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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
  

Актуальність теми. Сільські поселення займають значну частину території 
України, тут проживає велика чисельність населення і сконцентрований істотний 
природно-ресурсний потенціал, проте рівень їх соціально-економічного розвитку 
в рази поступається міським поселенням, середньо обласним та середньо 
державним значенням, намітилися негативні тенденції до подальшого посилення 
диференціацій, занепаду виробничої і соціальної інфраструктури, загострення 
екологічних дисбалансів, погіршення якісного задоволення соціально-
економічних потреб сільського населення. Посилення депресивності сільських 
територій та просторових соціально-економічних диференціацій слугує 
системною проблемою і перешкодою збалансованого розвитку національного 
господарства, знижує його конкурентоспроможність внаслідок недостатнього 
використання економічного потенціалу, створює виклики для економічної та 
національної безпеки держави.  

Потужним інструментом протидії таким тенденціям є формування та 
реалізація потенціалу розвитку малого підприємництва на сільських територіях. 
Втім, державна політика в цій сфері недостатньо ефективна – стан 
функціонування сектору малого бізнесу на сільських територіях України значно 
поступається за кількістю суб’єктів цього сектора в розрахунку на 10 тис. осіб 
наявного населення, масштабами зайнятості, обсягами виробництва і реалізації 
продукції (товарів, послуг). Вказане актуалізує завдання обґрунтування дієвих 
теоретико-прикладних інструментів та засобів державної політики формування і 
реалізації потенціалу розвитку малого підприємництва на сільських територіях 
держави. 

Проблеми державного регулювання розвитку малого підприємництва 
досліджені у наукових працях таких вчених, як З. Варналій, Л. Воротіна, Е. Долан, 
М. Долішній, П. Друкер, М. Козоріз, О. Кузьмін, К. Макконел, В. Мікловда, 
А.  Мокій, С. Реверчук, В. Рябошлик, П. Самуельсон. Стратегічні пріоритети та 
практичні аспекти розвитку сільських територій є предметом досліджень таких 
науковців, як В. Бойко, Ю. Губені, Я. Гудзало, О. Бородіна, П. Гайдуцький, 
Ю.  Лупенко, М. Малік, В. Юрчишин та ін.  

Дослідженням данної теми також  приділили увагу такі науковці: В. Апопій, 
М.  Барна, Г. Башнянин, А. Драбовський, О. Вовчак, Ю. Дайновський, В. Єлейко, 
О.  Копилюк, Є. Масленніков, Б. Мізюк, Н. Міценко, О. Мних, Т. Осташко,  
Ю. Сафонов, Б. Семак, О. Сенишин, М. Флейчук, В. Шевчук, Л. Шимановська-
Діанич.  

Проте, традиційні механізми, інструменти та засоби державного регулювання і 
підтримки малого підприємництва на сільських територіях не мають належного 
ефекту, у тому числі, унаслідок не сформованості відповідних цьому умов. 
Актуалізувалася потреба у розробці заходів передусім спрямованих на формування, 
а надалі – на ефективне використання потенціалу розвитку малого підприємництва 
на сільських територіях держави.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційна робота пов’язана з темами наукових досліджень Львівського 
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торговельно-економічного університету, а саме – в межах науково-дослідних тем 
«Структурні моделі і механізми інвестиційного розвитку суб’єктів підприємництва в 
сфері торгівлі і послуг» (номер державної реєстрації 0116U006452) в межах якої 
автором розроблено фактори реалізації потенціалу розвитку малого підприємництва, 
«Теоретико-методологічне забезпечення розвитку і функціонування сфери товарного 
обігу України» (номер державної реєстрації 0116U006451) в межах якої автором 
розроблено базисні механізми та інструменти регулювання потенціалу малого 
бізнесу на сільських територіях, «Фінансове забезпечення інноваційно- 
інвестиційного розвитку економіки України» (номер державної реєстрації 
0115U004090) в межах якої автором розроблено організаційно-економічні засоби 
розвитку сектору малого підприємництва на сільських територіях. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертації є розробка теоретико-
методичних і прикладних засад формування і реалізації потенціалу розвитку малого 
підприємництва на сільських територіях. У відповідності до цієї мети в дисертації 
вирішено такі завдання:  

- обґрунтувати концептуальне підґрунтя формування та реалізації 
потенціалу розвитку сектора малого підприємництва; 

- ідентифікувати теоретико-методичні основи та особливості реалізації 
державної політики формування та реалізації потенціалу розвитку малого 
підприємництва на сільських територіях; 

- надати характеристику соціально-економічних передумов формування і 
реалізації потенціалу розвитку малого підприємництва на сільських територіях; 

- здійснити аналіз реалізації потенціалу розвитку малого підприємництва на 
сільських територіях; 

- оцінити ефективність державного регулювання формування та реалізації 
потенціалу розвитку малого підприємництва на сільських територіях; 

- визначити елементи стратегування державної політики формування та 
реалізації потенціалу розвитку малого підприємництва на сільських територіях; 

- обгрунтувати напрями та засоби державної підтримки реалізації 
потенціалу розвитку малого підприємництва на сільських територіях; 

- визначити інструменти формування фінансово-ресурсного забезпечення 
реалізації потенціалу розвитку малого підприємництва на сільських територіях 
держави. 

Об’єктом дослідження є процес розвитку малого підприємництва на 
сільських територіях. 

Предметом дослідження є інструменти та засоби державної політики 
формування і реалізації потенціалу розвитку малого підприємництва на сільських 
територіях держави.  

Методи дослідження. Під час виконання дисертаційної роботи було 
застосовано загальнонаукові та спеціальні методи: теоретичного узагальнення  для 
встановлення змістових засад формування і реалізації потенціалу розвитку малого 
підприємництва на сільських територіях (п. 1.1); статистично-економічного аналізу 
та компаративний  під час дослідження тенденцій розвитку та надання 
характеристики державного регулювання малого підприємництва на сільських 
територіях (п. 2.1, п. 2.3); метод інтегрального аналізу під час дослідження рівня 
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реалізації потенціалу розвитку малого підприємництва на сільських територіях 
(п. 2.2); групувань, логічного аналізу, стратегічного менеджменту  під час 
обґрунтування елементів стратегії державної політики реалізації потенціалу 
розвитку малого підприємництва на сільських територіях (п. 3.1); системного аналізу 
 з метою визначення напрямів та засобів державної підтримки реалізації потенціалу 
розвитку малого підприємництва на сільських територіях (п. 3.2); аналітико-
прогнозних розрахунків – для обґрунтування інструментів формування фінансово-
ресурсного забезпечення реалізації політики розвитку малого підприємництва на 
сільських територіях.  

