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Постановка проблеми. Підприємницька діяль-
ність є основою економічного і соціального розвитку, 
вирішення соціальних проблем, подолання біднос-
ті та забезпечення високого рівня життя громадян. 
Тому в кожній країні питання створення належних 
умов для відповідального перед державою, соціаль-
но-орієнтованого, спрямованого на вирішення як по-
точних, так і довгострокових задач бізнесу завжди 
належали до першочергових. Така діяльність перед-
бачає вирішення цілого комплексу складних, нерідко 
суперечливих проблем з урахуванням загальнодер-
жавних та регіональних інтересів, а також мотивів 
діяльності різних соціальних груп населення.

Світовий досвід та практика господарювання свід-
чать, що виробничі підприємства малого бізнесу є од-
нією з рушійних сил економічного розвитку, акти-
візації інноваційної діяльності, ефективним засобом 
структурної перебудови, подолання диспропорцій 
на окремих сегментах ринку, розвитку конкурен-
ції, утворення нових робочих місць і зниження без-
робіття. Проблема створення сприятливих умов для 
розвитку малого підприємництва постійно вимагає 
зміни методів і форм управління цим процесом, удо-
сконалення і узгодження функцій управління ним 
на всіх рівнях. У сучасних умовах подальший роз-
виток малого підприємництва потребує глибокого 
дослідження його системоутворюючих факторів, те-
риторіальних особливостей, формування і здійснен-
ня відповідної ефективної та гнучкої державної по-
літики.
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Активно процес становлення підприємницько-
го сектора економіки досліджений і в роботах зару-
біжних авторів: Л. Вальраса, Д. Кларка, М. Вебера, 
Ф. Гайєка, В. Зомбарта, П. Друкера Р. Кантільйо-
на, І. Кірцнера, Р. Коуза, А. Маршалла, Ж. Сея, 
Р. Слоу, Ф. Хайєка, Дж. Шекеля, Й. Шумпетера та 
ін. Однак недостатньо вивченими залишаються чин-
ники диференціації та структурних особливостей ма-
лого підприємництва в регіонах України.

Мета дослідження. Метою статті є висвітлення су-
часних проблем активізації розвитку малих вироб-
ничих підприємств в Україні, визначено проблеми, 
що сповільнюють розвиток та пошук шляхів їх по-
долання.

Виклад основного матеріалу. В умовах фінансо-
во-економічної кризи в Україні відзначалося значне 
погіршення показників розвитку бізнесу. До факто-
рів негативного впливу на їх динаміку належать ско-
рочення споживчого попиту, загострення проблем у 
банківській сфері, погіршення умов кредитування 
реальної економіки, обмеження державних інвести-
цій та фінансової підтримки бізнесу, зменшення за-
рубіжного інвестування у розвиток приватного сек-
тору та ін.

З метою їх подолання державними органами вла-
ди запроваджено заходи з покращення ведення під-
приємницької діяльності. Їх було спрямовано на під-
вищення рівня навчальної підготовки кадрів для 
підприємництва, впровадження його фінансово-кре-
дитної та експортної підтримки, стимулювання ін-
вестиційно-інноваційних процесів, врахування єв-
ропейського досвіду розвитку малого та середнього 
бізнесу, активізації державно-приватного партнер-
ства та ін.

Проте боротьба з кризовими явищами в економіці 
не відрізнялася системністю та послідовністю. Тому 
не були вирішені задачі щодо стримування тенден-
цій до їх поглиблення. Наслідком стало погіршення 
загальної ситуації в країні. До причин такого ста-
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ну відносяться неузгодженість дій політичних сил, 
низький ступінь довіри до влади з боку громадян 
та низький рівень співпраці державного виконавчо-
го апарату з бізнесом і громадськими організація-
ми. У той же час для стабілізації ситуації необхідна 
консолідація дій політиків, а також громадськості, 
спрямована на вирішення проблем, які накопичили-
ся у сфері бізнесу.

В умовах фінансово-економічної кризи в Украї-
ні значно погіршилося підприємницьке середовище. 
Відзначалися тенденції зниження багатьох показни-
ків розвитку бізнесу та подальшої його концентрації в 
провідних регіонах країни. Негативними стали впли-
ви таких змін на занятість та соціальний захист на-
селення. На державному рівні були прийняті заходи 
з державної підтримки підприємницької діяльності. 
Проте виявилося, що вони здебільшого мали норма-
тивний характер і не були в достатній мірі підкріпле-
ними ресурсним забезпеченням. Тому їх прийняття і 
не призвело до суттєвого поліпшення ситуації.

