зареестроваш в 
установленому законом порядку як ф1зичш особи - пщприемщ, у яких середня 
кшыасть пращвниюв за звггний перюд (календарний р1к) не перевищуе 10 oci6 та 
р1чний дохщ вщ будь-яко! д1яльност1 не перевищуе суму, екв1валентну 2 мшьйопам 
евро, визначену за середньор1чним курсом Нацюнального банку Украши; .. .............
особи - суб’екти господарювання будь-яко! оргашзацшно-правово! форми та форми 
власностц у яких середня кшыасть прац!вник1в за звггний перюд (календарний pin) не 
перевищуе 10 oci6 та р1чиий дохщ вщ будь-яко! д1яльност1 не перевищуе суму, 
екв1валентну 2 мгпьйонам евро, визначену за середньор1чним курсом Нацюнального 
банку Украши. Також були прийпяп Закони Украши вщ 22.03.2012 № 4618-VI 
«Про розвиток та державну пщтримку малого i середнього шдприемництва в Украпп» 
та вщ 15.07.2015 601-VIII «Про ратифжацпо Фшансово! угоди (Проект «Основний 
кредит для малих та середшх шдприемств та компашй з середшм р1внем каштал1зацп») 
м1ж Украшою та Свропейським швестищйним банком».



Чинне тепер законодавство оперуе такими терминами «мале шдприемництво», 
«мадий пщприемець», «мале шдприемство» та «мадий 6i3Hec», спробуемо роз1братись 
у ix сшввщношенш.

Розпочнемо термшолопчний анализ i3 дефшщи шдприемництва. Вщповщно до 
стати 42 ГК Украши шдприемництво - це самоспйна, шщативна, систематична, на 
власний ризик господарська д1яльн1сть, що здшснюеться суб’ектами господарювання 
(пщприемцями) для досягнення еконокнчних i сощальних результата та одержания 
прибутку.

3 огляду на 3MicT ijiei стати, можна дойти висновку, що ця дальшеть здшснюеться 
суб’ектами господарювання (шдприемцями). Враховуючи, що в нас на меп е 
дослщження малого шдприемництва, то з’ясуемо, законодавч! критерп вщнесення тих 
чи шших суб’екпв господарювання до категорп малих.

Вщповщно до стати 1 Закону Украши «Про розвиток та державну пщтримку 
малого i середнього шдприемництва в Украли» термши «суб’екти малого 
шдприемництва» i «суб’екти середнього шдприемництва» вживаються у цьому Закон! 
в значенш, наведеному у Господарському кодекс! УкраТни, з урахуванням того, що в 
шлях цього Закону термш «суб’екти малого шдприемництва» охоплюе суб’екпв 
мперошдприемництва.

Стаття 1 Закону УкраТни «Про захист економ!чноТ конкуренцн» вщ 11.01.2001 р. 
визначае, що малий та середнш пщприемець - суб’ект господарювання, доход 
(виручка) вщ реал!зацп продукцп (товар1в, робк, послуг) за останнш фшансовий рж чи 
варпсть актив!в якого не перевищуе суми, екв1валентно! 500 тисячам евро, визначеноТ 
за курсом Нацюнального банку Украши, що дав в останнш день фшансового року, 
якщо на ринках, на яких д1е цей пщприемець, е конкурента i3 значно бгпыпою 
ринковою часткою. Доопджуючи це визначення можна дшти висновку, що воно йде в 
розр1з 3i статтею Закону УкраТни «Про розвиток та державну пщтримку малого i 
середнього шдприемництва в Украли», адже не ильки не враховуе критерш 
працюючих, а й суперечить положениям стати 55 Господарського кодексу УкраТни, 
яка передбачае критерп розмежування мжро шдприемництва, малих, середшх та 
великих шдприемств.

Поряд з термшом «мале шдприемство» найактившше законодавець використовуе 
термш «малий б!знес». Наприкпад, пункт «в» стати 1 Закону УкраТни «Про 
першочергов! заходи щодо запобшання негативним наслщкам фшансово! кризи та про 
внесения змш до деяких законодавчих акта УкраТни» вщ 31.10.2008 р. передбачае 
здешевлення кредитування проекта малого та середнього 6i3Hecy, зокрема таких, що 
впливають на пщвищення р1вня зайнятоси населения. Чи у Свропейськш хари! малих 
шдприемств запроваджено! Постановою КМУ вщ 2 липня 2008 р. № 587 «Про 
запровадження в Украли принцишв Свропейсько'Т харпТ для малих шдприемств» 
зазначаеться, що мал! пщприемства - це основа европейсько'1 економм. Вони е 
ключовим джерелом робочих м1сць ! благодатним грунтом для б1знесових щей. 
Зусилля Европи з вщкриття ново! економжи матимуть ycnix, ильки якщо малий бгзнес 
буде висунутий на перше Miciie в порядку денному. Зазначене дае пщетави 
стверджувати, що у першому реченш мова йде про мале шдприемство, а у третьему - 
про малий б!знес. Отже, якщо опиратися на зм1ст, то скидаеться на те, що щ два 
термши синошми, а що ж тод1 робита ф1зичним особам суб’ектам малого 
шдприемництва, адже, якщо за uie'T логжою вони не вписуються у положения хартн.

Проте перш шж зробити остаточш висновки та запропонувати конкретш 
пропозицп щодо вдосконаленню чинного законодавства, вважаемо за потр!бне 
дослщити заруб!жний доевщ у ц!й сфер!.