Наукова новизна дисертації базується на обґрунтуванні теоретико-
методичних підходів та прикладних рекомендацій щодо формування і реалізації 
потенціалу розвитку малого підприємництва на сільських територіях. Зокрема, у 
дисертації: 

удосконалено: 
 методичний підхід до стратегічного планування державної політики 

реалізації потенціалу розвитку малого підприємництва, що принципово 
відрізняється послідовністю стратегування – «знизу догори» (від територій з нижчим 
рівнем розвитку і реалізації потенціалу – до економічно розвинених) шляхом 
обґрунтування складу та змістових характеристик таких елементів стратегії 
реалізації потенціалу розвитку малого підприємництва на сільських територіях, як 
аналіз соціально-економічних передумов, факторно-ресурсних можливостей та 
потенціалу малого бізнесу; обґрунтування мети та стратегічних цілей реалізації 
стратегії; визначення операційних цілей; стратегічний аналіз альтернативних 
сценаріїв реалізації, розробка заходів реалізації стратегії; обґрунтування 
фінансово-ресурсного забезпечення; розробка методики моніторингу контролю 
реалізації стратегії та оцінювання її ефективності; 

 методику оцінювання реалізації потенціалу розвитку малого 
підприємництва на сільських територіях розширенням традиційного аналізу 
ключових статистичних даних щодо соціально-економічних показників стану і 
динаміки функціонування малих підприємств та фізичних осіб – підприємців, 
якісною складовою, методичними рекомендаціями з оцінювання складових та 
розрахунку інтегрального індексу реалізації потенціалу на базі DEA-аналізу (для 
порівняння результуючого показника з параметрами входу – значеннями фактичних 
індикаторів розвитку малого бізнесу) та регресійного аналізу (задля визначення міри 
впливу незалежних факторів на складові і узагальнюючий показник реалізації 
потенціалу), що дозволяє емпірично досліджувати і стан, і причини реалізації 
потенціалу розвитку малого підприємництва на сільських територіях держави; 

 методичний підхід до формування складу елементів фінансово-
ресурсного забезпечення державної політики розвитку малого підприємництва на 
сільських територіях шляхом розширення існуючих фінансово-економічних 
елементів у відповідності до структури потенціалу розвитку малого 
підприємництва на сільських територіях, що дає змогу досягти вищої дієвості 
регулювання за рахунок забезпечення його комплексності, оскільки сукупність 
елементів фінансово-ресурсного забезпечення включає: фінансові, трудові, 
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сировинні та інвестиційні ресурси, матеріально-технічне забезпечення, земельні 
ділянки і приміщення, базову та сучасну техніко-технологічну базу, комерційно-
збутову та логістичну інфраструктуру, інновації, консалтинговий, маркетинговий та 
юридичний супровід, знання і нематеріальні активи; 

 інструментарій державного регулювання реалізації потенціалу розвитку 
малого підприємництва шляхом уточнення можливостей, переваг і недоліків 
інструментів державного регулювання з урахуванням особливостей 
функціонування сектору малого бізнесу на сільських територіях, що забезпечує 
вищу ефективність реалізації політики за напрямами: адміністративно-
інституційне регулювання, фінансово-інвестиційна підтримка, формування 
сприятливого макроекономічного середовища, інфраструктурно-ресурсне 
забезпечення, організаційна підтримка, інформаційно-психологічне сприяння; 

отримали подальший розвиток: 
 змістова характеристика категорії «потенціал розвитку малого 

підприємництва на сільських територіях» шляхом уточнення його складових 
(доповнення економічної та соціальної політико-суспільною складовою), 
формування системи параметрів і характеристик оцінювання, визначення 
функцій, завдань та ролі в системі реалізації державної політики розвитку 
сільських територій і вирівнювання дисбалансів просторово-структурного 
розвитку територій; 

 концептуальні засади державної політики реалізації потенціалу розвитку 
малого підприємництва на сільських територіях, а саме, на відміну від 
традиційних підходів, що застосовуються під час реалізації державного сприяння 
розвитку малого бізнесу, доведено переваги її структурування на (1) покращення 
системи фінансово-ресурсного забезпечення, (2) удосконалення бізнес-
середовища, (3) покращення системи нормативно-правового регулювання 
розвитку, що дозволяє ідентифікувати систему найбільш дієвих для становлення і 
розвитку малого бізнесу сільських територій засобів державної політики; 

 аргументація можливостей адаптивного застосування світового досвіду 
реалізації потенціалу розвитку малого підприємництва на сільських територіях, 
що на відміну від інших, передбачає узгодження інструментів державного 
регулювання з особливостями впровадження на територіях з недосконалим 
бізнес-середовищем та одночасною реалізацією таких функцій управління, як 
аналіз, планування, організація, регулювання та контроль державної політики у 
сфері розвитку малого підприємництва. 

Практичне значення отриманих результатів полягає у можливості 
використання теоретико-методичних і прикладних засад формування і реалізації 
державної політики розвитку малого підприємництва в системі збалансованого 
поступу територій держави. Наукові розробки та рекомендації використано в 
діяльності Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку 
Вінницької обласної державної адміністрації (довідка про впровадження №2039/2-2  
від 08.10.2018 р.), а також в практичній роботі підприємств Хмельницької та 
Вінницької областей: ПрАТ «Барський машинобудівний завод» (довідка про 
впровадження №1598/1 від 09.08.2018 р.) у роботі фермерського господарства 
«АГРОСАД ПОДІЛЛЯ» (довідка про впровадження №123 від 11.10.2018 р.).  
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Результати дослідження  впроваджені у навчальному процесі Вінницького 
кооперативного інституту за курсами таких дисциплін: «Бізнес-планування», 
«Маркетинг промислового підприємства» (довідка про впровадження №282 від 
05.11.2014 р.), «Підприємницька діяльність» (довідка про впровадження №445 від 
28.12.17 р.), та у навчальний процес Львівського торговельно-економічного 
університету (довідка про впровадження №4/01-1.08 від 15.10.2018 р.). 

Особистий внесок здобувача. Отримані в дисертації висновки та 
узагальнення, нові теоретико-прикладні положення та сформульовані висновки 
отримані автором особисто. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, 
використані лише ті ідеї й положення, які є результатом особистої роботи 
здобувача. 

Апробація результатів дослідження. Oснoвнi пoлoжeння та рeзультати 
дисeртацiї доповідались  та отримали схвальні відгуки на 7 мiжнарoдних науково-
практичних конференціях: «Трансформаційна динаміка розвитку 
агропромислового виробництва», 25-26 квітня 2013 р., м. Вінниця; «Економіка: 
сучасні проблеми та перспективи розвитку в кризових умовах», 19 лютого 2014 р., 
м. Вінниця; «Народ, держава, власність, ресурси, регіональний розвиток», 
19 березня 2014 р., м. Вінниця; «Інноваційний розвиток: економіка, управління, 
інформаційні технології, право, освіта», 24-26 квітня 2014 р., м. Вінниця; «Регіон: 
особливості розвитку і управління в умовах децентралізації влади», 16-17 березня 
2014 р., м. Вінниця; «Наука та практика сучасності і майбутнього», 17 травня 
2017 р., м. Вінниця; «Маркетингові технології в умовах глобалізації економіки 
України, 29.11.  01.12.2018 р., м. Хмельницький – Кам’янець-Подільський. 

Публікації. Основні положення дисертаційної роботи висвітлено у 20 
наукових працях загальним обсягом 7, 48 д. а. (6,23  д. а. належить здобувачу), 
зокрема: 8  статей у наукових фахових виданнях, 2 статті у наукових періодичних 
виданнях інших держав, у тому числі 6 – у виданнях внесених до міжнародних 
наукометричних баз даних, 9 публікацій за матеріалами конференцій, 1 публікація 
в інших виданнях. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається з анотації, вступу, 
трьох розділів, висновків, списку використаних джерел із 202 найменувань, 
розміщених на 22 сторінках та 7 додатків, розміщених на 40 сторінках. Загальний 
обсяг дисертації становить  259 сторінок, в тому числі 195 сторінок основного 
тексту. Робота містить 31 рисунок та 15 таблиць. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, сформульовано мету 
та завдання, визначено об’єкт, предмет, наукову новизну, теоретичне і практичне 
значення одержаних результатів. 

