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АНОТАЦІЯ 

Ярова Ю. М. Формування та реалізація потенціалу розвитку малого 

підприємництва на сільських територіях. – Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук 

за спеціальністю 08.00.03 – «Економіка та управління національним 

господарством». – Львівський торговельно-економічний університет, Львів, 

2018.  

Дисертацію присвячено розробці 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. Встановлено змістову 

характеристику 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. 

Потенціал розвитку малого підприємництва запропоновано трактувати 

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.  
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Ідентифіковані теоретико-методичні основи та особливості реалізації 

державної політики формування та реалізації потенціалу розвитку малого 

підприємництва на сільських територіях. Показано, що специфіка 

державного регулювання реалізації потенціалу розвитку малого 

підприємництва на сільських територіях обмовлена 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. 

Удосконалено 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. 

Набула подальшого розвитку 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. 

Надано характеристику соціально-економічних передумов та здійснено 

аналіз реалізації потенціалу розвитку малого підприємництва на сільських 

територіях. Розроблено методику оцінювання реалізації потенціалу розвитку 

малого підприємництва на сільських територіях розширенням традиційного 



4 

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. 

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 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). 

Визначені елементи стратегування державної політики формування та 

реалізації потенціалу розвитку малого підприємництва на сільських 

територіях та запропоновано методичний підхід до стратегічного планування 

державної політики реалізації потенціалу розвитку малого підприємництва, що 

принципово відрізняється послідовністю стратегування – «знизу догори» (від 
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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.  

Доведено, що реалізація стратегії реалізації потенціалу розвитку 

малого підприємництва на сільських територіях сприяє збалансованому 

просторово-структурному розвитку держави, 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. 

Обгрунтовані напрями та засоби державної підтримки реалізації 

потенціалу розвитку малого підприємництва на сільських територіях. 

Розроблено 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, 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 
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супровід, знання і нематеріальні активи. 

Визначені інструменти формування фінансово-ресурсного 

забезпечення реалізації потенціалу розвитку малого підприємництва на 

сільських територіях держави. На відміну від традиційних підходів, що 

застосовуються під час реалізації державного сприяння розвитку малого 

бізнесу, доведено переваги їх структурування за напрямами: (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. 

Ключові слова: мале підприємництво, державне регулювання, політика 

підтримки, потенціал розвитку, сільські території, збалансований соціально-

економічний розвиток.  

ANNOTATION 

Yarova Yu. M. Formation and Implementation of the Small Entrepreneurship 

Development Potential in Rural Areas. – The qualification scientific work on the 

manuscript.  

The dissertation for obtaining the scientific degree of candidate of economic 

sciences in specialty 08.00.03 – «Economics and management of the national 

economy». – Lviv University of Trade and Economics, Lviv, 2018. 

The dissertation is devoted to the improvement of theoretical and methodical 

and applied principles of formation and implementation of the potential of small 

business development in rural areas. 

The object of the study is the development of small business in rural areas, 

and the subject – tools and means of state policy for the formation and 

implementation of the potential of small business development in rural areas of the 

state. 

The conceptual basis of formation and realization of the potential of 

development of small business sector is substantiated. The content characteristic of 
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the category «the potential of small business development in rural territories» was 

determined by specifying its components (supplementing the economic and social 

political and social component), forming a system of parameters and characteristics 

of evaluation, defining functions, tasks and role in the system of realization of the 

state policy of development of rural territories and equalization of the imbalances 

of spatial and structural development of territories. 

The potential of small business development is a set of conditions for the 

operation of small business entities and resources that they manage and to which 

they have access, which allow achieving the systemically and structurally balanced 

results of the development of the small business sector and its high role in the 

system of economic complex of territory is proposed. 

The theoretical and methodological foundations and peculiarities of 

realization of the state policy of formation and realization of the potential of 

development of small business in rural areas are identified. The specificity of the 

state regulation of the implementation of the potential of small business 

development in rural areas is stipulated by the lower state of their socio-economic 

development, the formation of economic and business infrastructure, the formation 

of the production-economic complex and financial system, investment 

attractiveness, constraints in resource provision, high level of monospecialization 

economics, etc. 

The tools of state regulation for implementing the potential of small business 

development have been improved by specifying the opportunities, advantages and 

disadvantages of state regulation instruments, taking into account the peculiarities 

of functioning of the small business sector in rural areas, which ensures higher 

efficiency of policy implementation in the areas: administrative and institutional 

regulation, financial and investment support, the formation of a favorable 

macroeconomic environment, infrastructure and resource support, organizational 

support, information and psychological assistance. 

There has been further development of the argumentation of the possibilities 

of adaptive application of world experience in implementing the potential of small 
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business development in rural areas, which, unlike the other, involves 

harmonization of state regulation instruments with implementation peculiarities in 

territories with an imperfect business environment and simultaneous 

implementation of such management functions as analysis, planning , organization, 

regulation and control of state policy in the field of small business development. 

The characteristics of socio-economic backgrounds are given and an analysis 

of implementation of the potential of small business development in rural areas is 

carried out. The methodology for evaluating the implementation of the potential of 

small business development in rural territories was expanded by the traditional 

analysis of key statistical data on the socioeconomic indicators of the state and 

dynamics of the functioning of small enterprises and individuals – entrepreneurs, a 

qualitative component, methodological recommendations for the assessment of 

components and calculation of the integrated capacity index on the basis of DEA 

analysis (for comparison of the result indicator with the input parameters – the 

values of actual indicators of small business development) and regression analysis 

(to determine the extent of the influence of independent factors on the components 

and the general indicator of the implementation of the potential), which allows 

empirically to investigate both the state and the reasons for implementing the 

potential of small business development on rural areas of the state. 

Using the expert survey, the most problematic aspects of the functioning and 

development of small entrepreneurship in rural areas were identified: lack of 

financial-investment and resource provision (primarily because of the high cost of 

bank lending and the lack of financially viable investors); lack of qualified 

personnel (due to the growing scale of external labor migration, worsening of 

human capital, lack of skills necessary for starting and undertaking entrepreneurial 

activity, low prestige of work in the countryside and high unemployment); the 

presence of deficiencies in the institutional provision of state policy in this area; 

the presence of systemic shortcomings of the business environment of the 

functioning of small businesses in rural areas of the state (underdevelopment of the 

general infrastructure, insufficiency of objects of financial and market 
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infrastructure, underdevelopment of the domestic market). 

The elements of the strategy of state policy for the formation and 

implementation of the potential of small business development in rural areas are 

defined and the methodical approach to strategic planning of the state policy of 

implementation of the potential of small business development is proposed, which 

is fundamentally different from the bottom-up strategy (from territories with lower 

level of development and implementation of the potential – to economically 

developed) by substantiating the composition and content characteristics of such 

elements of the strategy for implementing the potential of small business 

development in rural areas, such as an analysis of socio-economic background, 

factor-resource capabilities and the potential of small businesses; substantiation of 

the purpose and strategic goals of the strategy implementation; definition of 

operational goals; strategic analysis of alternative scenarios of implementation, 

development of strategy implementation measures; substantiation of financial and 

resource support; development of a method for monitoring the control of strategy 

implementation and evaluation of its effectiveness.  

It is proved that realization of the strategy of realization of the potential of 

small business development in rural territories contributes to balanced spatial and 

structural development of the state, serves as a powerful impetus and resource for 

the growth of business activity, raising the level of investment attractiveness, 

improving the quality of life of the population in rural areas, which are mostly 

remote from regional centers and territories with a high level of economic 

development, often characterized by signs of depression. 

Grounded directions and means of state support for implementation of the 

potential of small business development in rural areas are grounded. The 

methodical approach to the formation of the composition of elements of financial 

and resource support of the state policy of small business development in rural 

areas is developed by extending the existing financial and economic elements in 

accordance with the structure of the potential of small business development in 

rural areas, which makes it possible to achieve higher efficiency of regulation by 
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ensuring its complexity, since the combination of elements of financial and 

resource support includes: financial, labor, raw and investment resources, material 

and technical support, land plots and premises, basic and modern technical and 

technological base, commercial and marketing and logistic infrastructure, 

innovation, consulting, marketing and legal support, knowledge and intangible 

assets. 

The tools of forming financial and resource support for implementation of 

the potential of small business development in rural areas of the state are 

determined. Unlike the traditional approaches used to implement state assistance to 

small business development, the advantages of structuring it in the following 

directions have been proved: (1) improvement of the system of financial and 

resource support, (2) improvement of the business environment, (3) improvement 

of the regulatory system regulation of development, which allows to identify the 

system of the most effective for the formation and development of small business 

of rural areas of state policy. 