Зпдно з класиф!кац1ею АдмМстрацй' у справах малого 6i3Hecy в США до малих 
шдприемств В1дносять: в обробнш промисловоста шдприемства з кшьюстю працюючих 
до 1000 oci6, в торпвл! - до 100, у сектор! надання послуг - р1чний обсяг продаж не 
повинен бути бшып як 13,5 млн. дол. США, у сшьському господарств1 - 3,5 млн. дол. 
США.

У Великобританн гнучка система критерй'в визначення суб’екта малого 
шдприемництва, зпдно з якою суб’ектом малого шдприемництва е ф1рма, показники 
яко'1 не перевищують встановлених меж двох i3 трьох критерйв: чисельшсть зайнятих 
(до 75 чол. - у буд1вництв1 та виробництв1, до 50 чол. - в шших галузях виробничо!' 
сфери, до 25 чол. — у галузях невиробничо! сфери, до 15 чол. — у роздр1бнш торпвт, 
р1чний валовий дохщ (до 500 тис. евро), варпсть власних актив1в (до 1 млн. евро) [10, 
с. 8]. Що ж до ф1зичних oci6 суб’екпв малого шдприемництва, то вони юнують у 
вигляда приватних шдприемщв. Приватний шдприемець - це ф1зична особа, яка 
здшснюе шдприемницьку д1яльшсть однооНбно або за допомогою найманих 
роб1тник1в.

Отже, вщповдао до шоземного законодавства особа може бути визнана 
приватним шдприемцем за двох умов:

1) особиста участь у веденш б1знесу;
2) цей б1знес не повинен бути зареестрований як компашя.
На вщмшу в1д континентальних правових систем, сучасне англшське право не 

проводить шяких розмежувань м1ж статусом ф1зичних oci6 - шдприемщв i 
непщприемщв за винятком окремих правових норм, що стосуються захисту прав 
споживач1в.

Приватний шдприемець несе необмежену особисту вщповщальшсть за своТми 
зобов’язаннями i може бути визнаний банкрутом. До 1861 року до звичайних ф1зичних 
oci6, ям не мали статусу шдприемця — non-traders, процедура банкрутства не 
застосовувалася i «у випадку виникнення в них боргу» вони до юнця свого життя 
могли пересл1дуватися кредиторами i знаходилися в постшному страху перед 
ув’язненням. В силу цього, до 1861 року статус шдприемця давав ф1зичнш oco6i 
icTOTHi переваги у вигляд1 можливосп звгпьнення вщ борпв через проходження 
процедури банкрутства. Шсля 1861 року процедура банкрутства стала застосовуватися 
в Англй до будь-яких ф1зичних oci6, незалежно вщ наявност1 в них статусу 
шдприемця.

Для ведения б1знесу в якосп приватного шдприемця ф1зичнш oco6i не потр1бн1 
жодш формальной!, особа вважаеться шдприемцем з того моменту, коли фактично 
починае зд1йснювати свою шдприемницьку д1яльшсть [8, с. 22].

В Японй такими критерйгми вважають розм!р кашталу, чисельшсть працюючих та 
галузеву належшсть. Зпдно з чинним законодавством до малих та середшх вщносять 
юридично самостшш шдприемства, що мають до 300 пращвникпт, у галузях 
промисловосп, будпшицтва, транспорту, зв’язку, кредиту, комунального госиодарства; 
до 100 в оптовш Toprirai; до 50 - в роздр1бнш торпвл1 та сфер! послуг. На практищ 
мал1 та середш шдприемства подшяють на Нм труп залежно вщ чиселыюст1 зайнятих: 
1-4, 5-9, 10-29, 30-49, 50-99, 100-299, 300-499. Кшыасть зайнятих i обсяг основного 
кашталу - так! критерй напежиост! шдприемств до розряду малих в 1талп, в 1ндй - 
чисельшсть зайнятих i обсяг швестиш'й, а в багатьох галузях - ще й р1вень 
використання енергй [1, с. 74—79].

Рашше за законодавством Шмеччини малими пщприемствами були таю, яю не 
перевищували двох i3 трьох критерй'в нижче перерахованих показниюв: сума балансу в 
три мшьйони дев’ятсот тисяч шмецьких марок мшус дефщит показаний в активц BiciM 



мшьйошв шмецьких марок выручки вщ обороту за дваиадцять мюящв перед 
розрахунковим днем; в середньому за рж п’ятдесят найманих пращвниюв [4].

Натепер у Имеччиш до малих шдприемств вщносять ti, що мають кшыасть 
працюючих не бшьше Н1ж 50 oci6 тар1чний оборот до 10 млн. евро.

Натепер одним i3 актуальних е питания про штеграцно УкраГни у Свропейський 
Союз. У зв’язку з цим на законодавчому piBHi прийнято ряд нормативно-правових 
акпв, зокрема, Закон УкраГни «Про Концепщю ЗагальнодержавноГ програми адаптацп 
законодавства УкраГни до законодавства Свропейського Союзу» та Закон УкраГни 
«Про Загальнодержавну програму адаптацп законодавства УкраГни до законодавства 
Свропейського Союзу», якими визначаються основш засади адаптацп законодавства 
УкраГни до законодавства Свропейського Союзу, в зв’язку з чим ми вважаемо за 
дощльне проанал1зувати законодавство СС в c<|>epi малого пщприемництва та знайти 
невщповщностГ правовоГ системи УкраГни acquis communautaire для Гх усунення. 
Acquis communautaire (acquis) - це правова система Свропейського Союзу, яка включае 
акти законодавства Свропейського Союзу (але не обмежуеться ними), прийнята в 
рамках Свропейського сшвтовариства, СшльноГ зовшшньоГ полггики та полггики 
безпеки i Сшвпращ у ctjjepi юстицй та внутршшх справ.