У першому розділі «Теоретико-методичні засади формування та 
реалізації потенціалу розвитку малого підприємництва на сільських 
територіях» узагальнено результати досліджень щодо концептуального підґрунтя, 
світового досвіду, а також теоретико-методичних основ і особливостей державної 
політики формування та реалізації потенціалу розвитку малого підприємництва на 
сільських територіях. 
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Сектор малого підприємництва, який утворений сукупністю його 
представників – суб’єктів малого підприємництва (далі - МП), а також 
взаємозв’язків між ними, активів і ресурсів, прав та відповідного бізнес-
середовища, відіграє важливу економічну і соціальну роль. Відтак, є, з однієї 
сторони, важливим об’єктом державного регулювання, а, з іншої, – інструментом 
впливу на забезпечення якісного і структурно-збалансованого поступу територій. 
Критерієм реалізації такого завдання слугує рівень реалізації потенціалу розвитку 
малого підприємництва  як сукупності умов функціонування суб’єктів малого 
підприємництва та ресурсів, якими вони розпоряджаються та до яких мають 
доступ, що дозволяють у максимально повній мірі досягти системно і структурно 
збалансованих результатів розвитку сектору малого підприємництва та його 
високої ролі в системі господарського комплексу території. 

Оцінювання стану і міри реалізації, а також формування напрямів і засад 
державної політики формування потенціалу розвитку малого підприємництва 
господарсько-територіальних систем різних рівнів потребує ідентифікації його 
компонент. У результаті узагальнення теоретико-методичних положень встановлено, 
що складовими (та їх компонентами) потенціалу розвитку малого підприємництва є 
економічна (природно-ресурсний; фінансово-інвестиційний; матеріально-технічний; 
інтелектуально-кадровий; науково-технологічний; інноваційний; організаційно-
економічних відносин), соціальна (відтворення населення; розвитку соціальної 
сфери; інтелектуально-трудовий; розвитку ринку праці та зайнятості; професійно-
кваліфікаційного розвитку) та політико-суспільна (реалізації потенціалу розвитку 
територій; інвестиційного середовища; капіталізації та приватної власності; розвитку 
середнього класу; демократизації суспільства) (рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Структура потенціалу розвитку малого підприємництва 
Сільські території з огляду на об’єктивні обставини їх віддаленості від 

обласних центрів і територій інтенсивного економічного зростання, осередків 
акумулювання ділової активності, капіталу та інвестицій, інтелектуально-
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кадрових ресурсів та інформаційних потоків характеризуються нижчим рівнем 
інвестиційної привабливості, фінансово-економічного розвитку та якісного 
функціонування соціальної сфери. Унаслідок цих та інших обставин 
започаткування і ведення малого бізнесу тут ускладнене низкою об’єктивних і 
суб’єктивних внутрішніх та зовнішніх перешкод. Це, своєю чергою, обумовлює 
специфіку й в рамках системи державного регулювання підтримки і 
стимулювання розвитку сектору малого підприємництва на сільських територіях. 

Не зважаючи на загалом стандартність підходу щодо обрання напрямів 
державної політики щодо розвитку малого підприємництва, об’єктивно існують 
характерні особливості державної політики в аналізованій сфері (табл. 1). 

Таблиця 1 
Особливості державної політики розвитку малого підприємництва на 

сільських територіях 
Напрями регулювання Ключові особливості 

Адміністративно-
інституційне 
регулювання 

 встановлення місцевих податків і зборів (на пільгових засадах) для 
суб’єктів малого бізнесу; 
 спрощення доступу суб’єктів малого бізнесу шляхом регулювання 
правил здійснення комерційно-господарської діяльності; 
 налагодження системи онлайн-зв’язку з представниками малого 
бізнесу для вирішення їх поточних проблем і перешкод діяльності   

Фінансово-інвестиційна 
підтримка 

 активізація розвитку фінансово-кредитних структур на віддалених 
територіях, зокрема кредитних спілок; 
 створення сприятливих умов для залучення фінансово-
інвестиційного ресурсу населення, розвитку кооперації; 
 просування на сільські території системи доступних страхових 
послуг та альтернативних форм фінансування; 
 надання бюджетно-грантової підтримки  

Формування 
сприятливого 

макроекономічного 
середовища 

 створення бізнес-інкубаторів; 
 розвиток інфраструктури сільських територій; 
 бюджетна підтримка соціально значимих проектів представників 
малого бізнесу на сільських територіях 

Інфраструктурно-
ресурсне забезпечення 

 просування на сільські території найбільш доступних елементів 
підприємницької інфраструктури; 
 розвиток системи підготовки кадрів робітничих професій для малого 
підприємництва на селі; 
 сприяння просуванню на сільські території системи доступних 
послуг лізингу, придбання, оренди сільськогосподарської техніки, 
технологій, обладнання і устаткування для ін. видів економічної 
діяльності  

Організаційна 
підтримка 

 розвиток і підтримка системи дорадництва щодо започаткування і 
ведення бізнесу на сільських територіях; 
 допомога при започаткуванні бізнесу, формуванні бізнес-планів та 
заявок на отримання кредитів, інвестицій; 
 надання вільних земельних ділянок, приміщень, готових 
інвестиційних проектів під реалізацію бізнесу 

Інформаційно-
психологічне сприяння 

 популяризація практик успішного ведення бізнесу серед сільського 
населення; 
 поінформування населення про перспективні напрями бізнесу, 
тенденції попиту на продукцію (товари, роботи, послуги); 
 формування позитивного іміджу підприємця на селі 
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Вивчення і узагальнення положень світового досвіду державного 
регулювання розвитку малого підприємництва на сільських територіях має 
важливе значення для його аналізу і подальшої адаптації при реалізації 
ефективної державної політики в цій сфері в Україні. При цьому, особливо 
важливе теоретико-прикладне значення має узагальнення відповідних положень 
за функціями державної політики. 

В підсумку такого узагальнення ідентифіковані напрями державної 
політики, що у стратегічній чи поточній перспективі важливо адаптувати та 
впровадити у державах з низьким рівнем розвитку малого підприємництва на 
сільських територіях. 

Зокрема, для належної реалізації функції аналізу в рамках державної 
політики в аналізованій сфері важливо упровадити ґрунтовне і всебічне 
статистичне спостереження за станом і тенденціями розвитку суб’єктів малого 
бізнесу на рівні районів, малих міст, сіл, а також здійснювати періодичні 
соціологічні та експертні опитування відносно перспектив, а також перешкод 
розвитку бізнесу; функції планування – забезпечити узгодження положень 
національних, регіональних та місцевих програм розвитку малого 
підприємництва, сільських територій, сільського господарства та інших видів 
економічної діяльності, що мають перспективну на субрегіональному рівні; 
функції організації – створити централізовано-відповідальну структуру з 
управління розвитком сільських територій, їх господарських комплексів та 
секторів економіки, розвивати систему консультування, а також забезпечити 
інтегрування представників малого бізнесу сільських територій в господарські 
комплекси регіонів, більш економічно розвинених та інвестиційно привабливих 
територій та держави; функції регулювання – здійснювати стимулюючі заходи з 
подолання моноспеціалізації та покращення структури економіки сільських 
територій шляхом підтримки розвитку альтернативних видів економічної 
діяльності, надання гарантій і фінансово-кредитного забезпечення, податкового 
стимулювання розвитку виробничих потужностей малих суб’єктів бізнесу; 
функції контролю – створити належний податково-фіскальний контроль фінансів, 
виділених на підтримку сільських територій та малого підприємництва, 
здійснювати підтримку наукових досліджень з проблем розвитку сектору малого 
бізнесу на сільських територіях, розвивати системи інституцій громадського 
контролю політики сталого розвитку сільських територій і формування на них 
якісного бізнес-середовища.  

