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оцінки численних консалтингових фірм, що регулярно відстежують інвстиційний 

клімат в багатьох країнах світу. Однак оцінки даються поза Україною і без участі 

українських експертів, представляються малодостовірними , а можливо і 

упередженими. Тому необхідно створити свою систему оцінювання інвестиційного 

клімату країни і її окремих регіонів, яка б  забезпечувала процес інвестування 

пріоритетних галузей та видів виробництва. 

Для кардинального збільшення інвестиційних ресурсів слід максимально 

використовувати позитивний досвід постсоціалістичних та розвинених 

капіталістичних країн. 
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економіки підприємства ХДУ 

 
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 
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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. 

Існує два основні шляхи регіонального розвитку: екзогенне і ендогенне.  

В першому випадку економічне зростання здійснюється переважно за рахунок 

зовнішніх джерел інвестицій, у тому числі, і зарубіжних, ззовні зумовлюються і 

сфери їх прикладення. 

Останні дослідження показують, що в довготривалому плані зарубіжні інвестиції 

призводять до зменшення темпів економічного розвитку країни. Це відкриття 
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(твердження) узгоджується з теорією залежності, згідно з якою положення країни 

в світовому розподілі праці є головною причиною її розвиненості або слабкої 

розвиненості. 

Іншими словами, іноземний капітал, вкладений у великомасштабні операції, 

прагне підтримувати більшою мірою інтереси розвинених, ніж країн, що 

розвиваються. Наплив іноземного капіталу може привести до збільшення експорту 

товарів у розвинених країнах, в якому вони мають потребу для досягнення 

економічного зростання в довготривалому плані. 

У другому випадку йдеться про внутрішні джерела розвитку регіональної 

економічної системи. Такий підхід передбачає максимально ефективне 

використовування всіх складових внутрішнього потенціалу території: природних, 

фінансових і людських ресурсів. 

Високий потенціал регіонів Україні, з одного боку, і неможливість залучення 

достатніх фінансових ресурсів від іноземних інвесторів, з другого боку, зумовлюють 

вибір ендогенного шляху розвитку регіонів. 

Проте світовий досвід свідчить, що спонтанний ендогенний розвиток 

відбувається украй рідко, він повинен стимулюватися державою. При цьому серед 

методів стимулювання одне з провідних місць належить підтримці малого 

підприємництва. Це пов'язано як з розглянутими особливостями малого 

підприємництва, так і з тією обставиною, що великі і середні фірми в меншій мірі 

відчувають потребу в керованому розвитку, вони мають значний потенціал до 

саморозвитку. Більш того, серйозне втручання в діяльність великих корпорацій 

означало б відхід від принципів ринкової економіки. 
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