Накопичилися проблеми, пов’язані з проведенням 
регуляторної політики. Більш рельєфно виявилися 
недоліки реєстраційної діяльності. Загострилися пи-
тання функціонування дозвільної системи у сфері 
господарської діяльності. Не в повній мірі відпові-
дає вимогам розвитку бізнесу, адекватного інтересам 
не тільки підприємців, а і держави в цілому також 
чинний перелік видів господарської діяльність, що 
підлягає ліцензуванню. Чимало складних проблем 
накопичилося в системі оподаткування діяльності 
підприємництва. Потребує реформування державний 
нагляд у сфері господарської діяльності.

Розвиток підприємництва стримується викорис-
танням обтяжливих регуляторних процедур (склад-
ністю адміністрування податків, отримання дозволів, 
технічного регулювання сертифікації та стандарти-
зації, перевірок органів державного нагляду). Тому 
важливими є питання удосконалення правової та ор-
ганізаційної бази, спрямованої на створення більш 
сприятливих умов для функціонування соціально-
орієнтованого, налаштованого на роботу в умовах 
конкурентного середовища бізнесу.

Господарський комплекс нашої країни характе-
ризується низьким рівнем технічної та технологіч-
ної бази. Тому до пріоритетних завдань належить 
створення умов для прискорення технологічної пе-
ребудови вітчизняного виробництва з метою підви-
щення його потенціалу та досягнення рівня світових 
стандартів. Важливим напрямом зміцнення конку-
рентоспроможності національного бізнесу та оволо-
діння сучасними важелями конкурентної боротьби є 
забезпечення високого рівня інноваційної активності 
вітчизняних підприємств. Умовою прискорення ста-
білізації економічного і соціального розвитку Украї-
ни є реалізація заходів, спрямованих на активізацію 
модернізації господарського комплексу з урахуван-
ням досвіду розвинутих країн.

Результативність державної підтримки та форму-
вання сприятливого підприємницького середовища 
передбачає її здійснення на всіх рівнях влади. Про-
те як на загальнодержавному, так і на регіональних 
рівнях мається значна кількість проблем, вирішення 
яких потребує впровадження активних заходів. Міс-
цеві органи влади в недостатній мірі виконують роль 
посередників між бізнесом, державою і суспільством.

Важлива роль належить запровадженню захо-
дів, спрямованих на стабілізацію внутрішнього та 
зовнішнього попиту на продукцію вітчизняних під-
приємств. Потребують покращення режими креди-
тування національного товаровиробника. Для попе-

редження антидержавних явищ в розвитку бізнесу 
необхідно впровадити заходи з обмеження тінізації 
економіки та рейдерства. Важливим фактором акти-
візації підприємництва має стати поглиблення діало-
гу бізнесу і влади [4, с. 25].

Потребує суттєвого покращення стан ресурсного 
забезпечення розвитку малого та середнього бізнесу. 
Зокрема, не виконується значна кількість положень, 
передбачених Національною програмою сприяння 
розвитку малого підприємництва. Нерезультативни-
ми виявилися регіональні програми підтримки мало-
го бізнесу. Не відповідає сучасним вимогам інфра-
структура, функції якої зводяться до обслуговування 
підприємницької діяльності. Потребує активізації 
участь громадськості в прийнятті управлінських рі-
шень стосовно покращення бізнес-середовища. Ціле-
спрямованої державної політики потребує розвиток 
державно-приватного партнерства в Україні.

Основою вирішення задач з активізації розвитку 
бізнесу в Україні є формування адекватної норматив-
но-правової бази, з використанням якої здійснюєть-
ся проведення регуляторної політики. Значне покра-
щення регуляторної політики залишається одним з 
найважливіших напрямів забезпечення поступаль-
ного розвитку національної економіки та вирішення 
соціальних проблем. Тому постає задача проведення 
подальшої роботи з її удосконалення, розрахованої 
на середньо– та довгострокову перспективу.

Мале підприємництво – суттєва складова і масова 
суб’єктивна база цивілізованого ринкового господар-
ства, невід’ємний елемент адекватного йому конку-
рентного механізму. Воно надає ринковій економіці 
певну гнучкість, мобілізує крупні фінансові і ви-
робничі ресурси населення, акумулює в собі потуж-
ний антимонопольний потенціал, служить фактором 
розв’язання соціальних завдань.

Економічні реформи, що здійснюються в Україні, 
є умовою становлення та розвитку малого підприєм-
ництва як необхідної складової формування ринко-
вих відносин у державі. Особливої актуальності ці 
питання набувають у зв’язку з розширенням еко-
номічної самостійності регіонів, тому що реалізація 
регіональних інтересів безпосередньо пов’язана з те-
риторіальним господарюванням та розвитком малих 
підприємств.

З’ясуванню сутності малого підприємництва сві-
това економічна наука постійно приділяє увагу як 
одному із закономірних, постійно діючих чинників 
соціально-економічного прогресу країн. У системі 
категорій ринкової економіки дана економічна кате-
горія розглядається на основі тісної взаємодії розви-
тку продуктивних сил і виробничих відносин. Проте 
це поняття постійно поповнюється елементами ново-
го змісту, що зумовлює необхідність його системного 
вивчення.

