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Важливим чинником зміцнення конкурентоспроможності регіональної економіки є бізнес. Малий бізнес є 
невід’ємним складником сучасного підприємництва, на який покладаються функції прискорення структурної 
перебудови економіки, підвищення ефективного використання ресурсів. Дослідження розкриває теоретичні 
аспекти функціонування малого бізнесу в Україні в контексті Євроінтеграції, проведено аналіз комплексної 
оцінки діяльності суб’єктів малого бізнесу в регіонах, розроблено пропозиції щодо вдосконалення механізму 
стимулювання розвитку підприємництва в регіоні.

Ключові слова: малий бізнес, активізаційні підходи, ефективне функціонування, регіональний розвиток, 
інфраструктура підприємства.

Бошинда И.М. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛА 
МАЛОГО БИЗНЕСА РЕГИОНОВ

Важным фактором укрепления конкурентоспособности региональной экономики является бизнес. Малый 
бизнес является неотъемлемой составляющей современного предпринимательства, на который возлагают-
ся функции ускорения структурной перестройки экономики, повышения эффективного использования ре-
сурсов. Исследование раскрывает теоретические аспекты функционирования малого бизнеса в Украине в 
контексте Евроинтеграции, проведен анализ комплексной оценки деятельности субъектов малого бизнеса в 
регионах, разработаны предложения по совершенствованию механизма стимулирования развития предпри-
нимательства в регионах.

Ключевые слова: малый бизнес, активизационные подходы, эффективное функционирование, регио-
нальное развитие, инфраструктура предприятия.

Boshynda I.M. METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF FORMATION AND FUNCTIONING OF POTENTIAL OF 
SMALL BUSINESS OF REGIONS

Business is an important factor in strengthening the competitiveness of a regional economy. Small business in 
the national system of entrepreneurship is one of the essential and powerful components of national government 
systems, an important component of the reserves of socio-economic growth and development. This research reveals 
the theoretical aspects of the functioning of small business in Ukraine in the context of Euro integration, conducted 
an analysis of the integrated assessment of the activities of small business entities in the regions, and developed 
proposals for improving the mechanism for stimulating the development of entrepreneurship in the region.

Keywords: small business, activation approaches, effective functioning, regional development, enterprise infra-
structure.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Малий бізнес посідає важливе 
місце в соціально-економічному розвитку 
як країни загалом, так і області, району чи 
міста зокрема як один з провідних секторів 
ринкової економіки, що забезпечує насиче-
ність ринку товарами та послугами, сприяє 
здоровій ринковій конкуренції, задовольняє 
потреби населення та створює нові робочі 
місця. Саме малий бізнес є фундаменталь-
ною основою формування середнього класу 
населення, який в Україні нині не сформова-

ний. Державні програми розвитку мaлого біз-
несу в регіонах сприяють якомога повнішому 
узгодженню територіальних та галузевих 
інтересів, створюють реальні передумови 
збалансування виробництва та споживання 
товарів в усіх регіонах.