На piBHi Свропейського Союзу вщносинам в ctjjepi малого пщприемництва 
придшяеться значна увага. Перша програма СС, присвячена малому пщприемництву, 
була схвалена ще у 1983 р., а в 1987 р., з урахуванням отриманого досвщу, прийнято 
другу програму. У 1994 рощ Свропейська KoMicia схвалила сшльну програму для 
малих i середшх пщприемств та промисшв.

У грудш 2000 р. Рада СС Рппенням 2000/819/СС запровадила нову багатор1чну 
програму про шдприемство та пщприемництво, зокрема, для малих та середшх 
шдприемств (МСП), на 2001—2005 рр. Метою програми було пщвищення 
конкурентноздатносН шдприемств, спрощення та удосконалення регуляторного, 
адмнпстративного та финансового середовища, надання спрощеного доступу до послуг 
Сшвтовариства з пщтримки та програмам, спрямованим на пщтримку пщприемництва. 
Зазначена програма реал1зовувалася з 1 ачня 2001 року до 31 грудня 2005 року.

Наступним кроком у розвитку законодавства СС стала Свропейська харпя для 
малих пщприемств, схвалена Радою «Загальних справ» у Лсабош 13 червня 2000 року 
та затверджена Радою СС 19-20 червня 2000 року. Цей документ е Додатком III до 
Висновюв Служби Президента Ради СС вщ 19—20 червня 2000 року.

Зпдно з харттею, мал! шдприемства - це руппйна сила шноващйного процесу i 
створення робочих мюць у Сврош, Гх невеликий po3Mip робить Гх дуже вразливими до 
змш у промисловосп та середовипц, у якому вони дпоть. Саме тому Глави держав та 
уря/цв i Свропейська KoMicia на Рад! СС у Фетр! (Португал1я) 19 та 20 червня 2000 р. 
визнали потребу в стимулюванш розвитку малих пщприемств. Глави держав та уря;цв, 
а також Свропейська KoMicia вщзначили динам!чну потужшсть малих шдприемств, 
яким вони пропоиують Hoei послуги, створюють робоч1 Micua i стимулюють 
сощальний та регюнальний розвиток; також наголосили на важливосп шдприемництва 
та на недопущенш застосування заход!в вщповщальностг за незначш помилки 
шдприемщв i дшшли згоди щодо переваги знань, зобов’язань та гнучкосп у новш 
економпц [3, с. 46-47].

21 ычня 2003 р. Свропейська KoMicia оприлюднила заяву «3 думкою про мале 
шдприемництво у Сврош, що розширюеться». Зазначений Акт е загальним вступом до 
чотирьох звтв СвропейськоГ Комки; Звггу про 1мплементацпо СвропейськоГ харти для 
малих пщприемств, звггу про гмплементащю СвропейськоГ Харти для малих 
пщприемств у краГнах-кандидатах, д!яльносН Свропейського Союзу щодо малих та 
середшх шдприемств (МСП) та гцяш.носп СвропейськоГ KoMicii щодо представництва 



МСП. Ця заява пов’язана з цшями, визначеними на Люабонсьшй Свропейсьюй Рад! у 
2000 р., та з р!зномаштними заходами, спрямованими па вдосконалення середовища 
для розвитку малого б!знесу в Свропь KoMicia у попередшй заявг зазиачила, що 
юнуючий економ1чний спад може стати на завад1 досягнення мети, поставлено! у 
JlicaOotii щодо створення у Свропейському Союз! до 2010 р. «найбшьш 
конкурентоспроможно! та динам1чно'!, засновано! на знаниях економ!ки, здатно! до 
поступового зростання з бшьшими та кращими робочими м!сцями та найкращим 
сощальним захистом». KoMicifl також наголосила на важливосп малого 
тдприемництва для конкурентоспроможно! Свропи, а також вдаовщальност! держав- 
члешв за удосконалення середовища для малого тдприемництва та цшносп 
«вщкритого методу координация, закршленого на Люабонськш Свропейсьюй Рад!.

У законодавств! СС вщносини в сфер! малого тдприемництва регулюються ще 
Рекомендащею KoMicii 2003/361/CC вщ 6 травня 2003 року про визначення суб’ектчв 
м1кро-, малого та середнього тдприемництва, дал1 - «Рекомендащя 2003/361/СС».