Key words: small business, state regulation, support policy, development 

potential, rural areas, balanced socio-economic development.  
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ВСТУП 
 

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 
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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 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 
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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 
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 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 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 
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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, 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 
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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. 
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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.).  

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; 
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«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. (особистий внесок 6,23  д. а.), 

зокрема: 8 статей у наукових фахових виданнях, 2 статті у наукових 

періодичних виданнях інших держав, у тому числі 6 – у виданнях внесених 

до реєстру міжнародних наукометричних баз даних, та 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. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ 

ПОТЕНЦІАЛУ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА НА 

СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЯХ 

 

1.1. Концептуальне підґрунтя формування та реалізації потенціалу 

розвитку сектора малого підприємництва 

 

Одним з важливих і найбільш динамічних елементів ринкової системи 

господарювання, що забезпечує структурно збалансований розвиток і високу 

конкурентоспроможність економічних господарських комплексів, 

формування конкурентно-ринкового середовища є сектор малого 

підприємництва. Розвиток малого підприємництва (далі – МП) одночасно 

засвідчує й високий рівень демократичних засад державного устрою та 

інвестиційну привабливість для іноземних інвесторів. 

Суб’єкти малого підприємництва є мобільними, маневреними і 

ефективними з огляду на витрати та характеризуються меншими обсягами 

інвестування у бізнес, а через це і швидшою окупністю витрат, 

спроможністю швидше реагувати на зміни попиту, не потребують великих 

стартових інвестицій, більш активні в інноваційній діяльності. З огляду на ці 

переваги практично в кожній економіці світу чисельність суб’єктів малого 

бізнесу істотно перевищує кількість інших форм господарювання. 

Відповідно, створюючи значну кількість робочих місць і займаючи вагому 

частку у валовому внутрішньому продукті (ВВП), мале підприємництво 

утворює ядро гарантованої зайнятості більшої частини населення, забезпечує 

його добробут і відіграє політично стабілізуючу роль у суспільстві, сприяє 

утвердженню і збільшенню прошарку середнього класу суспільства з 

високим рівнем якості життя.  

Вагомість підприємницької діяльності суб’єктів малого бізнесу в 

структурі національного господарства та динамічність її розвитку під 
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впливом істотної кількості факторів зумовили постійну і підвищену увагу 

дослідників до різних її аспектів. Дослідженням феномена малого 

підприємництва науковці світу займаються понад 200 років. Вагомий внесок 

у дослідження сектора малого підприємництва протягом XVIII-XIX ст. 

зробили відомі вчені: Р. Кантільйон, А. Сміт, Д. Рікардо, Ж.-Б. Сей,  

А. Маршалл, а на початку XX ст. – М. Вебер, В. Зомбарт, Й. Шумпетер,  

Ф. Хайек та інші. У підсумку узагальнення результатів досліджень 

функціонування сектору малого підприємництва обґрунтовано існують 

підстави стверджувати, що його роль в системі національного господарства 

реалізується через вплив на темпи економічного зростання і формування 

ВВП, створення передумов для структурної передумови і модернізації 

економіки та економічних відносин, насичення внутрішнього ринку товарами 

та послугами, вплив на демонополізацію та усунення інших деформацій і 

диспропорцій розвитку економіки, реалізацію низки важливих соціальних 

функцій і завдань (рис. 1.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Базові функціональні напрями формування та реалізації потенціалу 

малого підприємництва (авторська розробка) 

 

Поняття «підприємництво» в науковий обіг вперше увів Р. Кантільйон, 

Сектор малого 
підприємництва 

забезпечує 

 зайнятість 
населення; 
 місцевий 
валовий продукт; 
 задоволення 
потреб населення 
в товарах і 
послугах; 
 інвестування у 
місцеву економіку 

 інноваційність; 
 конкуренцію; 
 зростання діло-
вої активності; 
 адаптивність, 
мобільність і 
конкуренто-
спроможність 
місцевої 
економіки 

привносить 

 рівень демоно-
полізації економіки 
і ринків; 
 темпи економіч-
ного розвитку; 
 інвестиційну 
привабливість 
територій; 
 креативність 
населення 

визначає 

 структуру 
економіки; 
 застосовувані 
технології і бізнес-
процеси; 
 відносини влас-
ності та господар-
ські відносини; 
 якість суспільних 
відносин 

модернізує 
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який за результатами систематичного аналізу підприємництва стверджував, 

що це особлива економічна функція, де існує елемент ризику [44, c. 95]. 

Особливе місце в утвердженні теорії підприємництва посідають праці 

Й. Шумпетера, чи не головною заслугою якого є творче переосмислення 

результатів досліджень у цій сфері і створення власної теорії еволюції 

суспільного розвитку, в центрі якої – сектор малого підприємництва як 

«двигун» прогресуючого циклічного розвитку цивілізації [166, c. 112]. 

Попередньо, за результатами аналізу економічної сутності малого 

підприємництва можна стверджувати про виокремлення двох важливих 

характеристик. По-перше, мале підприємництво об’єктивно існує і 

розвивається як певна цілісність, сектор економіки (національного, 

регіонального, місцевого рівнів); по-друге, воно є особливим типом 

підприємницької діяльності. 

В Господарському Кодексі України (ст. 42) законодавчо визначено 

термін «мале підприємництво» як самостійну, ініціативну, систематичну, на 

власний ризик господарську діяльність, що здійснюється суб’єктами 

господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і 

соціальних результатів та одержання прибутку [27]. Таким чином 

наголошується не лише на комерційних та економічних результатах 

діяльності, але й на соціальних, що важливо в контексті усвідомлення і 

розуміння всіх складових потенціалу малого підприємництва, зокрема коли 

мова йде про реалізацію потенціалу на територіях з нижчим рівнем 

соціально-економічного розвитку. Адже саме малому підприємництву 

притаманні соціальні джерела активізації колективної праці, побудовані на 

особливих відносинах та специфічному соціально-психологічному кліматі, 

що не характерне для великих корпоративних форм господарювання.  

Світовий досвід свідчить, що мале підприємництво є тим сектором 

економіки, який здатен швидко створювати нові робочі місця та надавати 

соціальні гарантії, гнучко реагувати на збалансування попиту і пропозиції на 

ринках ресурсів, впливати на повсякденне життя громадян завдяки 
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орієнтуванню на задоволення споживчого попиту  населення, формувати 

мотивацію органів місцевого самоврядування до виконання соціальних 

функцій в інтересах населення та забезпечувати соціальний контроль. 

Водночас, додамо, що реалізація цієї важливої соціальної функції можлива 

лише за умов соціальної відповідальності влади, включно зі створенням 

сприятливого бізнес-середовища, нормативно-правового поля та 

інвестиційного клімату функціонування підприємницьких структур [19, c. 34; 

42, с. 51]. 

Науковій літературі притаманна багатогранність підходів щодо 

трактування поняття «мале підприємництво», а звідси й неоднозначність 

вислідів на поняття і структуру його потенціалу. Так, в Економічній 

енциклопедії наведено таке визначення поняття «підприємництво»: 

самостійне організаційно-господарське новаторство на основі використання 

різних можливостей для випуску нових або старих товарів новими методами, 

відкриття нових джерел сировини, ринків збуту тощо з метою отримання 

прибутків і самореалізації власної мети [43, c. 102]. 

З. Варналій розглядає мале підприємництво як самостійну (за рахунок 

власних коштів) систематичну інноваційну діяльність громадян-підприємців 

та малих підприємств на власний ризик з метою отримання 

підприємницького доходу (надприбутку). На думку науковця, при визначенні 

поняття «мале підприємництво» треба враховувати не стільки кількісні 

критерії (кількість працюючих, розміри капіталу, прибутку, грошового обігу, 

обсяги валової продукції, продажу тощо), скільки якісну характеристику з 

такими базовими якісними критеріями, як правова незалежність, єдність 

права власності та безпосереднього управління бізнесом; характер відносин 

між власниками та підлеглими; повна відповідальність за результати 

господарювання; невеликий ринок збуту; сімейне відання справою [10, с. 23]. 

На думку В. Кредісова, етимологічними критеріями малого 

підприємництва є не тільки відносно невеликі розміри підприємства та 

масштаби господарської діяльності, але й аспекти ризику, інноваційності, 
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економічної відповідальності, задіяння персоніфікованих і гнучких 

управлінських підходів з метою отримання максимального 

підприємницького прибутку з одиниці затраченого капіталу [68, с. 7]. 

Таким чином, можна стверджувати, що змістові характеристики 

поняття сектора малого підприємництва у значній мірі дозволяють 

ідентифікувати важливі компоненти його потенціалу. Причому, коли мова 

йде макроекономічні характеристики потенціалу сектора малого 

підприємництва, то тут чи не найперший план виходить така важлива 

складова, як інноваційна. Фактично малі підприємства стають суб’єктами, 

яким більш властива функція ризику відносно спроби впровадження 

нововведень, а також і спроможність адаптувати до вимог і потреб ринку 

нові товари і послуги.   