У другому розділі «Аналіз стану формування та реалізації потенціалу 
розвитку малого підприємництва на сільських територіях (на прикладі 
Карпатського економічного району)» надано характеристику соціально-
економічних передумов, здійснено аналіз стану та охарактеризовано ефективність 
державного регулювання формування і реалізації потенціалу розвитку малого 
підприємництва на сільських територіях. 

В підсумку аналізу соціально-економічних передумов реалізації потенціалу 
розвитку малого підприємництва на сільських територіях України ідентифіковано 
фактори, що позитивно позначаються на його нарощуванні (рис. 2).  

Передусім це велика площа територій, природно-ресурсний потенціал та 
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резерви трудових ресурсів, наявність достатньо великої чисельності суб’єктів малого 
підприємництва та високий рівень зайнятості у цьому секторі економіки, історичні 
традиції підприємництва, народних промислів, етнічна, культурна та мовна 
самобутність населення сільських територій, збереження тенденцій до зростання 
ВРП та інвестування, доходів і витрат населення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слабкі сторони 
 

 істотні відставання (до середньооблас-
них значень) за забезпеченістю суб’єктами 
МП, зайнятістю, обсягами діяльності та 
ролі сектора МП в соціально-
економічному розвитку територій; 
 низький рівень розвитку виробничої, 
соціальної та бізнес-інфраструктури, 
логістики складського і збутового 
господарства; 
 недостатній рівень забезпеченості 
населення засобами комунікації, ІТ-
технологіями; 
фінансово-ресурсна та інвестиційна 
обмеженість суб’єктів сектора МП; 
 низький рівень мотивації праці 

Сильні сторони 

 стабільність стану соціально-
економічного розвитку, зростання питомих 
показників ВРП та інвестування, доходів і 
витрат населення; 
 високий рівень концентрації населення та 
суб’єктів МП; 
 висока частка прибуткових МП; 
 велика площа територій та наявність 
природно-ресурсного потенціалу для 
реалізації бізнес-проектів суб’єктами МП; 
 наявність резервів трудових ресурсів; 
 історичні традиції підприємництва, 
народних промислів;  
 етнічна, культурна та мовна самобутність 
населення сільських територій 

СКЛАДОВІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОТЕНЦІАЛУ 

Можливості Загрози 

 збільшення обсягів, підвищення 
ефективності та рівня диверсифікації 
сільськогосподарського виробництва; 
 зростання обсягу роздрібного товарообороту 
та розширення місткості внутрішнього ринку; 
 збільшення обсягів господарювання, 
продуктивності праці, ефективності 
використання потенціалу і ресурсів; 
 реалізація потенціалу перспективних для 
територій видів економічної діяльності 

 скорочення чисельності населення, втрата 
інтелектуально-кадрового потенціалу; 
 зменшення чисельності об’єктів торгівлі та 
погіршення її інфраструктури; 
 погіршення інвестиційної привабливості 
сектора МП та його суб’єктів; 
 перетікання фінансового і кадрового ресурсу 
в сегмент СПД-ФО та зниження фінансово-
економічної стійкості сектору МП; 
 погіршення якості природних ресурсів 

 чисельність діючих та економічно дієздатних суб’єктів МП, частка сектора МП в 
забезпеченні зайнятості сільського населення, обсяги інвестицій, залучених в секторі МП; 
 обсяги державної підтримки МП та її ефективність; 
 кількість соціально-економічно значимих бізнес-проектів реалізованих представниками 
МП – суб’єктами реального сектора та базових видів економічної діяльності; 
 внесок суб’єктів сектора МП у розвиток інфраструктури сільських територій; 
 інвестиційне, фінансово-ресурсне та інтелектуально-кадрове забезпечення для розвитку 
малого бізнесу і самозайнятості населення; 
 бізнес-інфраструктура малого підприємництва та суспільно-психологічний бізнес-клімат.  

ОБ’ЄКТИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОТЕНЦІАЛУ 

Рис. 2. Результати узагальнення соціально-економічних передумов реалізації 
потенціалу розвитку малого підприємництва на сільських територіях в Україні 

СКЛАДОВІ ФОРМУВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ 
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Проте, ресурсний потенціал розвитку малого підприємництва вітчизняних 
сільських територій не реалізований, а ключові індикатори його функціонування 
поступаються середньообласним значенням, зокрема обсяги реалізації продукції 
(товарів, послуг) – на 20,9 %, роздрібний товарооборот на одиницю населення – 
на 48,5 %; освоєні капітальні інвестиції на одиницю населення – на 14,3 %; 
кількість підприємств на одиницю населення – на 28,2 %; частка зайнятих – на 
1,4 в. п.; середньомісячна заробітна плата – на 3,0 %. Це знижує якість життя 
населення, призводить до нарощування диспропорцій в системі господарських 
комплексів та послаблення інвестиційної привабливості сільських поселень, 
зростання диференціації ключових соціально-економічних показників, посилює 
депресивність та дотаційність цих територій, погіршення їх екологічного стану та 
зниження, таким чином, потенціалу для відновлення розвитку. 

Відтак, головними об’єктами державного регулювання в контексті реалізації 
наявного потенціалу розвитку сектору малого підприємництва на сільських 
територіях держави мають стати: чисельність суб’єктів малого бізнесу, їх частка у 
забезпеченні зайнятості сільського населення, обсяги інвестицій та державної 
підтримки, її ефективність, кількість соціально-економічно значимих бізнес-проектів 
і т. ін. 

В цілях оцінювання потенціалу розвитку малого підприємництва на 
сільських територіях України розроблено та застосовано методичну 
послідовність, що передбачала аналіз його економічної, соціальної та політико-
суспільної складових, формування системи індикаторів та проведення  
DEA-аналізу (аналізу середовища функціонування Data Envelopment Analysis) 
впливу їх стану на продуктивність праці в цьому секторі економіки за сільськими 
територіями адміністративних районів Львівської області. Позитивно, що 
кількість районів з ефективним використанням потенціалу розвитку малого 
підприємництва на сільських територіях у 2016 р. до 2014 р. збільшилася до 8. Це 
Бродівський, Дрогобицький, Мостиський, Пустомитівський, Самбірський, 
Сокальський, Стрийський та Турківський райони. Сільські території решти 
районів використовують потенціал розвитку малого підприємництва недостатньо 
ефективно, але мають резерви для активізації використання потенціалу розвитку 
малого підприємництва, на що доцільно скерувати більш виважену та ефективну 
державну політику. 

Отримані результати є важливою інформаційною основою для органів 
державного управління в контексті територіальної спеціалізації стимулювання 
реалізації потенціалу розвитку малого підприємництва на сільських територіях 
держави, зокрема в адміністративних районах, де відповідний потенціал 
реалізується гірше. Таким чином, буде забезпечено вирівнювання і усунення 
диференціацій як функціонування сектору малого бізнесу, так і реалізації його 
ролі в забезпеченні соціально-економічного поступу сільських територій. 

Для ідентифікації чинників, які в найбільшій мірі впливають на стан 
розвитку і реалізації потенціалу сектору малого підприємництва на сільських 
територіях України, проведено регресійний аналіз, де за залежну змінну обрано 
показник обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктами малого 
підприємництва в розрахунку на одного зайнятого в цьому секторі економіки, а в 
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якості залежних змінних – параметри функціонування і розвитку сектору малого 
підприємництва на сільських територіях за адміністративними районами: 

Y=280,99+0,2127Х1+0,6319Х3–0,1438Х8–0,1297Х9+0,1411Х10– 
–0,2201Х11–0,1484Х12+0,3561Х15 ,                                                     (1) 

де Y – обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктами малого підприємництва 
в розрахунку на одного зайнятого в цьому секторі економіки, грн; Х1 – кількість малих 
підприємств на 10 тис. осіб населення, од.; Х3 – обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) в 
розрахунку на одне мале підприємство, грн; Х8 – кількість зайнятих на одному малому 
підприємстві, осіб; Х9 – кількість зайнятих однією фізичною особою – підприємцем, осіб; Х10 – 
середньомісячна заробітна плата в секторі малого бізнесу, грн; Х11 – рівень фонду оплати праці 
в обсязі реалізованої продукції малих підприємств, %; Х12 – частка малих підприємств у 
загальній зайнятості, %; Х15 – обсяг реалізованої продукції в розрахунку на одиницю площі 
сільської території, грн.  