Вщповдао до стап-i 2 Додатку до Рекомендацп 2003/361/СС категор1я мжро-, 
малих та середшх тдприемств (МСП) складаеться з тдприемств, штат якого нал1чуе 
менш шж 250 ос!б та мають р!чний o6ir, що не перевищуе 50 мшьйошв евро, та/чи 
сума piHHoro балансу якого не перевищуе 43 мшьйони евро. У межах категорн МСП, 
мале пщприемство визначаеться як пщприемство, штат якого нал1чуе менш шж 50 oci6 
та р!чний o6ir та/або сума р1чного балансу якого не перевищуе 10 мыьйошв евро. В 
межах категорн МСП мшрошдприемство визначаеться як пщприемство, штат якого 
нал^чуе менш шж 10 oci6 та р1чний o6ir та/або сума pi4Horo балансу якого не 
перевищуе 2 мшьйошв евро, варто звернути увагу, що п.4 Рекомендацп 2003/361/СС 
вщносить до найбшып важливих критерш юлькоси персоналу («критерш гранично! 
меж! юлькоси персоналу»), а представления фшансового кригерто - необхщним 
додатком для контролю за реальною шкалою та д!яльшстю пщприемства та його 
позищею у nopierounii з його конкурентами. Пор1внюючи положения ГК, з 
вщповщними положениями Рекомендацп 2003/361/СС, треба зазначити, що 
вй-чизняний законодавець використав обидва критерн. Проте, варто звернути увагу на 
стввщношення термйв, що використовуються в украшському законодавств! — 
«р!чний дохщ» та европейському - «р!чний об1г» та «р!чний баланс».

Вщповщно до М!жнародних стандарпв фшансово! звиносп дохщ 
у Концептуальнш основ! складання та подання фшансових звтв визначено як 
збшьшення економ!чних вигод протягом облпсового перюду у вигляд! надходження 
або збшьшення корисносп актив!в чи зменшення зобов’язань, що веде до збшьшення 
власного катталу, KpiM випадюв, пов’язаних 13 внесками учасниюв власного капИалу. 
Дохщ м!стить як дохщ вщ звичайно! д!яльност!, так i прибуток вщ шших операщй. 
Дохщ в!д звичайно! д!яльност! е доходом, який виникае шд час звичайно! д!яльност! 
суб’екта господарювання i позначаеться р!зними назвами, а саме: продаж, гонорари, 
вщсотки, дивщенди та роялти

Ичний баланс - це один i3 вид1в бухгалтерського звПного балансу пщприемства, 
який охоплюе баланс прибутюв i збитюв, шдекси [6, с. 272].

Поняття «р1чний оборот», на нашу думку, е дещо некоректним, тому варто 
застосовувати поняття р!чний o6ir. O6ir - це форма товарного обмшу р!зномаштних 
об’екпв власност! (товар!в грошей, щнних nanepiB, штелектуально! власносп тощо), 
яка формуе ципсшсть сфер вщтворення (безпосереднього виробництва, обмшу, 
розподшу i споживання) [15, с. 605]. Р!чний o6ir, це вщповщно, форма товарного 
обмшу р!зноман1тних об’екпв власносп, яка формуе ципсшсть сфер вщтворення 
протягом року.



3 огляду на наведене вище, можна дшти висновку, що поняття «дохщ» е одшею з 
складових поняття «рзчний баланс», в якому зафпссовано результати piHHoro o6iry, 
тому вйчизняному законодавцю з адап гащ'сю положень украшського законодавства до 
норм Свропейського Союзу варто враховувати щ особливостт

Не менш важливим е критерш «незалежност! тдприемств», що згадуеться у стагп 
3 додатку Рекомендацп 2003/361/СС. «Незалежне пщприемство» це будь-яке 
шдприемство яке не класифжуеться як партнерське або пов’язане пщприемство. 
Пункт 9 рекомендацш 2003/361/СС наголошуе на тому, що для досягнення кращого 
розумшня реально! економ1чно! позицп МСП та для скасування у цш категорп труп 
тдприемств, чий економ1чний вплив може перевищувати владу «класичних» МСП, 
робляться розр1знення м1ж р1зними типами тдприемств, залежно вщ того, чи е вони 
автономними, чи мають вклади, що не призводить до керуючо! позицп’ (партнерсьвд 
тдприемства), чи пов’язаш вони з шшими шдприемствами. Прийняте обмеження, 
вказане у Рекомендацп 96/280/СС, що сягае 25% вклад1в, за яким пщприемство 
вважаеться автономним, закршлюеться.

Проте, пщприемство може ранжуватися як незалежне i як таке, що не мае будь- 
яких партнерських тдприемств, навпъ якщо гранична межа у 25% (катталу та 
голоНв) досягаеться або перевищуеться наступними швесторами, за умови що 
швестори не е пов’язаними окремо або спыьно з пщприемством, про яке вдеться:

- державш корпорацн з швестування, компани з венчурним каптгалом, особи або 
групп oci6, яга здшснюють постшну Д1яльшсть з 1нвестування венчурного кашталу 
(«business angels») та швестують власш засоби у пщприемства, акцц яких не котуються 
на 6ip>KL якщо загальний внесок швестицш таких «business angels» в це пщприемство 
не перевищуе 1 250 000 евро;

- университета або неприбутков! доопдницью центри;
- шституцшш швестори, також регюнальш фонди розвитку;
— MicpeBi органи самоврядування, з pi чип м. бюджетом який, не перевищуе 10 

мшьйошв евро та 5 000 мешканщв.
Анал1зуючи Рекомендацп 2003/361/СС, розглянемо категорию «пов’язаш 

пщприемства». Це тдприемства, яга мають будь-яга з наступних вщнбсин одне з 
одним:

- пщприемство мае бшышсть прав голосу araiionepiB або члешв в шшому 
пщприемствц

- шдприемство мае право призначати або звшьняти бшышсть члешв 
адмвдстративного органу, органу управлшня або наглядового органу шшого 
пщприемства;

- шдприемство мае право здшснювати домшуючий вплив на шше пщприемство 
вщповщно до договору, укладеного з цим пщприемством або положениями !х 
меморандуму, або статтями асощаци;

- пщприемство, яке е акцюнером або членом шшого пщприемства. здшснюе 
одноособовий контроль вщповщно до угоди з шшим акцюнером або членом цього 
пщприемства, над бшышстю прав голосу arajioHepiB або члешв в такому тдприемств!.