Водночас інші науковці та дослідники вбачають основними рисами 

малого підприємництва автономність, економічну відособленість та 

відповідальність за прийняті рішення. До прикладу, на думку Л. Воротіної, 

головними умовами здійснення підприємництва мають бути: приватна 

автономність підприємця, тобто його повна економічна і господарська 

свобода у виборі сфери, методів, часу, місця здійснення підприємницької 

діяльності; повна відповідальність підприємця за економічні, екологічні та 

соціальні наслідки своєї діяльності й пов’язаний із нею ризик; власна 

орієнтація на комерційний успіх, на одержання прибутку [18, с. 6]. 

В. Лапуста розглядає мале підприємництво підприємницькою 

діяльністю, що здійснюється суб’єктами ринкової економіки при певних 

встановлених законами, державними органами чи іншими представницькими 

органами критеріями (показниками) [70]. 

О. Красота вважає доцільним розглядати економічну сутність малого 

підприємництва на засадах охоплення його загальних типових рис, що 

характеризують належність до підприємницької діяльності, а також 

специфічного, особливого підвиду підприємництва. Науковець доводить 

переваги та необхідність аналізу і розгляду малого підприємництва у вигляді 
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трьох важливих аспектів:  

1) як економічна категорія (це особливий підвид підприємництва, 

пов’язаний з підприємницькою діяльністю громадян-фізичних осіб та з 

функціонуванням малих підприємницьких структур будь-якої форми 

власності і відповідної правової форми організації бізнесу з метою отримання 

прибутку); 

2) як метод господарювання (мале підприємництво характеризується  

особливими рисами: економічна відособленість та незалежність у виборі 

напрямків діяльності; відповідальність за прийняття рішень та пов’язані з 

цим ризики; орієнтація на досягнення комерційного успіху); 

3) як особливий тип економічного мислення (мале підприємництво 

характеризується сукупністю оригінальних поглядів та підходів до прийняття 

рішень, які реалізуються в практичній діяльності) [67, с. 37-40]. 

Дещо відмінними риси трактує сектор малого підприємництва  

В. Виговська, відзначаючи, що особливістю суб’єктів цього сектора 

економіки є діалектична єдність власності, управління і контролю, приватна 

власність на всі складові виробництва. Суб’єкти малого підприємництва як 

ніхто інший індивідуалізують власність, роблять розпоряджання нею 

найнаочнішим, конкретнішим [14, с. 59-64]. 

Узагальнюючи подані визначення, наголосимо, що в процесі 

формування теоретико-методичних засад малого підприємництва 

кристалізуються три домінантні напрями реалізації потенціалу цього сектору 

національної економіки: 

(1) економічний, в рамках якого передусім слід виділяти інноваційну, 

ресурсну, фінансову та ін. компоненти; 

(2) соціальний з впливом представників малого бізнесу на зайнятість 

населення, формування і реалізацію його трудового потенціалу тощо;  

(3) політико-суспільний з елементами формування середнього класу, 

демократизації суспільства, розвитку територій, де функціонують 

представники малого бізнесу, ін.  
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Зазначене підтверджується й тим, що « … мале підприємництво – це 

складний різносторонній феномен, сектор економіки, в якому всі його 

суб’єкти і представники мають власні можливості, функції та завдання; при 

цьому зовнішні суб’єкти, зокрема держава та місцеві громади мають власний 

зиск у вигляді нарощування ВВП, створення нових робочих місць, вирішення 

багатьох соціальних питань і проблем, отримання податкових надходжень 

для фінансування програм місцевого розвитку тощо [80, с. 8]». 

Потрібно вказати й на те, що за розмірами суб’єктів господарювання 

економіку традиційно поділяють на сегменти: малого, середнього і великого 

бізнесу. При цьому роль та значимість малого підприємництва неоціненна. 

Здебільшого це найбільш чисельний за кількістю зайнятих і суб’єктів бізнесу 

сегмент, який виступає свого роду похідною подальшого розвитку 

середнього і великого бізнесу.  Зокрема передусім це такі види діяльності як 

торгівля, послуги, дрібна промисловість, сільське господарство, будівництво, 

транспорт.  

Ці особливості також і позначаються на специфічних характеристиках 

формування та реалізації потенціалу сектору малого підприємництва в 

системі національного господарства та його просторово-територіальних 

сегментах. 

У різних країнах використовують різні класифікаційні ознаки (критерії) 

віднесення підприємства до суб’єктів малого підприємництва: розмір 

капіталу, чисельність працюючих, галузева приналежність, річний оборот та 

інші параметри чи форми їх поєднання. Сьогодні відсутні єдині критерії для 

всіх країн, за якими підприємства відносяться до суб’єктів малого 

підприємництва. На підставі аналізу існуючих закордонних розробок і 

трактувань, можна зробити висновок, що загалом існує три підходи щодо 

визначення критеріїв віднесення підприємств до малого бізнесу – кількісний, 

якісний і комбінований. 

Згідно із Законом України «Про розвиток та державну підтримку 

малого і середнього підприємництва в Україні» «…суб’єктами малого 
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підприємництва є зареєстровані у встановленому порядку фізичні особи, які 

займаються підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи, а 

також юридичні особи – суб’єкти підприємництва будь-якої організаційно-

правової форми та форми власності, в яких середня облікова чисельність 

працюючих за звітний період не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-

якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 млн євро [101]»  

(табл. 1.1). 

Таблиця 1.1 

Законодавчо закріплена класифікація суб’єктів малого підприємництва 

України (складено за: [107]) 

Суб’єкти господарювання 

Показник 
Середньооблікова 

чисельність працюючих, 
осіб 

Обсяг валового 
доходу, млн 

євро 
Суб’єкт мікро- 
підприємництва 

Фізична особа < 10 ≤ 2 
Юридична особа < 10 ≤ 2 

Суб’єкт малого 
підприємництва 

Фізична особа <50 ≤10 
Юридична особа <50 ≤10 

Суб’єкт 
середнього 
підприємництва 

Фізична особа <250 ≤50 

Юридична особа <250 ≤50 

Суб’єкт великого 
підприємництва 

Юридична особа <250 ≤50 

 

Відтак, можна узагальнити, що сектор малого підприємництва є 

сукупністю суб’єктів господарювання, які відповідають критеріям 

представників малого бізнесу, являють собою особливий вид 

підприємницької діяльності зі специфічними рисами – ризикованості, 

інноваційності, автономності, гнучкості, комерціалізації діяльності та 

соціальної відповідальності.  

На нашу думку, цей основоположними елементами-характеристиками 

цього сектора слід розглядати сукупність економічної, соціально-

психологічної та організаційно-технічної сутності феномену малого 

підприємництва, тобто єдність комерційних (виробничих) відносин та 



33 

продуктивних сил як сукупності матеріально-речових елементів 

виробництва, робочої сили та різних форм організації виробництва. 

Відомо, що в основі економіки кожної країни є сукупність суб’єктів 

різних видів комерційної господарської діяльності, результатом якої є 

створення товару (продукції), продукту або послуг і їх просування до 

споживача. Аналогічно (з певними обмеженнями) можна вести мову й про 

сектор малого бізнесу. На цій основі, а також на засадах узагальнення 

існуючих підходів, на нашу думку, є підстави класифікувати мале 

підприємництво за такими критеріальними ознаками: 

1) мета і характер діяльності (малі виробничі, комерційні, фінансові, 

консультативні, соціальні підприємництва); 

2) галузево-функціональний вид діяльності (малі підприємства, які 

здійснюють діяльність у таких видах економічної діяльності, як 

промисловість, будівництво, транспорт, сільське господарство, торгівля, 

сфера послуг, фінанси); 

3) за формами власності та організації (індивідуальні, сімейні, 

партнерські малі підприємства; акціонерні, орендні, колективні представники 

малого бізнесу); 

4) за приналежністю капіталу (мале підприємництво за участю 

національного капіталу, закордонного капіталу, змішаного (спільного) 

капіталу); 

5) за територіальним поширенням (мале місцеве підприємництво, 

регіональне підприємництво, національне підприємництво, міжнародне 

підприємництво); 

6) за стратегією конкурентної поведінки (виділяють представників 

малого бізнесу, що застосовують різноманітні стратегічні підходи до 

управління та розвитку бізнесу. Як правило, це стратегії поведінки на ринку 

(товарна стратегія, стратегія ціноутворення, стратегія взаємодії з ринками 

виробничих ресурсів, стратегія поведінки на ринках грошей та цінних 

паперів, стратегія зменшення трансакційних витрат) та управління 
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внутрішнім середовищем (стратегія зменшення виробничих витрат, 

інвестиційної діяльності, інноваційної діяльності, стимулювання персоналу); 

функціональні стратегії (стратегія поліпшення якості товару, підвищення 

організаційно-технічного рівня виробництва, ресурсозбереження, 

ціноутворення, вдосконалення управління персоналом, розвиток 

маркетингу); поведінкові стратегії (стратегія зростання, підтримки, 

реструктуризації, скорочення (згортання) діяльності  та ліквідації); 

конкурентні стратегії (стратегія зорієнтованості на різні умови середовища та 

різні ресурси (віолентна (силова), патієнтна (нішова), комутантна (стратегія 

пристосування) і екс-плерентна (піонерська)). 