Встановлено, що істотний статистично значимий позитивний вплив на 
реалізацію потенціалу мають такі чинники: кількість малих підприємств на 10 
тис. осіб населення (коефіцієнт регресії становив 0,21), обсяг реалізованої 
продукції (товарів, послуг) в розрахунку на одне мале підприємство (0,63), 
середньомісячна заробітна плата в секторі малого бізнесу (0,14) та обсяг 
реалізованої продукції в розрахунку на одиницю площі сільської території (0,36). 
Натомість, негативно позначається на реалізації потенціалу розвитку малого 
бізнесу на сільських територіях підвищення значень таких чинників, як кількість 
зайнятих на одному малому підприємстві («мінус» 0,14), кількість зайнятих 
однією фізичною особою – підприємцем («мінус» 0,13), рівень фонду оплати 
праці в обсязі реалізованої продукції малих підприємств («мінус» 0,22) та частка 
малих підприємств у загальній зайнятості («мінус» 0,15). 

Інформація відносно рівня, а також напрямів впливу ключових факторів на 
реалізацію потенціалу розвитку малого підприємництва на сільських територіях 
має стати важливою додатковою інформаційною основою для прийняття 
управлінських рішень в системі державної політики розвитку і реалізації ролі 
сектору малого бізнесу в контексті сталого і збалансованого поступу територій 
держави, зокрема віддалених та менш соціально і економічно розвинених. 

Для оцінювання ефективності державної політики реалізації потенціалу 
розвитку малого підприємництва на сільських територіях України у 2017 р. 
проведено соціологічне опитування представників суб’єктів малого 
підприємництва, які здійснюють діяльність на сільських територіях Карпатського 
економічного району. Анкетою передбачалося отримання характеристик за 
трьома блоками питань: 1) проблемні аспекти функціонування та розвитку 
суб’єктів малого підприємництва на сільських територіях, 2) ідентифікація 
напрямів реалізації потенціалу розвитку сектору малого підприємництва 
сільських територій, 3) виявлення напрямів та засобів державної політики 
стимулювання і реалізації потенціалу розвитку малого підприємництва на 
сільських територіях. 

За результатами опитування виявлено такі найбільші проблемні аспекти 
функціонування і розвитку суб’єктів малого підприємництва на сільських 
територіях: по-перше, відсутність (недостатність) фінансово-інвестиційного та 
ресурсного забезпечення (44,7 % в структурі відповідей респондентів); по-друге, 
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брак кваліфікованих кадрів (16,4 %); по-третє, наявність недоліків нормативно-
правового регулювання розвитку суб’єктів малого бізнесу (11,1 %); по-четверте, 
наявність системних недоліків бізнес-середовища функціонування суб’єктів 
малого підприємництва на сільських територіях держави (13,2 %). Головними 
причинами відсутності доступних фінансового, а також інвестиційного ресурсу, 
який суб’єкти малого підприємництва могли б вкласти у створення чи розвиток 
власного бізнесу, встановлена висока вартість банківського кредитування (33,2 %) 
та відсутність фінансово спроможних інвесторів (22,8 %). Брак кваліфікованих 
кадрів для малого підприємництва сільських територій в найбільшій мірі 
обумовлений причинами трудової міграції, погіршення людського капіталу, 
недостатності навиків, необхідних для започаткування і здійснення 
підприємницької діяльності через незадовільні умови проживання, спричинені 
неналежним станом об’єктів побутового обслуговування населення та соціальної 
інфраструктури, низького рівня престижності праці на селі, обмеженості доходів 
сільського населення, погіршення об’єктів культури та незадовільного стану 
інфраструктури сільської медицини, високого рівня безробіття, погіршення 
екологічної ситуації та стану охорони навколишнього середовища. Головними 
чинниками несприятливості бізнес-середовища на територіях сільських поселень 
є несформованість дієвих економічних стимулів до формування і розвитку 
інвестиційної діяльності суб’єктів малого бізнесу, залучення на інвестиційні цілі 
коштів населення та зовнішніх трудових мігрантів. Недоліки бізнес-середовища 
для функціонування суб’єктів сектора малого підприємництва сільських 
територій держави здебільшого обумовлені нерозвиненістю їх інфраструктури 
(26,8 %), недостатністю об’єктів фінансової (22,6 %) та ринкової (17,4 %) 
інфраструктури, нерозвиненістю внутрішнього ринку (12,3 %). 

З використанням опитування також встановлено, що в структурі видів 
економічної діяльності найвищим потенціалом розвитку малого підприємництва 
на сільських територіях характеризуються: туризм (49,8 %), готельно-
ресторанний бізнес (24,8 %), сільське та лісове господарство (8,2 %), торгівля 
(7,5 %), послуги (6,0 %). Своєю чергою, найбільш перспективними напрямами 
розвитку та підвищення ефективності функціонування суб’єктів малого 
підприємництва на сільських територіях є: відкриття нових об’єктів бізнесу 
(26,3 %); започаткування власної справи, у т. ч. за кошти заробітчан (19,2 %); 
створення кластерів (інших локальних інтегрованих структур) (17,2 %); 
розширення практик кооперації  (15,1 %); створення нових суб’єктів 
підприємництва (11,1 %); збільшення чисельності зайнятих у секторі малого 
бізнесу (8,1 %). 

Третій розділ «Напрями та інструменти формування та реалізації 
потенціалу розвитку малого підприємництва на сільських територіях» 
присвячено обґрунтуванню елементів стратегування державної політики, 
визначенню напрямів та засобів державної підтримки, а також ідентифікації 
інструментів формування фінансово-ресурсного забезпечення формування і 
реалізації потенціалу розвитку малого підприємництва на сільських територіях. 

Дотримання принципу плановості державної політики актуалізує завдання 
розробки та реалізації в Україні державної та регіональних стратегій розвитку 
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малого підприємництва на сільських територіях, покликаних забезпечити єдиний 
підхід до визначення стратегічних орієнтирів і завдань, напрямів становлення 
бізнес-інфраструктури, реалізації інструментів формування фінансово-ресурсного 
забезпечення, методики моніторингу та оцінювання стану і ефективності 
реалізації державного регулювання. Спільними елементами стратегій мають 
стати: аналіз соціально-економічних передумов, факторно-ресурсних 
можливостей та потенціалу малого бізнесу; обґрунтування мети та стратегічних 
цілей реалізації стратегії; визначення операційних цілей; стратегічний аналіз 
альтернативних сценаріїв реалізації, розробка заходів реалізації стратегії; 
обґрунтування фінансово-ресурсного забезпечення; розробка методики 
моніторингу контролю реалізації стратегії та оцінювання її ефективності. 