Регіональна політика є частиною державної полі-
тики, що визначає її доцільний середній і довгостро-
ковий характер, вона повинна мати чітку цільову 
установку і не зосереджуватися повністю одночас-
но на усіх актуальних на даний момент проблемах. 
У сучасній економічній науці існує багато теорій ре-
гіонального розвитку, які пояснюють причини не-
рівномірності розвитку у рамках простору, часу та 
між різними об’єктами. Кожна з них пропонує свій 
ключ, який може забезпечити економічне зростання 
у регіонах [5, с. 75].

Обґрунтування шляхів ефективного розвитку ма-
лого підприємництва в Україні і її регіонах представ-
ляє собою специфічний напрямок дослідження з точ-
ки зору врахування характерних особливостей його 
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базової основи. Виробничі структури є складовою сис-
темоутворюючих факторів щодо забезпечення збалан-
сованості на загальнодержавному та регіональному 
рівнях і за формою прояву та організації знаходяться 
під прямим та побічним впливом відносно принци-
пів територіального устрою, механізму відношень та 
розподілу повноважень між центром та відносно від-
окремленими територіями у складі держави.

Регіональну політику сприяння розвитку мало-
го підприємництва необхідно розглядати як один 
із найбільш пріоритетних напрямів діяльності міс-
цевих органів влади щодо забезпечення динамічно-
го соціально-економічного розвитку територій. Важ-
ливість врахування регіональних особливостей при 
виробленні політики підтримки підприємництва 
пов’язана з тим, що воно переважно зорієнтоване на 
місцеві ринки, а також допомагає задіяти підприєм-
ницький потенціал як вагомий ресурс регіонального 
розвитку.

Створення сприятливого підприємницького клі-
мату в регіонах України повинно стати запорукою 
консолідації зусиль щодо удосконалення рівня від-
носин і співпраці підприємців з органами місцевого 
самоврядування, органами державної влади і бути 
спрямованим на формування привабливого інвести-
ційного середовища, вдосконалення маркетингової 
стратегії міста, інформаційно-консалтингової, на-
вчально-тренінгової підтримки малого підприємни-
цтва та реалізації ефективної регуляторної політики 
на місцевому рівні, спрямованої на співпрацю з до-
норськими організаціями та участь у міжнародних 
проектах.

Конкретизація закономірностей розвитку мало-
го підприємництва кореспондується з умовами його 
забезпечення в регіонах України. Рівень розвитку 
малого підприємництва в регіоні залежить від за-
гальнодержавних і регіональних факторів, від соці-
ально-економічного потенціалу. Важливим фактором 
його розвитку є діяльність державних органів влади 
та органів місцевого самоврядування як одного з ме-
ханізмів збалансування та вирішення інтересів різ-
номанітних соціальних груп.

Закономірною основою пізнання сутності станов-
лення та розвитку малого підприємництва в сучас-
них умовах є розроблення і удосконалення цілісно-
го підходу до регіональної економічної політики на 
основі теоретичних, науково-обумовлених шляхів до 
пізнання явища, яке вивчається на категорійному 
рівні відносно вихідних категорій ринкової еконо-
міки. Регіональну політику сприяння розвитку ма-
лого підприємництва необхідно розглядати як один 
із найбільш пріоритетних напрямів діяльності міс-
цевих органів влади щодо забезпечення динамічно-
го соціально-економічного розвитку територій. Важ-
ливість врахування регіональних особливостей при 

виробленні політики підтримки підприємництва 
пов’язана з тим, що воно переважно зорієнтоване на 
місцеві ринки, а також допомагає задіяти підпри-
ємницький потенціал як вагомий ресурс регіональ-
ного розвитку. Існує необхідність продовження до-
слідження територіальних механізмів стимулювання 
розвитку малого підприємництва, виявлення чин-
ників використання об’єктивно високого потенціалу 
цього виду господарювання у сприянні та вирішенні 
нагальних соціально-економічних проблем трансфор-
маційної економіки України. Потенціал позитивного 
впливу малого підприємництва на соціально-еконо-
мічні процеси не може використовуватися в повно-
му обсязі до того часу, поки не будуть виявлені і 
ліквідовані негативні фактори, а також обґрунтовані 
шляхи і механізми поступального розвитку діяль-
ності малих підприємств як важливого сектора на-
ціональної економіки.

Висновки. Таким чином, розвиток підприємств 
малого бізнесу впливає на структурну перебудову 
економіки, сприяє розвитку конкуренції та стиму-
лює інноваційні процеси. Проблема створення спри-
ятливих умов для розвитку малого підприємництва 
постійно вимагає зміни методів і форм управління 
цим процесом, удосконалення й узгодження функцій 
управління ним на всіх рівнях. Подальший розвиток 
малого підприємництва потребує формування і здій-
снення відповідної ефективної та гнучкої регіональ-
ної політики.
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