На нашу думку, розуміння класифікації та всього спектру 

представників малого бізнесу також дозволяє якісніше та системніше 

підходити до обґрунтування поняття і структури потенціалу цього сектора 

національного господарства. До прикладу, мета і характер діяльності 

обумовлює врахування таких компонент економічної складової потенціалу, 

як фінансово-інвестиційна, маркетингова, господарська та ін.; галузево-

функціональний вид діяльності та форми власності і організації бізнесу – 

розвиток різних (часто з нижчим потенціалом) видів економічної діяльності 

територій; приналежність капіталу та територіальне поширення – 

збалансований соціально-економічний поступ територій; стратегії 

конкурентної поведінки – максимальне врахування і використання 

інноваційної компоненти потенціалу.   

Наголосимо, що за умови підсилення і реалізації вказаних аспектів 

потенціалу сектору малого бізнесу він може стати тим дієвим чинником, що 

забезпечує подолання стагнаційних тенденцій розвитку економіки, 

формування сприятливого середовища для впровадження інновацій у всі 

сфери господарської діяльності з метою подолання регіональних і 

просторово-територіальних диспропорцій та досягнення якісного 

економічного зростання. 

Звернімо увагу й на те, що про потенціал сектору малого 
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підприємництва потрібно говорити не лише з позиції якісних характеристик, 

але й навіть у більшій мірі – на основі кількісних даних. На це звертається не 

аби яка увага у профільних наукових дослідженнях. До прикладу, З. Варналій 

відзначає, що про місце і значення малого підприємництва в економіці 

держави свідчать показники його ролі в ринковій економіці, зокрема частка 

сектора малого підприємництва в загальній кількості зайнятих та у ВВП  

[10, с. 24]. Важливим індикатором реалізації потенціалу розвитку малого 

підприємництва є показник кількості суб’єктів малого бізнесу в розрахунку 

на 1000 населення, що відображає міру насичення ринку невеликими 

підприємницькими структурами, а, отже і стан їх пристосованості до 

мінливого економічного середовища, здатність задовольняти потреби 

населення  у товарах та послугах. 

Суттєвий вплив на рівень соціально-економічного розвитку як країни, 

так і регіонів, віддалених територій має не лише чисельність малих 

підприємств, а й результативність їх господарювання. Одним із важливих 

показників, що характеризує ефективність розвитку малого підприємництва є 

обсяги виробленої та  реалізованої продукції, частка малих підприємств у 

загальному обсязі реалізованої продукції, фінансові результати суб’єктів 

малого бізнесу і сумарний фінансовий результат, отриманий сектором, його 

частка у валовій доданій вартості.  

Потрібно вести мову й про те, що фінансово-економічний потенціал 

малого бізнесу передусім формується на рівні господарської діяльності його 

представників. На думку А. Корнецького, в таких цілях доцільно 

застосовувати показник прибутку від звичайної діяльності до оподаткування, 

що найбільш чітко відображає результати діяльності підприємства без 

податкового навантаження та додаткових чинників впливу. Додатковими 

критеріями є показники структури балансу, зокрема частки оборотних 

активів, власного капіталу та поточних зобов’язань. Крім того, сукупність 

якісних і кількісних аспектів оцінювання потенціалу ефективності малого 

підприємництва простежується у показнику кількості та частки прибуткових 
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підприємств малого бізнесу [64, с. 28]. 

З позиції впливу розвитку малого підприємництва на соціальну сферу 

важливим є показник середньомісячної заробітної плати найманих 

працівників, оскільки саме сектор малого підприємництва гнучко реагує на 

зміни в економіці та забезпечує роботою населення, а, відповідно, й формує 

дохід істотного прошарку населення.  

Дослідження потенціалу малого підприємництва в просторово-

територіальному розрізі надає можливість знайти найбільш ефективні важелі 

впливу на його розвиток у тих умовах, де здійснюють діяльність його 

представники. Доцільність врахування регіонального аспекту передусім 

важлива в контексті, з однієї сторони, слабших можливостей, а через це й 

необхідності більшої підтримки представників малого бізнесу, а, з іншої, – 

вищої соціально-економічної та суспільної ролі малого підприємництва на 

віддалених, зокрема сільських територіях. 

На сьогодні в економічній літературі наявні й дослідження, що 

характеризують цей аспект аналізованої проблеми. Так, О. Матусова трактує 

сектором малого підприємництва у сільській місцевості «… певний сегмент 

місцевого господарського комплексу, представленого приватними 

підприємцями та малими підприємствами – юридичними особами різних 

розмірів та видів діяльності, що функціонують для задоволення власних 

потреб у доходах» [84, с. 7]. 

Традиційно найбільш поширеними формами малого підприємництва на 

сільських територіях є особисті селянські господарства, індивідуальні 

господарства, фермерські господарства, фізичні особи – підприємці та малі 

підприємства – товариства з обмеженою відповідальністю.  

Звернімо увагу, що доволі велика чисельність науковців та дослідників 

(О. Левандівський, І. Ляшенко, А. Чернов та ін.) розглядають поняття «малі 

форми господарювання», які, окрім офіційно зареєстрованих та легально 

господарюючих суб’єктів бізнесу, включають діяльність особистих 

селянських господарств, що в переважній мірі здійснюють діяльність без 
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реєстрації та для власних потреб [73; 78; 95; 127]. Підвищена увага до 

дослідження малих форм господарювання на сільських територіях 

зумовлюється домінуванням зазначених суб’єктів у таких видах діяльності, 

як сільське господарство, торгівля, туризм, сфера послуг. 

На нашу думку, такі погляди на визначення сутності «малих форм 

господарювання» на сільських територіях мають фрагментарний характер, 

що пояснюється відсутністю єдиного підходу не тільки до визначення малих 

форм сільського господарства взагалі, а й малого та середнього 

підприємництва зокрема, що зумовлює наявність широкого поля досліджень 

для їх подальшого розвитку. 

Важливість дослідження сектору малого підприємництва на місцевому 

рівня, зокрема сільських територіях, зумовлюється перш за все значною 

різницею в наявності природних та фінансових ресурсів у різних частинах 

країни [64, с. 15]. Відповідно, при уточненні сутності потенціалу малого 

підприємництва важливо враховувати й аспекти та особливості 

функціонування і розвитку цього сектору економіки на сільських територіях.  

Зауважимо, що термін «потенціал» у своєму етимологічному значенні 

походить від латинського слова «potentia» і означає «приховані можливості», 

які у виробничій практиці завдяки праці можуть перейти в реальну дійсність. 

К. Ляпіна під терміном «потенціал» вважає «ступінь потужності (приховані 

можливості) у якому-небудь відношенні...» [78, c. 12]. 

У найбільш загальному тлумаченні термін «потенціал» означає 

наявність у відповідного суб’єкта економічних відносин прихованих 

можливостей, що ще не проявилися, але беззаперечно існують, або хисту до 

діяльності у відповідних сферах.  

Так, Б. Бачевський зазначає, що термін «потенціал» є прикладом 

комплексного показника, здатного охарактеризувати не тільки сучасний стан 

об’єкта, але й найбільш імовірні перспективи його розвитку. Такий показник, 

за вказаним тлумаченням, повинен був би відповідати цілому ряду вимог, у 

першу чергу відображаючи потенційні властивості і можливості, рівень їх 
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використання і здатність до подальшого накопичення та розвитку [3, с. 52].  

Іноді потенціалом пропонується вважати узагальнену характеристику 

ресурсів чи резервів, часто в динаміці. «Потенціал, виступаючи в єдності 

просторових і часових ознак, передусім, характеризує ресурсну 

забезпеченість об’єкта цього потенціалу. Надалі він надає системну і 

комплексну характеристику ефективності функціонування об’єкту 

потенціалу. І, врешті-решт, він показує також і здатність об’єкта потенціалу 

до подальшого розвитку і прогресу». 