В украшському законодавств!, також мютяться схож! правов! конструкци. Трупа 
суб’екйв господарювання — юридичних oci6, пов’язаних м!ж собою вщносинами 
економ!чно! та/або оргашзацшно! залежносй у форм! учас'п в статутному каштал! 
та/або управлшш називаеться асоцшованими пщприемствами (ч. 1 ст. 126 ГК Украши). 
Також Закон Украши «Про акцюнерш товариства» мютить визначення афшшовано! 
особи - юридично! особи, за умови, що одна з них здшснюе контроль над шшою чи 
обидв! перебувають пщ контролем третьо! особи; члени ым’Т фвично! особи -члени 
ымТ’ ф!зично! особи - чоловш (дружина), а також батьки (усиновител!), ошкуни 



(шклувальники), брати, сестри, доти та Гхн1 чоловши (дружили); - ф1зична особа та 
члени п ам’Т i юридична особа, якщо ця ф1зична особа та/або члени й cim’i здшснюють 
контроль над юридичною особою. Ми не будемо детально вдаватись до вивчення 
проблем правовщносин за участю залежних шдприемств, оскшьки останш не е 
предметом нашого дослщження та були детально розглянуН у роботах Лукач I. В. [12; 
13]. Проте, вважаемо, що суб’екти малого шдприемництва не повинш бути ширмою 
для вщмивання кошпв та ухилення вщ оподаткування, тому повинш бути 
незалежними вщ пппих юридичних чи ф1зичних oci6.

Не менш важливим е анал1з положень стагп 5 додатку Рекомендацш 2003/361/СС, 
щодо найвищо'1 юлькосН персоналу. Найвища юльюсть, що вщповщае юлькосН р1чних 
робочих nepioflifl (РРП), тобто галькосй oci6, що працюють на повну ставку у межах 
шдприемства, про яке йдеться, чи В1д його iMeHi протягом повного року, що 
розглядаеться. Робота oci6, яю не працювали протягом повного року, робота тих, хто 
працював на швставки, в незалежноси вщ тривалосН i'x робочого дня, та робота 
сезонних робНниюв розраховуеться як частини РРП. Персонал складаеться з:

(a) роб1тник1в;
(b) oci6, що працюють на пщприемство, як1 пщпорядковуються йому i 

вважаються робпниками за державним законом;
(c) кер1вниюв-власниюв;
(d) партнер1в, що беруть участь у постшнш д1яльност1 в шдприемств! та 

отримуютъ прибуток з фшансових переваг вщ пщприемства.
(e) початювщ чи студенти, що беруть участь у професюнальнш пщготовщ з 

контрактом на навчання чи професшну подготовку, не входять до персоналу. 
Тривалють в!дпустки в зв’язку з пологами i догляду за дитиною не враховуеться.

На нашу думку, такий диференщйований пщхщ е довод! слушним, оскшьки, якщо 
пор1внювати впчизняш правов1 категорн з европейськими, то щодо перших двох 
пункпв: робптппав та oci6, що працюють на пщприемство - все зрозумшо, проте щодо 
кер1вник1в-власник1в та партнер1в, що беруть участь у постшнш Д1яльност1 в 
шдприемствг та отримуютъ прибуток з фшансових переваг вщ пщприемства, 
виникають питания, адже в1тчизняний законодавець прямо i'x не зараховуе до складу 
тих 50 oci6, що працюють на малому шдприемствг Положения щодо початювщв чи 
студенпв мае дискусшний характер, оскшьки останш можуть повнощнно виконувати 
роботу на неповну ставку. Довол1 слушним е положения щодо не врахування 
тривалосН вщпустки в зв’язку з пологами та догляду за дитиною, на жаль, у 
В1тчизняному законодавств1 аналогична норма вщсутня, що призводить до подвшного 
тлумачення чинних норм.

Враховуючи викладене вище, вважаемо, що до складу правовоГ категорп 
«середньооблшова юльюсть працюючих» мають входити: безпосередньо пращвники, 
робкники оргашв управлшня та контролю та i'x кер1вництво, учасники малого 
шдприемства в залежносН вщ обрано! оргашзащйно-правовоГ форми.

Пщсумовуючи сказане, пропонуеться ч. 3 ст. 55 ГК УкраТни викласти у таюй 
редакцн: «Середня юльюсть пращвниюв за звкний перюд визначаеться з урахуванням 
ycix пращвниюв, у тому чишп тих, що працюють за договорами та за сумюництвом, а 
також пращвниюв представництв, фшш, вщдшень та шших вщокремлених пщроздшв, 
оргашв управлшня та контролю i i'x кер1вництва.

Жшки, що перебувають у в1дпустщ у зв’язку з ваптшстю та пологами, а згодом у 
вщпустщ з догляду за дитиною - не входять до складу звггносп».

Отже, як вбачаеться з викладеного, можна дшти таких висновюв: по-перше, в 
законодавств1 СС придшяеться значна увага питаниям присвяченим врегулюванню 
щяльносп малого шдприемництва; по-друге, в украшському законодавств1 вщсутнш 



критерш незалежносп, який е штатною ознакою малого тдприемництва в 
чаконодавств1 СС; по-трете, в украшському законодавств1 використовуеться такий 
критерш як «рнший дох1д», який мае шшу природу шж р1чний o6ir та р1чний баланс, 
яю використовуються у Рекомендацн 2003/361/СС, також при встановленщ цих 
критерпв потр1бно проводити корелящю М1ж макроеконом1чними умовами, яга юнують 
в УкраГш та в крашах Свропейського Союзу; по-четверте, в законодавств1 СС, на 
вщмшу вщ В1тчизняного, проводиться диференщащя працюючих на групи.