Головною метою стратегії повинно стати усунення диспропорцій ділової 
активності, перенесення акцентів розвитку бізнесу з обласного центру у районні 
центри та на сільські території для покращання базових показників розвитку 
малого підприємництва на сільських територіях та наближення їх значень до 
середньо обласного та середньо державного рівня, а стратегічними цілями – 
1) реалізація потенціалу розвитку малого підприємництва у перспективних для 
цього видах економічної діяльності; 2) реалізація потенціалу сектору малого 
підприємства в контексті формування «європейського села»; 3) реалізація 
інноваційного потенціалу сектору малого бізнесу в системі економіки сільських 
територій України; 4) розвиток інтелектуально-кадрового забезпечення малого 
бізнесу та реалізація його ролі в підвищенні рівня якості життя мешканців 
сільських поселень; 5) реалізація потенціалу розвитку малого підприємництва в 
системі сталого розвитку сільських територій. 

Ключовими елементами механізму реалізації стратегії є нормативно-
правове, організаційно-управлінське, фінансово-ресурсне забезпечення та 
інформаційно-методичне забезпечення, моніторинг та контроль реалізації 
стратегії, інструменти її коригування. 

В рамках стратегії визначаються стратегічні і тактичні цільові орієнтири 
державного регулювання. Але їх досягнення забезпечується внаслідок здійснення 
конкретних заходів і використання безпосередніх засобів державної політики, що 
мають реалізуватися за ключовими напрямами державної політики, якими є: 
(1) розвиток фінансово-ресурсного забезпечення сектору малого бізнесу; 
(2) удосконалення бізнес-середовища комерційної господарської діяльності на 
сільських територіях; (3) покращення системи нормативно-правового 
регулювання розвитку малого підприємництва на субрегіональному рівні. 

В підсумку аналізу ресурсного забезпечення державного регулювання, а 
також потенційної ефективності провідні перспективні засоби державної політики 
реалізації потенціалу розвитку сектору малого підприємництва на сільських 
територіях України подані на рис. 3. 

Реалізація визначених заходів державного регулювання об’єктивно 
потребує покращення системи фінансово-ресурсного забезпечення становлення і 
подальшого розвитку сектора малого підприємництва сільських територій 
України. 
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Рис. 3. Напрями та засоби державної політики реалізації потенціалу розвитку 
малого підприємництва на сільських територіях в Україні 

Напрями реалізації державної  
політики 

Покращення системи 
фінансово-ресурсного 
забезпечення сектору 

Удосконалення бізнес-
середовища функціонування 

сектору 

Покращення системи 
нормативно-правового 

регулювання розвитку сектору 

Засоби реалізації політики 

 Реалізація програм 
бюджетно-фінансової 
підтримки соціально-
економічно значимих 
проектів МП; 
 активізація залучення та 
реалізації проектів розвитку 
МП засобами зовнішньої 
фінансово-технічної 
підтримки; 
 підтримка фінансових та 
лізингових програм розвитку 
суб’єктів МП; 
 розвиток інфраструктури 
фінансово-ресурсної 
підтримки забезпечення 
суб’єктів МП на сільських 
територіях; 
 покращення системи 
інформаційно-
консалтингового 
забезпечення відносно 
можливостей доступу і 
шляхів залучення суб’єктами 
МП фінансово-кредитного та 
інвестиційного ресурсу; 
 стимулювання реалізації 
програм формування 
внутрішнього фінансового 
ресурсу розвитку 
виробництва МП; 
 створення умов для 
залучення інвестицій 
населення і заробітчан у 
розвиток МП та реалізацію 
соціально-економічно 
значимих проектів 

 Прийняття і реалізація 
стратегій і програм реалізації 
потенціалу розвитку сектору 
МП сільських територій; 
 впровадження інших 
елементів стратегічного 
планування і програмування 
розвитку та реалізації 
проектів МП на сільських 
територіях; 
 стимулювання розвитку 
перспективних для сектору 
МП видів економічної 
діяльності на сільських 
територіях; 
 розвиток інфраструктури 
підтримки поступу суб’єктів 
сектору МП; 
 покращення системи 
інформаційно-
консультативної підтримки 
розвитку представників МП 
на сільських територіях; 
 формування позитивного 
суспільного іміджу 
підприємця на сільських 
територіях; 
 розвиток професійно-
кваліфікаційних якостей та 
характеристик сільського 
населення в контексті 
започаткування і ведення 
підприємницької діяльності; 
 формування системи 
рекламно-інформаційної 
підтримки матеріальної бази 
на субрегіональному рівні 

 Формування економічних 
стимулів та інституційних 
засад створення локальних 
інтегрованих систем, 
горизонтальної та 
вертикальної інтеграції 
суб’єктів МП; 
 здійснення організаційно-
економічних заходів у 
напрямі покращення 
інвестиційного клімату 
сільських територій; 
 інституціалізація системи 
заходів з реалізації Плану 
розвитку базових видів 
економічної діяльності 
представниками МП; 
 розробка і поширення 
нормативно-методичних 
рекомендацій із 
започаткування та розвитку 
власного бізнесу 
перспективних для сільських 
територій сфер бізнесу; 
 застосування елементів 
соціальної інфраструктури 
для покращення соціально-
психологічного і 
організаційно-професійного 
середовища малого 
підприємництва; 
 інституціалізація 
інформаційно-промоційної 
підтримки забезпечення 
позитивного суспільного 
іміджу підприємця  
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Елементами фінансово-ресурсного забезпечення є фінансові, трудові та 
сировинні ресурси, матеріально-технічне забезпечення, земельні ділянки, 
приміщення, техніко-технологічна база, комерційно-збутова та логістична 
інфраструктура, інвестиції, сучасні технології, інновації, консалтинговий, 
маркетинговий, юридичний та ін. супровід, інформація, знання, нематеріальні 
активи, інтелектуальна власність. Вбачається їх комплексне залучення з таких 
джерел: ресурси суб’єктів фінансово-кредитної системи; кошти спеціалізованих 
фондів та структур фінансово-кредитної підтримки малого підприємництва; 
ресурс населення, сформований переважно за рахунок доходів від зовнішньої 
трудової міграції; державна бюджетно-грантова підтримка; кошти фондів 
міжнародної технічної допомоги. 

При цьому, головними інструментами, якими слід скористатися органам 
державного управління, є інституціалізація та реалізація спеціалізованих 
банківських фінансово-кредитних програм та залучення коштів трудових 
мігрантів; бюджетно-грантова підтримка; залучення міжнародної технічної 
допомоги; посилення соціальної відповідальності бізнесу за підготовку кадрів; 
створення і розвиток локальних інтегрованих систем і кластерів; надання в 
пільгове використання вільних земельних ділянок і приміщень; підтримка 
франчайзингових програм; створення та підтримка функціонування електронно-
комунікаційних збутових площадок та мереж; розвиток споживчої, 
сільськогосподарської та кредитної кооперації на селі; підтримка проектів 
співпраці суб’єктів малого бізнесу та освітніх, науково-дослідних структур та 
інноваційних фірм; створення системи бізнес-інкубаційної підтримки малого 
підприємництва та розвиток дієздатних елементів бізнес-інфраструктури; 
реалізація креативного підприємницького потенціалу сільського населення. 

 
ВИСНОВКИ 

У дисертації наведено узагальнення та нові теоретико-методичні підходи до 
вирішення науково-прикладного завдання розробки теоретико-методичних і 
прикладних засад формування і реалізації потенціалу розвитку малого 
підприємництва на сільських територіях. Отримані науково-теоретичні, методичні та 
практичні результати дозволяють зробити такі висновки. 