Вже навіть попередній розгляд поняття потенціалу дає підстави 

говорити про високий рівень складності цього поняття. Одним з аргументів 

на користь такого висновку є аспект динаміки. До прикладу, суб’єкт з 

високим рівнем потенціалу за умови зволікання з його реалізацію отримує 

високий рівень ризику втрати такого потенціалу. Відповідно, характерною 

властивістю потенціалу є вплив на нього змін, які забезпечують посилення 

існуючих або появу нових властивостей. Останні можуть бути або додатково 

створені, або обмежені природними, організаційно-технічними та 

загальноекономічними умовами. Через це, однією з найважливіших функцій 

управління потенціалом є оптимізація співвідношення окремих елементів 

структури потенціалу, у тому числі співвідношень реалізованого, 

нереалізованого й потенціалу розвитку з метою одержання максимального 

прибутку або іншого результату. 

Потенціал розвитку може вимірюватися у різних одиницях 

вимірювання та характеризуватися цілою системою показників і визначатися 

різними методами (кількісними, якісними, експертної оцінки). Здебільшого 

тут розглядають два принципових підходи. Прихильники першого 

пропонують оцінювати потенціал за допомогою загального синтетичного 

(інтегрального) показника, а другого – за допомогою групи, системи 

поєднаних і пов’язаних між собою показників. 

Проблема підсилюється й тим, що об’єктом дослідження є потенціал 

сектору малого підприємництва, а іншими словами – категорія макрорівнева. 
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Саме це доводить до висновку, що рівень і міра реалізації потенціалу сектору 

визначається, по-перше, на різних рівнях управління, у т. ч. та зокрема – на 

мікрорівні; по-друге, враховує надзвичайно різні сфери прояву – економічну, 

соціальну, культурну, гуманітарну, політичну, ін.; по-третє, реалізується 

через вплив на поступ господарського комплексу регіону та її територій.     

У якості прикладу, одним з інтегральних характеристик оцінювання 

національного потенціалу розвитку малого підприємництва є щорічний 

Глобальний моніторинг підприємництва (Global Entrepreneurship Monitoring, 

GEM), методика якого передбачає оцінювання потенційної готовності 

займатися підприємницькою діяльністю економічно активного населення 

віком від 18 до 64 років. При цьому надається характеристика трьох 

основних завдань: вимірювання відмінностей у рівні підприємницької 

активності між країнами; розкриття факторів, що визначають цю активність; 

визначення стратегії, яка може посилити підприємницьку активність. Попри 

те, у фокусі уваги перебувають такі питання, як регіональний розвиток, 

освіта, інноваційна політика, фінансування підтримки бізнесу, наявність 

адміністративних бар’єрів щодо підприємництва, і деякі інші [25]. 

Традиційно сільські території є менш економічно та соціально 

розвинуті, існує проблема зайнятості та нижчого рівня якості життя 

населення. Відтак розвиток малого підприємництва є чинником зниження 

напруги у сфері зайнятості та забезпечення системи самозайнятості й  

соціального партнерства. При цьому в наукових дослідження у переважній 

більшості наголошується на такій компоненті потенціалу малого бізнесу 

сільських територій, як природно-ресурсна. Підґрунтям такого висновку 

слугує те, що становленню малого підприємництва на сільських територіях 

як ефективної форми самозайнятості сприяє такий важливий фактор, як 

доступ сільського населення до землі як фактора виробництва. 

Узагальнюючи вищенаведене, на наш погляд, потенціал розвитку 

малого підприємництва необхідно трактувати як сукупність умов 

функціонування суб’єктів малого підприємництва та ресурсів, якими вони 
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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.  

При цьому під сукупністю умов маються на увазі соціально-

психологічні, організаційно-професійні, ресурсні, фінансово-економічні 

умови, що впливають і у найбільшій мірі визначають мотиви започаткування 

та здійснення підприємницької діяльності, а, ресурсами – всі види ресурсного 

забезпечення, що необхідні для здійснення підприємницької діяльності. 

Передусім сюди відноситься фінансово-інвестиційне, інтелектуально-

кадрове, матеріально-технічне, технологічне та ін. ресурсне забезпечення. 

Зауважимо також, що міра реалізації потенціалу розвитку малого 

підприємництва проявляється у двох взаємопов’язаних аспектах: 1) 

показники розвитку малого підприємництва за ключовими сферами і 

напрямами; 2) міра реалізації потенціалу розвитку сектору малого 

підприємництва в системі поступу регіональної (місцевої) економіки та її 

соціальної сфери. 

Вагомими обмежуючими факторами реалізації потенціалу розвитку 

малого підприємництва потрібно вважати здатність суб’єктів цього сектора 

економіки на основі існуючих достатніх (природні, трудові та ін. ресурси) та 

наявних набутих (фінансово-інвестиційні та матеріальні ресурси) факторів 

виробництва здійснювати ризикову, інноваційну та автономну комерційну 

господарську діяльність, що забезпечує реалізацію підприємницьких 

здібностей, розвиток потенційно ефективних видів економічної діяльності та 

інфраструктури територій, використання незадіяних природних ресурсів для 

отримання прибутку, зниження соціальної напруги та покращання соціально-

економічного розвитку місцевості (рис. 1.2).  

Зауважимо, що як для розуміння сутності, так і для уможливлення 

подальшого оцінювання стану і міри реалізації потенціалу розвитку малого 

підприємництва господарських систем різних рівнів, у т. ч. сільських 
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територій, важливо чітко усвідомлювати його компоненти. Вважаємо, що в 

підсумку узагальнених вище теоретико-методичних положень та засад 

аналізованої проблеми є підстави до висновку і до представлення структури 

потенціалу розвитку малого підприємництва як на рис. 1.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Рис. 1.2. Фактори реалізації потенціалу розвитку малого підприємництва 

(авторська розробка) 

 

За пропонованого нами підходу, по-перше, формується комплексне 

бачення потенціалу сектору малого підприємництва, що є невід’ємною 

основою оцінювання стану і формування напрямів та заходів політики 

нарощування і ефективного використання, а, по-друге, розуміється роль і 

вплив підприємницького сектору на поступ територій, на якому він 

формується і реалізується державна політика стимулювання розвитку і 
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Об’єктивно стверджувати, що успіх державної політики в аналізованій 

сфері в значній мірі залежить від ідентифікації основ та розуміння 

особливостей реалізації державної політики розвитку малого 

підприємництва, причому безпосередньо на сільських територіях. Вказані 

аспекти є предметом аналізу у наступному підрозділі дослідження.  

 

1.2. Теоретико-методичні основи та особливості реалізації 

державної політики формування та реалізації потенціалу розвитку 

малого підприємництва на сільських територіях 
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Рис. 1.3. Структура потенціалу розвитку малого підприємництва                 
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великого бізнесу. Саме допомога держави суб’єктам малого підприємництва 

в складних економічних умовах, зокрема на територіях, що менш економічно 

розвинені, до яких в тому числі відносяться сільські території, може 

забезпечити покращення економічної ситуації та вирівнювання критично 

гострих соціально-економічних дисбалансів. 

Світовий досвід свідчить, що в багатьох країнах світу держава бере 

активну участь у стимулюванні та розвитку підприємницької діяльності, її 

підтримці. Брак чи незадовільна ефективність державної політики підтримки 

малого підприємництва може призвести до зниження активності суб’єктів 

малого підприємництва та скорочення обсягів діяльності, що, у свою чергу, 

призводить до зниження рівня життя населення. 

Термін «політика» походить від грецької мови, що значить «мистецтво 

управління державою». У такому розумінні політика, як термінологічне 

поняття, означає цілеспрямовану діяльність держави у всіх можливих сферах 

суспільного та соціально-економічного життя держави. Це система цілей 

визначених органами державного управління і засобів їх досягнення у сферах 

внутрішнього й зовнішнього середовища та відносин [6, с. 12]. 

Зауважимо, що, як правило, виокремлюють два підходи щодо участі 

держави в ринковій економіці. Один із них представлений концепцією 

«обмеженої інтервенції в економіку», який передбачає проведення 

макроекономічної політики, заснованої на монетаристських методах. Інший 

стосується достатньо високої активності держави у перетвореннях. Багато 

дослідників схиляються такої думки, що найбільш обґрунтованим є саме 

останній, оскільки лише при ньому створюються передумови для здійснення 

належного і контрольованого державного впливу на економічну динаміку, 

реалізацію таких завдань, як узгодження короткострокових і перспективних 

цілей, забезпечення соціальної орієнтації у всіх видах економічної діяльності 

[32, с.27]. Залежно від міри втручання держави в ринкові механізми 

виокремлюють країни економічного лібералізму (США, Канада, Велика 

Британія, Австралія) та економічного дирижизму (Швеція, Японія, 
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Німеччина, Австрія). 