Вщповщно до статп 3 Закону Республ1ки Бшорусь «Про державну пщтримку 
малого шдприемництва в Республпц Бшорусь» пщ суб’ектами малого пщприемництва 
розумпоться шдприемщ, що здшснюють свою д1яльшсть без створення юридичноТ 
особи, i юридичш особи з наступною середньосписочною чисельшстю пращвниюв: у 
промисловосп i на транспорт! - до 100 чоловж; у сшьському господарствц також 
фермерсьга (селянсьга) господарства, в науково-техшчнш сфер! - до 60 чоловж; у 
буд1вництв1 й оптовш Topriiijii - до 50 чоловж; у роздр1бнш торпв.п i побутовому 
обслуговуванш населения - до 30 чоловж; в шших галузях невиробничо! сфери - до 25 
чоловж.

Mani пщприемства i пщприемщ, яга провадять свою ;пяльшсть без створення 
юридичноТ особи, що займаються декгпькома видами д1яльносп, належать до суб’екпв 
малого пщприемництва за критер1ями того виду дуальность частка якого е найбшьшою 
в обсяз! реал1защ! продукцц (робгг, послуг) за квартал.

Отже, проводячи пор!вняльний анатаз визначення поняття суб’екпв малого 
тдприемництва в украшському законодавств1 i в законодавств1 Республики Бшорусь, 
можна зробити висновок, що законодавець Республики Бшорусь обмежився таким 
критер1ем, як диференщащя галькосп працюючих залежно вщ сфери д!яльносп.

Продовжуючи поргвняльно-правову характеристику украшського законодавства з 
вщповщними нормами у законодавств1 заруб1жних кра!н, хотшось би звернути увагу 
на положения Закону Киргизько! Респуб.йки «Про державну пщтримку малого 
пщприемництва» вщ 25.05.2007 року, який е своерщним мжсом критерпв 
розповсюджених у законодавства пострадянських кра'Тн, тобто гальгасть працюючих не 
стала величина, як це у законодавств! Укра'Тни, РосшськоТ Федерацн, а 
диференщюеться залежно вщ сфери лояльности Також цим Законом передбачений 
критерш валового доходу, який не повинен перевищувати 3 млн. comib, це приблизно 
600 тис. гривень. Закон Киргизько! Республ1ки (стаття 3) мютить своерщний пщхщ до 
вимог, що встановлеш для статутного каштану суб’екпв малого пщприемництва, так 
частка учат держави, суспшьних i релптйних оргашзацш (об’еднань), благодшних та 
шших фонд1в ие повинна перевищувати 10 вщсотгав (законодавець РосшськоТ 
Федерацн встановив такий критерш на piBHi 25 вщсотгав).

Пщводячи гпдсумок анаопзу визначення поняття суб’екта малого пщприемництва 
за киргизьким законодавством, можна зазначити, що пор1вняно з вичизняним, 
киргизьке мае 6inьгп жорстю обмеження, це i диференцшована в залежносп вщ сфери 
даяльносп гальгасть працюючих, i валовий дохщ екв1валентний 600 тисячам гривень, i 
icTOTHHM обмеженням щодо учасп у статутному каттата, з одного боку такий пщхщ 
носить негативний характер, оскшьки в такий cnoci6 багато шдприемств 
позбавляються державно! пщтримки у вигляд1 спрошено! системи оподаткування, 
проте завдяки акумулюванню державних кошпв, цю пщтримку отримають снравщ' п, 
хто 11 потребуе.

Що стосуеться доктринального визначення суб’екпв малого пщприемництва, то 
pi3Hi вчеш визначають його по-р1зному: одш розмежовують поняття суб’екпв малого 
пщприемництва, малих шдприемств i малого бизнесу, iiiitii - ототожнюють Тх. 
Варнатай 3. С. розмежовуе поняття суб’екпв малого пщприемництва, малого бизнесу i



малих шдприемств. При визначенш поняття суб’сктёв малого шдприемництва вён 
видшяе базов1 та похёдпё властивосп цього типу шдприемницько'1 дёяльностё. На думку 
Варнал1я 3. С., малий 6i3Hec - це дёяльнёсть будь-яких малих шдприемств та окремих 
громадян (<|ji3H4trnx oci6) для одержания прибутку, а мал! шдприемства - це 
оргашзацшно-економ1чний вид шдприемств, яга квал1фпсуються за показником 
чисельносп зайнятих пращвнигав [2, с. 23-25]. Труш I. В. також розрёзняе поняття 
малого шдприемництва, визначивши його як особливу шдприемницьку дёяльнёсть 
(|дзичних осёб-пёдприсмцёв та юридичних oci6 (малих пщприемств), не заборонено! 
законом, на власний ризик, з повною або частковою господарською вщповщальшстю 
для отримання прибутку; та поняття малого шдприемства, визначивши його як 
самостшного суб’екта господарювання будь-яко! оргашзацшно-правово! форми та 
форми власносп, який мае право юридично! особи [18, с. 3—4].