1. У результаті узагальнення економічних теорій у сфері підприємництва та 
збалансованого просторово-структурного розвитку держави встановлено, що 
реалізація потенціалу малого підприємництва слугує потужним імпульсом та 
ресурсом зростання ділової активності, підвищення рівня інвестиційної 
привабливості, покращення якості життя населення на сільських територіях, що 
здебільшого віддалені від обласних центрів і територій з високим рівнем 
економічного розвитку, часто характеризуються ознаками депресивності. Потенціал 
розвитку малого підприємництва трактується  як сукупність умов функціонування 
суб’єктів малого підприємництва та ресурсів, якими вони розпоряджаються і до 
яких мають доступ, що дозволяють у максимально повній мірі досягти системно і 
структурно збалансованих результатів розвитку сектору малого підприємництва 
та його високої ролі в системі господарського комплексу території. Його 
компонентами є економічна, соціальна та політико-суспільна. 
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2. Доведено, що державне регулювання реалізації потенціалу розвитку 
малого підприємництва має свою специфіку на сільських територіях передусім 
обмовлену нижчим станом їх соціально-економічного розвитку, формування 
господарської та бізнес-інфраструктури, становлення виробничо-господарського 
комплексу та фінансової системи, інвестиційної привабливості, обмеженнями в 
ресурсному забезпеченні, високим рівнем моноспеціалізації економіки та ін. Відтак, 
в процесі реалізації державної політики необхідно враховувати ключові особливості 
регулювання (з відповідними інструментами та засобами) за напрямами: 
адміністративно-інституційне регламентування, фінансово-інвестиційна та 
організаційна підтримка, формування сприятливого макроекономічного середовища, 
інфраструктурно-ресурсне забезпечення, інформаційно-психологічне сприяння.   

3. Узагальнено положення світового досвіду  державного регулювання 
розвитку малого підприємництва на сільських територіях та зроблено висновок, що 
для системної реалізації базових функцій державного управління в цій сфері 
необхідне фокусування інструментів та засобів державної політики за напрямами: 
започаткування аналізу та моніторингу стану розвитку і реалізації потенціалу 
сектору малого бізнесу в територіальному аспекті; узгодження програмних 
документів у сфері стимулювання малого підприємництва та зростання частки 
«твердих» заходів підтримки на сільських територіях; становлення бізнес-
інфраструктури та організаційно-економічне сприяння становленню, зміцненню 
конкурентоспроможності і розвитку малого бізнесу на сільських територіях 
держави.  

4. Встановлено, що макроекономічні передумови реалізації потенціалу 
розвитку малого підприємництва на сільських територіях України мають сильні 
сторони – велика площа територій, природно-ресурсний потенціал та резерви 
трудових ресурсів, наявність достатньо великої чисельності суб’єктів малого 
підприємництва та високий рівень зайнятості у цьому секторі економіки, історичні 
традиції підприємництва, народних промислів, етнічна, культурна та мовна 
самобутність населення. Проте, ключові характеристики функціонування сектора 
малого бізнесу на сільських територіях держави істотно поступаються відповідним 
середньо державним та середньо регіональним значенням, що свідчить про низький 
рівень реалізації потенціалу розвитку малого підприємництва, що призводить до 
нарощування диспропорцій в системі господарських комплексів та послаблення 
інвестиційної привабливості сільських поселень, зростання диференціації 
ключових соціально-економічних показників та зниження якості життя населення, 
посилення депресивності та дотаційності цих територій, погіршення їх 
екологічного стану та зниження, таким чином, потенціалу збалансованого 
розвитку системи національного господарства України. 

5. З використанням експертного опитування встановлено найбільші 
проблемні аспекти функціонування і розвитку суб’єктів малого підприємництва 
на сільських територіях: брак фінансово-інвестиційного та ресурсного 
забезпечення (передусім через високу вартість банківського кредитування та 
відсутність фінансово спроможних інвесторів); недостатність кваліфікованих 
кадрів (обумовлену наростаючими масштабами зовнішньої трудової міграції, 
погіршенням людського капіталу, недостатністю навиків, необхідних для 
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започаткування і здійснення підприємницької діяльності, низьким рівнем 
престижності праці на селі і високим безробіттям); наявність недоліків 
інституціонального забезпечення державної політики в цій сфері; наявність 
системних недоліків бізнес-середовища функціонування суб’єктів малого 
підприємництва на сільських територіях держави (нерозвиненість загальної 
інфраструктури, недостатність об’єктів фінансової та ринкової інфраструктури, 
нерозвиненість внутрішнього ринку). 

6. Ефективне державне регулювання потенціалу розвитку малого 
підприємництва на сільських територіях України має реалізуватися у відповідності 
до спеціально розробленої в таких цілях стратегії з елементами: аналіз соціально-
економічних передумов, факторно-ресурсних можливостей та потенціалу малого 
бізнесу; мета і стратегічні цілі; операційні цілі; стратегічний аналіз 
альтернативних сценаріїв реалізації, заходи реалізації стратегії; фінансово-
ресурсне забезпечення; методика моніторингу контролю реалізації стратегії та 
оцінювання її ефективності. Метою стратегії визначено усунення диспропорцій 
ділової активності, перенесення акцентів розвитку бізнесу з обласного центру у 
районні центри та на сільські території для покращання базових показників 
розвитку малого підприємництва на сільських територіях та наближення їх 
значень до середньо обласного та середньо державного рівня, а стратегічними 
цілями – 1) реалізація потенціалу розвитку малого підприємництва у 
перспективних для цього видах економічної діяльності; 2) реалізація потенціалу 
сектору малого підприємства в контексті формування «європейського села»; 
3) реалізація інноваційної потенціалу сектору малого бізнесу в системі економіки 
сільських територій України; 4) розвиток інтелектуально-кадрового забезпечення 
малого бізнесу та реалізація його ролі в підвищенні рівня якості життя мешканців 
сільських поселень; 5) реалізація потенціалу розвитку малого підприємництва в 
системі сталого розвитку сільських територій. 

7. Встановлено, що комплексний вплив державного регулювання на 
формування і реалізацію потенціалу розвитку малого підприємництва на сільських 
територіях може бути досягнений за умови повноцінного здійснення відповідних 
заходів за напрямами: 1) покращення системи фінансово-ресурсного забезпечення 
суб’єктів малого підприємництва; 2) удосконалення бізнес-середовища їх 
функціонування; 3) покращення системи нормативно-правового регулювання 
розвитку сектору малого бізнесу. Ефективним інструментом планування відповідних 
заходів у системі державного регулювання (у т. ч. на різних рівнях управління) є 
розробка т. зв. дорожніх карт зі змістом заходів (співвіднесених у часі та просторі), 
їх виконавцями, фінансово-ресурсним забезпеченням, цільовими орієнтирами та 
очікуваними результатами, методикою їх моніторингу, системою контролю і 
відповідальності. 

8. Констатовано, що головною перешкодою активізації державної політики 
реалізації потенціалу розвитку малого підприємництва на віддалених територіях 
України є фінансово-ресурсна обмеженість державного та місцевих бюджетів. 
Подолання цього недоліку об’єктивно уможливлюється за умови системного та 
диверсифікованого підходу до пошуку, акумулювання, раціонального використання 
та перерозподілу фінансово-ресурсного забезпечення, необхідного для реалізації 
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державної політики у визначеній сфері. Таким чином, інструментами формування 
фінансово-ресурсного забезпечення визначені: інституціалізація та реалізація 
спеціалізованих банківських фінансово-кредитних програм; залучення коштів 
трудових мігрантів та міжнародної технічної допомоги; бюджетно-грантова 
підтримка; посилення соціальної відповідальності бізнесу за підготовку кадрів; 
створення і розвиток локальних інтегрованих систем і кластерів; надання в 
пільгове використання вільних земельних ділянок і приміщень; підтримка 
франчайзингових програм; створення електронно-комунікаційних збутових 
площадок та мереж; розвиток споживчої, сільськогосподарської та кредитної 
кооперації на селі; підтримка проектів співпраці суб’єктів малого бізнесу та 
освітніх, науково-дослідних структур та інноваційних фірм; створення системи 
бізнес-інкубаційної підтримки малого підприємництва та розвиток дієздатних 
елементів бізнес-інфраструктури; реалізація креативного підприємницького 
потенціалу сільського населення. 
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АНОТАЦІЯ 
Ярова Ю. М. Формування та реалізація потенціалу розвитку малого 

підприємництва на сільських територіях. – Рукопис. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. – 
Львівський торговельно-економічний університет, Львів, 2018. 