Під механізмом державного регулювання економіки здебільшого 

вважають сукупність способів, методів, важелів, які використовуються 

органами державної влади в процесі реалізації політики забезпечення впливу 

на економіку з метою досягнення наперед встановлених цілей. Структурно 

механізм державного управління економікою передбачає два базових 

елементи: 1) систему організаційно-правових структур (органів управління 

всіх рівнів); 2) систему організаційно-правових методів і форм державно-

управлінського впливу у сфері економіки [36]. 

Н. Криштоф зазначає: «найкращими характеристиками категорії 

«державне регулювання бізнес-діяльності є ознаки її системності в аспектах 

економічного, правового, соціального й організаційного забезпечення 

середовища для ефективного розвитку підприємництва, передусім – малого, 

як сектора національної економіки [69]». 

Державна політика розвитку малого підприємництва є складовою 

державної політики стабілізації і розвитку економіки, спрямованою на 

правове регулювання господарських і адміністративних відносин між 

регуляторними або іншими органами державної влади та суб’єктами 

господарювання, недопущення прийняття економічно недоцільних та 

неефективних регуляторних актів, зменшення втручання держави у 

діяльність суб’єктів господарювання та усунення перешкод для розвитку 

бізнесу, що здійснюється в межах, у порядку та способом,  встановленим 

законодавством. 

Всебічно підтримуючи мале підприємництво, держава створює умови 

для ефективного проведення реформ, сприяє виходу економіки з кризи, 

створює умови для економічного зростання та сприяє згладжуванню 

соціальних конфліктів. Відтак, мале підприємництво є одночасно й засобом 

політики реформування, й її об’єктом здатним завдати швидкі темпи 

соціально-економічної модернізації [137, с. 296]. 

Метою державної політики розвитку малого підприємництва, в тому 
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числі і на сільських територіях, є збільшення чисельності суб’єктів малого 

бізнесу, забезпечення високих обсягів їх господарювання та прийнятної 

фінансово-економічної ефективності, забезпечення зайнятості населення і 

завдяки цьому перехід населення від бідності – через самозайнятість і 

розвиток малого підприємництва – до середнього класу. Своєю чергою, 

формування середнього класу є одним з головних завдань соціально 

орієнтованого ринкового суспільства, від вирішення якого великою мірою 

залежить покращення економічної ситуації в державі. Тому всі інструменти 

державної політики мають бути спрямовані на стимулювання людей сміливо 

займатись малим бізнесом та, відповідно, на легкість ведення 

підприємницької діяльності. 

Досвід розвинутих країн світу показує, що шляхом диверсифікації 

видів діяльності малого підприємництва на сільських територіях, розробки та 

втілення програм сталого розвитку села можна досягти значних позитивних 

результатів. Сталий розвиток сільської місцевості передбачає ефективне 

використання людських і природних ресурсів, розвиток підприємництва, 

місцевої промисловості, сільського туризму, створення необхідних умов для 

гідного життя селян, збереження культурних цінностей села. 

До числа найбільш актуальних проблем, що потребують державного 

регулювання, у сфері розвитку малого бізнесу на сільських територіях 

науковці здебільшого відносять: адміністративний тиск; брак 

підприємницької ініціативи; дефіцит обігових коштів; незадовільне 

забезпечення правовою й економічною інформацією; нерозвиненість 

інфраструктури підтримки підприємництва; низький рівень знань і 

професійних навичок працівників сфери малого підприємництва; низьку 

продуктивність праці; обтяжливу систему оподаткування суб’єктів 

підприємницької діяльності [165]. 

Регіональна політика сприяння розвитку малого підприємництва 

традиційно вважається одним з найбільш пріоритетних напрямів діяльності 

місцевих органів влади щодо забезпечення динамічного соціально-
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економічного розвитку територій, особливо сільських. Важливість 

урахування регіональних особливостей при формування державної політики 

підтримки малого підприємництва пов’язана з тим, що воно переважно 

зорієнтоване на місцеві ринки. 

Під регіональною політикою розвитку підприємництва вважається, по-

перше, інституційно визначені дії представників державної і регіональної 

влади, зорієнтовані на формування певної сукупності умов для ведення 

малого бізнесу, по-друге, інструменти, які впроваджуються вже на місцевому 

рівні для підсилення дії і уможливлення досягнення ключових орієнтирів 

регулювання, визначених центрі [10, с. 34]. 

В низці досліджень знаходимо наступне: державна політика сприяння 

становленню малого бізнесу потребує використання низки інструментів 

регулювання в рамках інституційно-організаційних заходів органів 

державного управління, інституційно-інфраструктурних аспектів, 

неприбуткового сектора. В підсумку такі дії узгоджуються із загальним 

вектором макроекономічної політики держави, коли розвиток малого 

підприємництва стає основою національного зростання. При цьому 

складовими елементами цілісного механізму впливу держави на соціально-

економічний розвиток є правове та адміністративне регулювання; 

індикативне планування; державне підприємництво; фінансово-бюджетне 

регулювання, грошово-кредитне, цінове, соціально та еколого орієнтоване 

регулювання. Ці елементи є набором взаємопов’язаних окремих інструментів 

(засобів), які використовують для розв’язання певних проблем чи досягнення 

поставлених цілей  [35, с. 322].  

Зауважимо, що Н. Криштоф методи державного регулювання 

класифікує за п’ятьма критеріями: «… характером впливу, змістом, 

тривалістю дії, рівнем впливу, масштабами втручання [69]». Відповідно, 

перша ознака включає безпосередні і опосередковані. Безпосередні 

здійснюються через інституційно-правове поле. Опосередковані – шляхом 

впровадження диференційованих засобів суто економічного характеру. 
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Часовий горизонт втручання, при цьому, поділяє методи державного 

регулювання на тимчасові і системно-постійні, частково поновлювані та 

змінювані. 

В. Федорченко пропонує структурувати механізми державної 

підтримки розвитку малого підприємництва шляхом виокремлення за 

критерієм цільового призначення: організаційно-правового, 

адміністративного, соціально-економічного, екологічного та освітнього, 

науково-інноваційного механізмів державного регулювання, що сприятиме 

адресності дії інструментарію механізмів державного регулювання розвитку 

малого бізнесу, створенню науково обґрунтованої основи інноваційного 

прориву економічного розвитку та забезпеченню економічної безпеки країни 

[137]. 

За результатами аналізу теоретико-методичних засад регулювання 

економіки та розвитку малого бізнесу є підстави стверджувати, що 

основними механізмами реалізації державної політики розвитку малого 

підприємництва є адміністративно-правовий, фінансово-кредитний та 

інвестиційний, інформаційно-організаційний, інфраструктурно-ресурсний та 

ін. механізми. Власне, за цими, а також деякими ін. напрямами важливо 

усвідомлювати особливості державної політики стимулювання розвитку 

малого підприємництва на сільських територіях. 

При цьому слід звернути увагу, що найбільш часто застосовуваними 

формами адміністративно-правового впливу держави у сфері державного 

регулювання розвитку малого підприємництва вважаються: «… становлення 

інституціональної основи діяльності представників малого бізнесу та 

впровадження інструментів прямого безпосереднього втручання у їх справи; 

формування в системі національного господарства такого економіко-

правового середовища, за якого, власне, і з’являються стимули до розвитку 

бізнесу; формування комплексу чинників активізації приватної 

підприємницької ініціативи; заохочення підприємців здійснювати і 

фінансувати інноваційну діяльність, що вкрай важливо в контексті 
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аутсорсингу інновацій з боку представників великих компаній та крупного 

бізнесу [90]». 

Правову базу розвитку сектора малого підприємництва утворюють 

законодавчі та інші нормативно-правові акти, відповідні норми 

адміністративного, кредитно-фінансового, трудового, цивільного та інших 

галузей чинного законодавства.  

До прикладу, на думку С. Чистова: «… створення інституційно-

правових засад здійснення господарської діяльності суб’єктів бізнесу 

стосується збереження стабільності законодавства, дотримання законних 

прав та інтересів підприємців, розвитку в економіці справедливої конкуренції 

[36, с. 193]». 

С. Медведчук зазначає: «… інституційні умови підприємництва 

повинні, з однієї сторони, чітко визначати рамкові умови фінансово-

господарської діяльності, а, з іншої – надавати певний достатній рівень 

вільності в діях, що і є стимулами для приватного підприємництва [85]». 

Додамо, що інструментами та засобами адміністративного регулювання 

малого підприємництва є державна реєстрація суб’єктів підприємницької 

діяльності, ліцензування, сертифікація та стандартизація, дозволи, квоти, 

заборони. Сертифікацію та стандартизацію як засоби адміністративного 

регулювання використовують для забезпечення захисту національного 

споживача й товаровиробника від неякісної продукції. 