Ефективне функціонування підприємств 
малого бізнесу в Україні спричинене впли-
вом формування конкурентного середовища 
між представниками малого бізнесу в умо-
вах поглиблення ринкових відносин. Впро-
вадження позитивних тенденцій та вжиття 
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комплексу заходів щодо вдосконалення під-
приємницької діяльності в регіонах безпосе-
редньо залежать від формування правиль-
ної, послідовної та передбачуваної державної 
регуляторної політики, а також дій уповно-
важених владних та управлінських органів 
у сфері господарської діяльності. Ринкова 
економіка розвивається циклічно, відповідно, 
періоди швидкого економічного зростання 
й активності господарської діяльності змі-
нюються економічними кризами, падінням 
темпів виробництва, зменшенням робочих 
місць, наявністю великої частки збиткових та 
збанкрутілих підприємств у сфері малого біз-
несу, низькою ефективністю малого підпри-
ємництва, постає необхідність забезпечення 
регулюючих заходів держави для розвитку 
бізнесу, підвищення рівня його дії, вдоскона-
лення методів впливу на діяльність підпри-
ємців, що сприятиме вирівнюванню циклічних 
тенденцій у функціонуванні та формуванні 
суб’єктів малого підприємництва, зростанню 
їхньої ролі в соціально-економічному розви-
тку регіонів та держави загалом.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Оскільки розвиток інвестиційної діяль-
ності суб’єктів малого бізнесу безпосередньо 
залежить від їх прибутку, реалізація їхнього 
економічного потенціалу потребує [1] про-
ведення правильної державної політики у 
сфері дерегуляції бізнес-середовища; збіль-
шення можливостей доступу підприємців до 
фінансових ресурсів; розвитку інфраструк-
тури малого бізнесу; вдосконалення системи 
державної підтримки; розширення повнова-
жень суб’єктів малого бізнесу щодо реалі-
зації державних проектів державно-приват-
ного партнерства; підвищення ролі місцевих 
органів виконавчої влади та органів місце-
вого самоврядування у підтримці розвитку 
малого бізнесу. Однак, як відзначають у своїх 
працях окремі науковці, Україна має осо-
бливу специфіку становлення інституту під-
приємництва порівняно з іншими країнами, 
яка виявляється у значній кількості проблем 
різноманітного характеру (від правових про-
блем до проблем інформаційного забезпе-
чення малого бізнесу).

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Незважаючи на поси-
лену увагу науковців до проведення дослі-
джень щодо особливостей функціонування 
підприємств малого бізнесу, проблемними 
залишаються питання їх активізації та функ-
ціонування як на державному, так і на регіо-
нальному рівнях.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Мета дослідження полягає в про-
веденні аналізу активізаційних підходів до 
забезпечення ефективної діяльності підпри-
ємств малого бізнесу в регіональних умовах, 
використання їхнього потенціалу для забез-
печення стійкого економічного зростання. Від-
повідно до поставленої мети сформульовано 
такі завдання:

– вивчити специфіку та особливості функ-
ціонування малого бізнесу в регіонах України;

– обґрунтувати проблеми формування 
потенціалу малого бізнесу;

– обґрунтувати необхідність створення 
комфортних умов для забезпечення стійкого 
розвитку малого бізнесу.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Забезпечення ефективного функ-
ціонування підприємств малого бізнесу 
залежить насамперед від формування пра-
вильної регіональної політики держави, яка 
обумовлена системою заходів, яких вживає 
центральна влада з метою забезпечення 
розвитку її складових [3], зокрема адміні-
стративно-територіальних одиниць. При 
цьому така політика є узгодженою діяльністю 
національних та місцевих органів державної 
влади, інститутів місцевого самоврядування, 
сукупністю організаційно-правових та еконо-
мічних заходів, яких вживає держава у сфері 
економічного розвитку регіонів, зокрема дея-
ких сфер та видів економічної діяльності, 
які відповідають її стратегічним та поточним 
цілям і завданням [4].

В процесі реалізації державної регіональ-
ної політики забезпечення ефективного функ-
ціонування малого бізнесу, його підтримки 
та розвитку вагомою є роль місцевих орга-
нів самоврядування, які спрямовують свою 
діяльність на створення сприятливого та кон-
курентного підприємницького середовища в 
регіонах [5].

Згідно із зазначеною стратегією допомога, 
яка надається в рамках політики регіональ-
ного розвитку для розвитку малого та серед-
нього підприємництва, спрямована на:

– покращення регуляторної реформи, яка 
спрямована на спрощення процедур ліцензу-
вання, реєстрації та започаткування бізнесу;

– розвиток ринку фінансових послуг та 
формування мереж регіональної підтримки 
малого бізнесу та кредитно-гарантійних уста-
нов, запровадження ефективних кредитно-
гарантійних механізмів мікрокредитування 
суб’єктів малого бізнесу, залучення іноземних 
кредитних ресурсів для фінансування малого 
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підприємництва, фінансування молодих під-
приємців-початківців [10];

– підвищення мотивації для місцевих 
органів влади у створенні сприятливого клі-
мату для малого бізнесу шляхом збільшення 
їх частки у податкових надходженнях, які 
залишаються у місцевих бюджетах [2]; погли-
блення інноваційної спрямованості розвитку 
бізнесу, стимулювання венчурного бізнесу, 
запровадження ефективних механізмів орга-
нізаційної, правової, фінансової, кадрової та 
освітньої підтримки перспективних інновацій-
них проектів у сфері малого бізнесу [7].