У дисертації вирішена сукупність завдань щодо наукового обґрунтування 
теоретико-методичних і прикладних засад формування і реалізації потенціалу 
розвитку малого підприємництва на сільських територіях. Об’єктом дослідження є 
процес розвитку малого підприємництва на сільських територіях, а предметом – 
інструменти та засоби державної політики формування і реалізації потенціалу 
розвитку малого підприємництва на сільських територіях держави. Обґрунтовано 
концептуальне підґрунтя формування та реалізації потенціалу розвитку сектора 
малого підприємництва. Ідентифіковані теоретико-методичні основи та 
особливості реалізації державної політики формування та реалізації потенціалу 
розвитку малого підприємництва на сільських територіях. Надано характеристику 
соціально-економічних передумов формування і реалізації потенціалу розвитку 
малого підприємництва на сільських територіях. Здійснено аналіз реалізації 
потенціалу розвитку малого підприємництва на сільських територіях. Оцінено 
ефективність державного регулювання формування та реалізації потенціалу 
розвитку малого підприємництва на сільських територіях. Визначені елементи 
стратегування державної політики формування та реалізації потенціалу розвитку 
малого підприємництва на сільських територіях. Обгрунтовані напрями та засоби 
державної підтримки реалізації потенціалу розвитку малого підприємництва на 
сільських територіях. Визначені інструменти формування фінансово-ресурсного 
забезпечення реалізації потенціалу розвитку малого підприємництва на сільських 
територіях держави. 

Ключові слова: мале підприємництво, державне регулювання, політика 
підтримки, потенціал розвитку, сільські території, збалансований соціально-
економічний розвиток.  

 
АННОТАЦИЯ 

Яровая Ю. М. Формирование и реализация потенциала развития 
малого предпринимательства на сельских территориях. – Рукопись. 

Диссертация на получение научной степени кандидата экономических наук 
за специальностью 08.00.03 – экономика и управление национальным хозяйством. 
– Львовский торгово-экономический университет, Львов, 2018. 

Диссертация посвящена совершенствованию теоретико-методических и 
прикладных основ формирования и реализации потенциала развития малого 
предпринимательства на сельских территориях. 

Объектом исследования является процесс развития малого 
предпринимательства на сельских территориях, а предметом – инструменты и 
средства государственной политики формирования и реализации потенциала 
развития малого предпринимательства на сельских территориях государства. 

Обоснованно концептуальное основание формирования и реализации 
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потенциала развития сектора малого предпринимательства. Установлено 
содержательную характеристику категории «потенциал развития малого 
предпринимательства на сельских территориях» путем уточнения его 
составляющих (дополнение экономической и социальной политико-общественной 
составляющей, формирование системы параметров и характеристик оценки, 
определение функций, задач и роли в системе реализации государственной 
политики развития сельских территорий и выравнивания дисбалансов 
пространственно-структурного развития территорий). 

Идентифицированы теоретико-методические основы и особенности 
реализации государственной политики формирования и реализации потенциала 
развития малого предпринимательства на сельских территориях. Получила 
дальнейшее развитие аргументация возможностей адаптивного применения 
мирового опыта реализации потенциала развития малого предпринимательства на 
сельских территориях, которая в отличие от других, предусматривает 
согласование инструментов государственного регулирования с особенностями 
внедрения на территориях с несовершенным бизнес-средой и одновременной 
реализации таких функций управления, как анализ, планирование, организация, 
регулирование и контроль государственной политики в сфере развития малого 
предпринимательства. 

Определены элементы стратегирования государственной политики 
формирования и реализации потенциала развития малого предпринимательства на 
сельских территориях и предложен методический подход к стратегическому 
планированию государственной политики реализации потенциала развития 
малого предпринимательства, которые принципиально отличаются 
последовательностью стратегирования – «снизу вверх» (от территорий с низким 
уровнем развития и реализации потенциала – до экономически развитых) путем 
обоснования состава и содержательных характеристик таких элементов стратегии 
реализации потенциала развития малого предпринимательства на сельских 
территориях.  

Обоснованы направления и средства государственной поддержки 
реализации потенциала развития малого предпринимательства на сельских 
территориях. Разработан методический подход к формированию состава 
элементов финансово-ресурсного обеспечения государственной политики 
развития малого предпринимательства на сельских территориях путем 
расширения существующих финансово-экономических элементов в соответствии 
со структурой потенциала развития малого предпринимательства на сельских 
территориях, что позволяет достичь более высокой действенности регулирования 
за счет обеспечения его комплексности, поскольку совокупность элементов 
финансово-ресурсного обеспечения включает: финансовые, трудовые, сырьевые и 
инвестиционные ресурсы, материально-техническое обеспечение, земельные 
участки и помещения, базовую и современную технико-технологическую базу, 
коммерчески сбытовой и логистической инфраструктуры, инновации, 
консалтинговый, маркетинговый и юридическое сопровождение, знания и 
нематериальные активы. 

Определены инструменты формирования финансово-ресурсного 
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обеспечения реализации потенциала развития малого предпринимательства на 
сельских территориях государства. В отличии от традиционных подходов, 
применяемых при реализации государственного содействия развитию малого 
бизнеса, доказано преимущества их структурирования по направлениям: (1) 
улучшение системы финансово-ресурсного обеспечения, (2) совершенствование 
бизнес-среды, (3) улучшение системы нормативно-правового регулирования 
развития, что позволяет идентифицировать систему наиболее действенных для 
становления и развития малого бизнеса сельских территорий средств 
государственной политики. 

Ключевые слова: малое предпринимательство, государственное 
регулирование, политика поддержки, потенциал развития, сельские территории, 
сбалансированное социально-экономическое развитие. 
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The dissertation solves a set of tasks related to the scientific substantiation of 
theoretical, methodological and applied principles of the formation and implementation 
of the potential of small entrepreneurship development in rural areas. The object of 
research is the process of development of small entrepreneurship in rural areas, and the 
subject is the tools and means of state policy for the formation and implementation of 
the potential of small entrepreneurship development in rural areas of the state. The 
conceptual basis of formation and realization of the potential of development of small 
entrepreneurship sector is substantiated. The theoretical and methodological foundations 
and peculiarities of realization of the state policy of formation and realization of the 
potential of development of small entrepreneurship in rural areas are identified. The 
characteristic of socio-economic preconditions for the formation and realization of the 
potential of small entrepreneurship development in rural areas is given. The analysis of 
the implementation of the potential of small entrepreneurship development in rural areas 
is carried out. The effectiveness of state regulation of the formation and implementation 
of the potential of small entrepreneurship development in rural areas is evaluated. The 
elements of the state policy design and implementation of the development of small 
entrepreneurship in rural areas are determined. Directions and means of state support for 
implementation of the potential of small entrepreneurship development in rural areas are 
grounded. The tools of forming financial and resource support for implementation of the 
potential of small entrepreneurship development in rural areas of the state are 
determined. 

Keywords: small entrepreneurship, state regulation, support policy, development 
potential, rural areas, balanced socio-economic development. 