Всі ці аспекти, беззаперечно, мають відношення і до регулювання 

розвитку сектора малого підприємництва на сільських територіях держави. 

Водночас, їх особливістю є те, що регіональні та місцеві органи влади в 

значній мірі обмежені щодо, наприклад, прийняття законів, які регулюють 

базові податки і збори, визначають правила конкуренції та й в цілому базові 

засади економіко-правового середовища бізнесу в державі. З огляду на це, 

вважаємо, що в рамках адміністративно-інституційного регулювання 

розвитку малого підприємництва специфіка полягає в тому, що місцевою 

владою регулюються в основному такі аспекти, як зміни ставок місцевих 
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податків, регулювання правил торгівлі, послуг та виробництва, інтенсивне 

комунікування з представниками бізнесу на предмет виявлення і вирішення 

їх найбільш гострих проблем.   

Не маючи переваг великомасштабного виробництва та знаходячись у 

великій залежності від несприятливих зовнішніх факторів, ефективне 

функціонування сектора малого підприємництва можливе за умови 

ефективної державної правової політики, яка повинна ґрунтуватись на методі 

цільового програмування економіки – зокрема мають розроблятися державні, 

регіональні та місцеві програми підтримки розвитку малого підприємництва 

на сільських, віддалених, депресивних територіях і т. ін. [4]. 

Основною метою застосування програмування є забезпечення 

економічної рівноваги, вплив на якісне перетворення та стимулювання 

розвитку економіки територій в прийнятному варіанті її розвитку. 

У джерелах  [4; 156] зазначається: «… державне програмування 

розвитку малого підприємництва характеризується специфікою, пов’язаною з 

тим, що держава не прагне втрутитися у протікання процесів вільного ринку, 

а лише виявити відхилення від належного протікання макроекономічних 

процесів та спланувати заходи, які слід реалізувати для виправлення ситуації; 

воно слугує інструментом впорядкування макроекономічних відносин, 

зокрема у сегменті функціонування суб’єктів малого бізнесу; воно 

орієнтується на інституційні реформи та створення певної системи, що більш 

керована; його важливість і необхідність полягає у створенні умов для 

коротко і довгострокового управління макроекономічним розвитком і його 

факторами. 

В системі державної політики розвитку малого підприємництва, 

зокрема на сільських територіях, дієвим інструментом програмування що 

надає можливість ефективно впливати на соціально-економічні процеси та 

забезпечувати розширене відтворення шляхом ефективного використання 

економічного потенціалу регіонів є цільові комплексні програми [100; 102,  

с. 45], до переваг яких здебільшого відносять те, що цільове програмування 
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надає більшої цілеспрямованості роботі урядових структур, уможливлює 

конкретну оцінку її дієвості; за умов однорічного бюджетного циклу лише 

цільові програми, розраховані на кілька років, можуть служити засобами 

планування та здійснення завдань, розрахованих на триваліші терміни; 

загальнодержавні цільові програми мають можливість об’єднувати 

національні, регіональні, місцеві, навіть недержавні ресурси, що важко 

забезпечити в рамках поточної бюджетної діяльності; конкретна цільова 

програма може виявитися незамінним інструментом, якщо уряд і суспільство 

стикаються зі складною, масштабною проблемою, яка вимагає значно 

більших зусиль і ресурсів, аніж це зазвичай виділяється для даної галузі чи 

сфери діяльності. 

В переважній більшості питання державної підтримки розвитку малого 

підприємництва на сільських територіях є включені у районні, місцеві та 

регіональні цільові програми, основними напрямами яких слугують 

підвищення ефективності реалізації державної регуляторної політики; 

оптимізація дозвільної системи у сфері господарської діяльності; 

забезпечення механізмів фінансової підтримки малого підприємництва; 

подальший розвиток системи інформаційного забезпечення суб’єктів 

підприємництва; створення сприятливих умов для розвитку інноваційно-

інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів малого бізнесу; 

надання освітніх послуг для суб’єктів підприємництва та населення, 

забезпечення підготовки, підвищення кваліфікації кадрів; розширення й 

підтримка діяльності мережі інфраструктури підтримки малого 

підприємництва [1]. 

Своєю чергою, обрання ефективних фінансово-кредитних та 

інвестиційних механізмів державної підтримки малого підприємництва на 

сільських територіях та їх практичне впровадження дозволяє активізувати 

конкуренцію й інноваційний розвиток національної економіки, підвищити 

самозайнятість населення та рівень його доходів, створити умови для 

активізації ділової активності, що, в цілому, є необхідним для створення 
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умов стійкого соціально-економічного розвитку менш економічно 

розвинених та інвестиційно привабливих країни. 

Фінансово-кредитна підтримка розвитку підприємництва на 

державному рівні реалізується за допомогою прямих і непрямих форм; 

встановлення системи гарантованого доступу підприємців до кредитних 

ресурсів, розробки та реалізації різноманітних державних програм підтримки 

банківських установ, які кредитують суб’єкти малого підприємництва. 

Державна підтримка розвитку підприємництва здійснюється шляхом 

фінансування з обласних та місцевих бюджетів. Важливими статтями видатків 

на розвиток підприємництва з обласних бюджетів є: фінансування бізнес-

проектів на поворотній основі; пільгове кредитування; створення нових 

об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва та поповнення статутного 

та оборотного фондів вже існуючих об’єктів; навчально-методична робота; 

виставкові заходи; видання інформаційних бюлетенів, проспектів, довідників; 

навчання та перепідготовку незайнятого населення з орієнтацією на зайняття 

підприємницькою діяльністю тощо. 

Одним із шляхів фінансового забезпечення і підтримки бізнес-проектів 

представників малого бізнесу є державна політика у сфері кредитних 

відносин, коли їх наріжний камін – залучення фінансового ресурсу. 

Зауважимо, що кошти передусім тут залучаються від представників 

банківського сектора та пара банківської системи (страхові компанії, довірчі 

товариства, інвестиційні фонди, інвестиційні компанії, пенсійні фонди), 

виконання різного роду урядових, регіональних і місцевих програм, 

мікрофінансових інститутів (кредитні спілки, ломбарди та ін.) та ін. При 

цьому держава через прийняття відповідних державних цільових, обласних 

та місцевих програм може забезпечити доступність кредитів для розвитку 

малого підприємництва. 

Однак важливим при цьому є необхідність забезпечити стимули до 

активного ефективного інноваційного розвитку малих компаній. Це потребує 

створення відповідних умов щодо формування ефективного фінансового 
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механізму як методологічної, методичної, організаційної будову фінансових 

відносин усередині та зовні підприємств [74, с. 39]. 

Водночас, сільські території характеризуються низкою специфічних 

обставин. По-перше, це низький (а часто й взагалі відсутній) рівень покриття 

території банківськими структурами; по-друге, не зорієнтованість потужних 

інвесторів (за винятком галузі сільського господарства) на інвестування на 

територіях з низьким рівнем розвитку внутрішнього ринку і купівельної 

спроможності населення; по-третє, фінансово-ресурсна обмеженість 

місцевих громад. 

Через ці та інші обставини, актуалізується необхідність залучення в 

цілях інвестування коштів з таких джерел, як кредитні спілки, кредитна 

кооперація, залучення фінансів та інвестицій заробітчан, використання 

бюджетно-грантової підтримки і т. ін.  

Перспективними тут також стають і механізми мікрофінансування, що 

у всьому світі вважається одним з найбільш перспективних та ефективних 

напрямів кредитування особливо для підтримки підприємців-початківців. 

Мікрофінасові небанківські установи на відміну від банківських установ, 

можуть фінансувати позичальника-початківця, коли банк вважає ризики 

кредитування занадто високими.  

Для розвитку малого підприємництва на сільських територіях держава 

повинна забезпечити розвиток системи кредитування сільського населення, 

яке започатковує підприємництво, шляхом виділення з бюджету засобів для 

здешевлення кредитних ставок і надання поворотних позик на формування 

фондів сільських кредитних союзів, або ж стимулювати банки до 

кредитування малих підприємств [9].  

Непрямим методом державного ефективного стимулювання розвитку 

малого підприємництва, зокрема на сільських територіях, є надання 

додаткових субвенцій і дотацій регіонам і муніципальним утворенням в 

якості заохочення за високий рівень розвитку малого підприємництва. 

Інформаційно-організаційний механізм стимулювання активізації 
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дрібного бізнесу в менш економічно розвинених дестинаціях стосується 

задіяння представниками влади різноманітних засобів, які стосуються 

створення необхідних для цього структур, що надаватимуть потрібні 

населення консультації та бізнес-послуги. Для суб’єктів малого 

підприємництва на сільських територіях державна інформаційна підтримка є 

актуальною та необхідною. Водночас не менш важливим є питання 

своєчасності та повноти інформування.  

