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РЕГІОНАЛЬНА СПРЯМОВАНІСТЬ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 
 

Характерною тенденцією сучасного етапу розвитку малого 

підприємництва в Україні є його регіональна орієнтація. Вона пов'язана з 

наступними обставинами. 

По-перше, малий бізнес через обмеженість масштабів діяльності, відносно 

невеликих ринків ресурсів і збуту, а також інших специфічних особливостей 

спрямований в основному на задоволення місцевих потреб в товарах і послугах. 

По-друге, розширення повноважень регіонів України призводити до 

збільшення ролі малого підприємництва в реструктуризації регіональної 

економіки, підвищенні зайнятості і рівня життя в регіонах. 

Крім цього, вибір напрямів і видів діяльності для малих фірм  значною 

мірою зумовлюється економічними, географічними і кліматичними умовами 

районів їх майбутнього функціонування. 

І, нарешті, значне посилення міжрегіональних відмінностей в доходах 

населення, що є відмінною рисою сучасного етапу економічного розвитку нашої 

країни, робить суттєвий вплив на формування попиту на продукцію малих фірм.  

Можливо наступним чином визначити економічне значення малого 

підприємництва в регіональному розвитку: 

– створення сприятливих передумов для працевлаштування частини 

робочої сили, що вивільняється з великого бізнесу, і соціально незахищених 

верств населення, поступовий перехід у ранг основного роботодавця в регіоні; 

– використовування місцевих джерел сировини; 

– більш рівномірне насичення попиту на товари, особливо тих, які не 

підлягають тривалому транспортуванню; 

– вирівнювання умов життя в населених пунктах різних масштабів; 

– прискорення демонополізації і створення конкурентного середовища на 

основі оптимізації розмірної структури ринкових суб'єктів; 

– включення у виробництво частини матеріальних і фінансових ресурсів 

населення регіону; 

– забезпечення значної частини надходжень регіонального і місцевих 

бюджетів; 

– розширення інноваційної активності в регіоні; 

– освоєння зовнішніх ринків збуту і зростання зовнішньоекономічної 

діяльності в регіоні. 

Для забезпечення позитивного впливу малого підприємництва на 

економічне зростання і управління процесами його розвитку потрібна ефективна 

регіональна бізнес-система. 

Бізнес-систему слід визначити як систему управління розвитком 

підприємництва, включаючи цілі, об'єкти, органи і засоби управління. 
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В якості основних цілій можна виділити структурну перебудову, зростання 

зайнятості населення, збільшення бюджетних надходжень і забезпечення на цій 

основі економічного зростання і поліпшення життя населення. Об'єктами 

управління виступають перш за все малі підприємства, але в їх тісній взаємодії з 

крупним бізнесом і іншими суб'єктами господарювання регіону. Органи 

управління включають владні структури різних рівнів. Під засобами управління 

розуміються структурна, інвестиційна податкова політики і правове 

регулювання, що створює певне економічне і правове середовище розвитку 

підприємництва. 

Методологічна схема формування регіональної бізнес-системи може бути 

представлена наступним чином (рис. 1). 
 

Регіон, як сфера 
розвитку підприємництва

Розвиток підприємництва

Приоритетні
 території

Податкова
політика

Правове
регулювання

Приоритетні
галузі

 

 

Рис.1. Методологічна схема формування регіональної бізнес-системи. 

 

Методологічний підхід до розробки регіональної бізнес-системи 

передбачає наступні етапи: 

1. Аналіз особливостей регіону як підприємницького середовища, 

відтворювальних процесів в регіоні і ролі малого підприємництва в них. 

2. Визначення цілей і послідовності формування стійкого соціально-

економічного розвитку регіону, віддзеркалення значення малого підприємництва 

в цьому процесі. 

3. Моніторинг ситуації в розвитку малого підприємництва в регіональному 

аспекті. 

4. Визначення потенційних галузей для ефективного саморозвитку малого 

підприємництва. 

5. Розгляд інтеграційних форм співпраці великого бізнесу і малого 

підприємництва. 

6. Стимулювання вирівнювання територіальних відмінностей в розвитку 

підприємництва. 
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7. Формулювання концепції розвитку малого підприємництва в регіоні. 

8. Розробка системи факторів, що забезпечують розширення сфери 

підприємництва. 

Результативність функціонування регіональної бізнес-системи залежатиме 

від правильності встановленої стратегії розвитку підприємництва в регіоні і від 

знаходження державою оптимальної ролі в цьому процесі. Це означає поєднання 

невтручання в природні ринкові процеси, з одного боку, і необхідне втручання в 

управління і реформування підприємницького середовища, з іншого. 
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