Гор.тёснко О., навпаки, ототожнюе поняття суб’екпв малого шдприемництва i 
суб’екпв малого б1знесу, вважаючи, що суб’ект малого б1знесу формуеться залежно вёд 
традицш нацюнально! економжи. Тому единих критерий зарахування суб’екпв 
шдприемницько'1 д1яльносп до сектору малих у ceiri не icHye [5, с. 8].

Тако! ж думки дотримуеться Мамдух Тайе Аль 31адат, який визначае мале 
шдприемництво (або ж малий б1знес) як сукушпсть малих шдприемств незалежно вщ 
форм власносп i В1дпов1дно до критерй'в, яга визначеш законодавством тих кра!н, на 
теренах яких щ шдприемства здшснюють свою господарську д1яльшсть, а також 
громадян-шдприемщв, яга ведуть самоспйну господарську д1яльшсть для забезпечення 
самозайнятосп та зайнятосп члешв свое! родини та шших громадян на власний ризик, 
зазвичай, маючи за мету одержания прибутку [14, с. 6].

Нагребельний В. П. наводить лише визначення малого шдприемства, не згадуючи 
Hi про мале шдприемництво, Hi про малий бёзпес. На його думку, мале шдприемство — 
це рёзионид шдприемства в Украли, самостшно господарюючий суб’ект, який мае 
права юридично! особи та здшснюе виробничу, науково-дослщну або комерщйну 
д1яльн1сть для одержания вщповщного прибутку (доходу) [16, с. 561].

На нашу думку, поняття суб’екпв малого шдприемництва, малого бёзнесу та 
малих шдприемств належить розумпи так: малё шдприемства е одним i3 суб’ект!и 
малого шдприемництва разом i3 громадянами-шдприемцями, а малий 6i3Hec - це 
дёяльнёсть суб’екпв малого шдприемництва, тобто термш «бизнес» дор1внюе 
заруб1жному аналогу термшу «шдприемництво», який був запозичений i3 зарубежного 
законодавства. На нашу думку, такий пщхщ носить негативний характер, осюльки 
подвшна термшолопя може призвести до плутанини i порушень чинного 
законодавства, до того ж, законодавство пострадянсыаих краш (положения якого було 
проанал!зовано вище) оперуе термшом «мале шдприемництво», тому доцшьно внести 
вёдповёднё змши, замшивши шоземний терм in «бёзнес» (калька з апглёйсько! business) 
вётчизняним «шдприемництво».

Враховуючи викладене, пропонуеться замшити у пункп в статтё 1 Закону Украши 
«Про nepinoneproBi заходи щодо чаиобёгапня негативним наслщкам фшансово! кризи 
та про внесения змш до деяких законодавчих акпв Укра'Гни» вёд 31.10.2008 р., термш 
«малий та середнш бёзнес» на «мале та середне шдприемництво» та рекомендуеться у 
подалышй законотворчосп вживати вётчизняиу термшолопю.

Деяю вчеш близького заруб1жжя вважають, що суб’екти малого пщприемництва — 
це суб’екти цившьного права, яга здшснюють шдприемницьку. д1яльшсть i 
вщповщають встановленим законам критерёям [11, с.6].

Заслуговуе на пщтримку запропонована в юридичнш наущ позицёя, чгёдно з якою, 
суб’екти малого шдприемництва е суб’ектами господарського права. Поняття суб’екта 
господарського права обгруитоване reopieio господарського права, яка виходить з того, 224



що суб’ектами господарського права е учасники господарських вщносин. Зокрема, 
М. I. Коняев визначав суб’ектш господарського права як тага структурш ланки 
народного господарства, яга для учасп в господарськш Д1яльносэт i управлшш нею 
надыеш вщособленими пею чи шшою Miporo частиною державного майна, здатш мати 
права i обов’язки 3i здшсненням nieT д1яльносп i нести майнову вщповщальшсть за ГТ 
результатами; а одним 13 суб’екпв господарського права було шдприемство [9, с. 3].

Тако! ж думки дотримуеться i В. В. Лаптев, визначаючи, що суб’ектами 
господарського права е сощалютичш оргашзацн i Тх гадроздши. Вони виступають як 
носи господарських прав i обов’язгав, учасники господарських правов1дносин, 
здшснюють господарську д|яльтсть i керують нею в1дповщно до норм господарського 
права. В господарських правовщносинах бере участь не держава як суб’ект права, а 
державш шдприемства, пиробнич! об’еднання, iHini господарсыа органи та Тх 
шдроздши [19, с. 49].

Згодом концепц1я господарського права змшила уяву про суб’екпв 
господарського права, поргвняпо з попередшми визначеннями, збшьшилась юльгасть 
суб’екпв - учасниюв господарських правов1дносин. Г. Л. Знаменський визначае, що з 
появою р1зних форм власносп розширюеться коло суб’екпв господарсько'Т д1яльносп. 
До них належать i та громадяни, яга е власниками засоб1в виробництва та займаються 
гпдприемницькою д1ялыистю [7, с. 43].

На тепершнш день стаття 2 Господарського кодексу УкраТни визначае, що 
учасниками вщносин у c<|)cpi господарювання е суб’екти господарювання, споживач1, 
органи державпоТ влади та органи мюцевого самоврядування, надалеш господарською 
компетенщею, а також громадяни, громадсьга та iHini оргашзацн, яю виступають 
засновниками суб’екпв господарювання чи здшснюють щодо них оргаШзацшно- 
господарсьга повноваження на основ! вщносин власносп.