Першим етапом формування нової дер-
жавної політики стосовно малого бізнесу, який 
в майбутньому повинен стати одним з важли-
вих секторів економіки, є впровадження регіо-
нальних цільових програм на його підтримку. 
Реалізуючи ці програми, регіональні органи 
виконавчої влади повинні підтримувати дієві 
господарські структури [5], діяльність яких 
відповідає вимогам та напрямам розвитку 
регіону. Фінансова забезпеченість подібних 
програм здійснюється як за кошти місцевих 
бюджетів, наявних спеціалізованих фондів, 
населення, так і за кошти міжнародних фінан-
сових організацій.

Функціонування малого бізнесу в регіо-
нах України є вкрай необхідним. Воно має 
відбуватися на основі запровадження євро-
пейського досвіду, тобто проходити за умови 
використання усіх європейських стандартів 
розвитку бізнесу, за допомогою чого відбува-
тиметься створення сучасної ринкової еконо-
міки із соціальною спрямованістю [8]. Законо-
давство України передбачає багато напрямів 
державної політики у сфері розвитку малого 
бізнесу в Україні [6]:

1) спрощення та вдосконалення порядку 
ведення обліку задля оподаткування;

2) впровадження спрощеної системи опо-
даткування, обліку та звітності для суб’єктів 
малого бізнесу, що відповідають критеріям, 
встановленим у податковому законодавстві;

3) залучення малого бізнесу до виконання 
науково-технічних та соціально-економічних 
програм щодо здійснення постачання продук-
ції для державних та регіональних потреб;

4) забезпечення фінансової державної 
підтримки малого бізнесу шляхом запрова-
дження програм кредитування, які підтриму-
ються державою, надання державою гарантій 
для отримання кредитів, часткової компенса-
ції ставок за кредитами тощо;

5) сприяння розвитку інфраструктури під-
тримки малого бізнесу;

6) організація підготовки та перепідготовки 
кадрів для суб’єктів малого підприємництва.

Успішне вжиття стратегічних заходів спри-
ятиме процесам виходу малого бізнесу Укра-
їни на європейський рівень, розвитку його 
потенціалу, поліпшенню бізнес-клімату, зміц-
ненню позицій малого бізнесу в загальній 
структурі національної економіки, модерні-
зації у сфері малого бізнесу, яка спрямована 
на збільшення його внеску в соціально-еко-
номічний розвиток країни [9], підвищенню 
ефективності функціонування малого біз-
несу, зокрема збільшенню його складової в 
обсягах національного промислового та сіль-
ськогосподарського виробництва, наповне-
ння дохідних частин державного та місцевих 
бюджетів.

Висновки з цього дослідження. Отже, 
встановлено, що для розвитку малого бізнесу 
регіонів необхідно усунути проблемні зони, які 
гальмують розвиток підприємницької діяль-
ності; зменшити необґрунтоване втручання 
державних органів, що здійснюють контролю-
ючі функції, у діяльність підприємців; сприяти 
вирішенню питань підвищення розміру серед-
ньомісячної заробітної плати у сфері малого 
бізнесу до розміру середньомісячної заробіт-
ної плати працівників, зайнятих в економіці 
регіону; підвищувати рівень знань суб’єктів 
підприємницької діяльності у сфері встанов-
лення розмірів ставок фіксованого, єдиного 
податків та вартості торгових патентів тощо. 
Крім зазначеного, слід використовувати свої 
та запозичені кошти підприємців та підпри-
ємств малого бізнесу для розвитку інфра-
структури бізнесу; збільшення робочих місць, 
що приведе до зменшення відтоку робочої 
сили за кордон; збалансованого розвитку 
сучасної інфраструктури, реалізації іннова-
ційно-інвестиційних проектів.
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