Вщповадно до статта 55 Господарського кодексу суб’ектами господарювання 
визнаються учасники господарських вщносин, яга здшснюють господарську даяльшсть, 
реал1зуючи господарську компетенцпо (сукупшсть господарських прав та обов’язгав), 
мають вщокремлене майно i несуть вщповщальшсть за своТми зобов’язаннями в межах 
цього майна, t<ptM випадгав, передбачених законодавством.

Суб’ектами господарювання е:
1) господарсьга оргашзацн - юридичш особи, створеш вщповдао до Цивильного 

кодексу УкраТни, державш, комуналып та iHini шдприемства, створеш вщповщно до 
Господарського кодексу, а також irtnii юридичш особи, яга здшснюють господарську 
даяльшсть та зареестроваш в установленому законом порядку;

2) громадяни УкраТни, шоземщ та особи без громадянства, яга здШснюють 
господарську Д1ялынсть та зареестроваш вщповщно до закону як пщприемць

Варто зазначити, що визначення поняття суб’екта господарювання в 
Господарському кодекс! з’ясовують через поняття «учасники господарських ввдносин, 
що здшснюють господарську Д1яльшсть». Осгальки господарська Д1ялыпсть 
регламентуеться законодавством i ТТ здшснення поза правовими рамками неможливо, 
учасники процесу господарювання, вступаючи М1ж собою в pi3Hi вщносини, 
врегульоваш нормами права, стають нос!ями суб’ективних прав i суб’ективних 
обов’язгав, тобто - суб’ектами господарських правовщносин, суб’ектами 
господарського права [17, с. 92].

Можна дшти висновку, що суб’екти малого шдприемництва е суб’ектами 
господарського права.

Дотащивши впчизняне та заруб1жне законодавство у сфер1 малого 
шдприемництва, ознайомившись з думкою фах!вщв у цш сферц можна зробити
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висновок, що найпоширешшими ознаками зарахування пщприемств до категорИ малих 
е:

1) належшстъ до галуз! економши;
2) чиселыпсть працюючих;
3) обсяг выручки В1д реал1заци товар1в, робгг i послуг;
4) обсяг виготовленоТ продукци (виконаних роб1т, здшснених послуг) в 

натуральному вигляд! для оргашзацш вщповдаих галузей;
5) обсяг швестицш;
6) po3Mip основного кашталу в1дпов1дно до сфери дыльностГ
Тому, враховуючи викладене вище, можна дати наступне узагальнююче 

визначення: суб’ект малого тдприемництва — це суб’ект господарювання, який 
здшснюе тдприемницьку ддяльтсть, зареестрований у встановленому законом 
порядку i вщповщае встановленим законам критер1ям, а саме, належить до rany3i 
економ1ки, мае встановлену законом чиселыпсть працюючих, обсяг выручки вщ 
реал1заци ToeapiB, роб1т i послуг^ не перевищуе встановленого розм1ру, обсяг 
виготовленоТ продукт! (виконаних робгг. здшснених послуг) в натуральному виглядо 
для оргашзацш вщповщних галузей не перевищуе встановлених розмфш. мае деякий 
обсяг швестицш та розм1р основного кашталу вщповщно до сфери дыльностц чи !х 
комбшацн.
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3.8. Правовий режим майна фермерського господарства: проблеми теорй та 
практики

Поняття «правовий режим майна» широко використовуеться у цившьному npaei 
та шших в1тчизняних галузях права. Безумовно, будь-яке дослщження проблем права 
власнос’п юридичних та ф1зичних оыб неможливе без використання та висв1тлення 
категори «правовий режим майна». Розр1зняють таю категорн, як правовий режим 
майна юридичних oci6 приватного права, правовий режим майна юридичних oci6 
публичного права, також виокремлюють правов1 режими пщприемницьких товариств 
залежно вщ !х оргашзацшно-правових форм д1яльност1, наприклад, правовий режим 
майна акцюнерного товариства, правовий режим майна товариства з обмеженою 
вщповщалыпстю тощо. Поряд i3 цившьним та господарським правом, дефпшця 
«правовий режим майна» широко використовуеться i в имейному npaei. У ымейному 
npaBi розр1зняють так1 поняття, як правовий режим майна подружжя, батьюв та дотей, 
режим сшльно! сумюно! власносп та особисто! приватно! власносН кожного з них, 
правовий режим майна oci6, як! перебувають у фактичних шлюбних вщносинах, 
законний та догов1рний режими майна члешв с1мТ. Науковщ зауважують, що, 
незважаючи на те, що анал1зу правових режим!в майна придыено багато уваги у 
галузевш науковш niTepaiypi, будь-яке загальновизнане розумшня цього поняття до 
юнця не сформовано [1, с. 258]. У теорй’ права юнують pi3Hi визначення поняття 
«правовий режим». Пщ правовим режимом розумпоться сукупшсть 3aco6iB, заход in, 
норм для досягнення будь-яко! мети [2, с. 645]; закршлеиий юридичними нормами та 
забезпечений сукупшстю юридичних 3aco6ia сошальний режим об’екта [1, с. 258]; або 
вщповщна специфика юридичного регулювання визначено! сфери сусшльних вщносин 
за допомогою р1зних засоб1в та способш [3, с. 265]. Також год правовим режимом 
розумпоть деякий порядок правового регулювання, який забезпечуеться через 
особливе поеднання залучених для його здшснення способов, мето/цв та гии!в227