Зауважимо, що функції інформування в більшості у сільській 

місцевості покладені на місцеві органи влади, від яких суб’єкти 

підприємницької діяльності потребують своєчасної інформації передусім 

щодо: змін податкової політики та системи оподаткування, бухгалтерського 

обліку та фінансових даних; інституційно-правового забезпечення 

господарювання; фінансово-кредитних і інвестиційних можливостей певних 

територій; можливості участі у конкурсах, грантових проектах на 

національному та міжнародному рівні; стану виконання державних, 

регіональних і місцевих програм розвитку малого і середнього 

підприємництва та рівня ефективності державної підтримки; об’єктів 

інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва;  

можливостей розвитку кадрового потенціалу та навчально-тренінгових 

програм. 

Так, згідно опитування, яке було проведене в цілях характеристики 

ефективності державної політики сприяння розвитку малого підприємництва 

встановлено: « … ключовими потребами від держави тут є надання 

інформаційно-консультативної підтримки, спрощення умов ведення бізнесу 

та відносин підприємництва і влади, розширення масштабів електронної 

звітності та комунікації влади і бізнесу. Фактично, 69 % респондентів 

заявили, що необхідне створення відповідних електронних порталів, що, в 

тому числі, дозволить скоротити перелік ліцензій, патентів та іншої 

кореспонденції» [39]. 

У розвинених країнах світу держава здійснює інформаційно-
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консультаційне обслуговування, в рамках якого надається допомога з 

проблем формування та функціонування малих підприємств на віддалених 

територіях на базі інформаційно-консультаційних центрів, які поєднують 

урядові структури, підприємницькі асоціації, торговельні палати, банківські 

установи. Останнім часом широкого поширення набули інтерактивні 

інформаційні інструменти підтримки малого бізнесу, такі як інформаційні 

портали та платформи, вебінари, відео конференції [39]. 

Окрім інформування суб’єктів малого підприємництва, важливими 

інструментами інформаційно-організаційного механізму державної 

підтримки розвитку малого підприємництва на сільських територіях є 

дослідження та моніторинг підприємницького середовища місцевості, 

діагностування сфер економічної діяльності та ринків, оцінювання 

потенціалу, що дає можливість приймати ефективні рішення зі стратегічного 

програмування розвитку та становлення інфраструктури бізнесу. 

З огляду на специфіку сільських територій, на наше переконання, 

важливо аби державна політика за напрямом інформаційно-психологічного 

сприяння ведення бізнесу стосувалася поширення серед сільського населення 

інформації про успішно реалізовані підприємницькі проекти, формування на 

селі позитивного іміджу підприємця, а також доведення до відома населення 

результатів маркетингово-експертних оцінювань відносно перспективних 

напрямів розвитку ринкової кон’юнктури. 

Визнання рушійної ролі малого підприємництва в забезпеченні 

соціально-економічного розвитку сучасних держав зумовило появу 

спеціалізованих структур – інституцій та бізнес-асоціацій. Вони не 

передбачають єдиного підходу щодо власної юридичної чи організаційно-

правової форми, напрямів чи способів підтримки і т. ін., але їх спільна місія – 

у просуванні ідеї: малий бізнес – основа соціально-економічного поступу 

територій і для нього потрібна широкомасштабна підтримка. Важливе 

завдання бізнес-асоціацій полягає й в узгодженні та поєднанні соціально-

суспільних та фінансово-економічних інтересів, населення, держави, малого 
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бізнесу, суб’єктів ринкової інфраструктури [48, с. 5]». 

Державному регулюванню належить провідна роль у створенні 

сприятливих умов для інфраструктурного забезпечення малого 

підприємництва на сільських територіях. Відповідно, для цього органами 

влади створюються сприятливі умови та розвивається базова і допоміжна 

інфраструктура .  

Як зазначається у [48, с. 6], спершу, коли появилися перші центри 

стимулювання розвитку приватного бізнесу, ініціаторами цих процесів і 

тенденцій були безпосередньо суб’єкти малого бізнесу, а підставами для 

цього – необхідність лобіювання своїх інтересів у цілях усунення перешкод 

для ведення бізнесу. Але на подальших етапах еволюції системи бізнес-

підтримки ініціатива йшла вже від владних структур, причому всіх рівнів 

системної ієрархії управління. Підставою для такого висновку стало 

розуміння критичної соціально-економічної важливості становлення і 

розвитку сектору малого бізнесу, зокрема на менш економічно розвинених 

територіях держави. 

Робота щодо створення нових об’єктів інфраструктури підтримки малого 

підприємництва на субрегіональному рівні має проводитися з орієнтацією на 

місцеві потреби суб’єктів малого підприємництва, галузеву спеціалізацію, 

рівень зайнятості. На сільських територіях не доцільно створювати окремі 

інституції в кожному селі, проте можна створювати організації для кількох 

населених пунктів, за умови зручної комунікації, транспортної доступності та 

подібної галузевої спеціалізації.  

До об’єктів інфраструктури підтримки малого підприємництва 

належать бізнес-центри, бізнес-інкубатори, інноваційні бізнес-інкубатори, 

науково-технологічні центри, центри трансферу технологій, фонди 

підтримки малого підприємництва, лізингові компанії, консультативні 

центри, інші підприємства, установи та організації, основним завданням яких 

є сприяння розвитку малого і середнього підприємництва. 

Звернімо увагу, що Г. Рачинська, Л. Лісовська та Н. Доброва кінцевою 
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метою формування інфраструктури підтримки підприємництва як 

невід’ємного компонента ринкових відносин вважають не лише створення 

умов для ефективнішого ведення власної діяльності, спрощення доступу 

малого підприємництва сільських територій до фінансування та сучасних 

інноваційних технологій, але й вирішення більш масштабних завдань: 

створення нових робочих місць, зростання виробництва, його структурної 

перебудови, уникнення диспропорцій в економічному розвитку територій 

[110; 43]. 

Окремі науковці розглядають підприємницьку інфраструктуру як 

сукупність ув’язаних між собою інститутів (організацій, об’єктів, видів 

діяльності, норм і способів поведінки), що забезпечують нормальне 

функціонування суб’єктів підприємництва. При цьому підприємницька 

інфраструктура є головним компонентом підприємницького середовища, 

тому що забезпечує економічний обіг суб’єктів підприємництва, надаючи 

послуги з організації комерційної й управлінської діяльності. Метою 

формування інфраструктури підприємництва є створення сприятливих умов 

для його розвитку шляхом забезпечення комплексної й адресної підтримки 

суб’єктів малого бізнесу в різних напрямках: інформаційному, 

консультаційному, навчальному, прогнозно-аналітичному, науково-

технічному, технологічному, фінансовому, майновому, а також у наданні 

підприємцям широкого спектра ділових послуг [89, с. 93; 54]. 

Відомо і закономірно, що спектр ключових завдань бізнес-асоціацій 

вельми широкий. Це ускладнює можливість запровадження певної 

універсальної системи таких завдань і ролі в економіці. Як свідчить 

зарубіжний досвід, бізнес-асоціації переважно організують підтримку при 

реєстрації нової бізнес-одиниці, певні спеціалізовані консультації, включно з 

бізнес-плануванням, розробкою і супроводом інвестиційних проектів,  

навчальні та освітні заходи, реалізують на своїй платформі низку послуг, 

пов’язаних з покращенням доступності для підприємців інвестиційних та 

фінансово-кредитних ресурсів, діяльність з налагодження комунікаційних 
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зв’язків і відносин малих форм господарювання з суб’єктами ринкової та 

бізнес-інфраструктури, виступають посередниками при вирішенні 

конфліктних ситуацій на стиці: влада – бізнес, підвищення оперативності й 

ефективності роботи різних суб’єктів економіки на основі диференціації 

заповнюваних ними ринкових ніш; полегшення різних форм юридичного та 

економічного контролю [48, с. 10]. 

На нашу думку, при реалізації заходів державної політики з 

формування мережі елементів інфраструктури підтримки малого 

підприємництва на сільських територіях важливо дотримуватися 

класифікації за такими критеріями:  

 за типом засновників: створені роботодавцями/підприємцями;  

створені приватними особами (громадянами); створені органами публічної 

влади; 

 за масштабом діяльності: міжнародна, національна, міжрегіональна, 

регіональна, субрегіональна, місцева;  

 за формою: організаційно-технічна, інформаційно-аналітична, 

фінансово-кредитна;  

 за галузевою спрямованістю: моногалузеві; міжгалузеві; професійні;  

кластери; 

 за спрямованістю на певний сегмент: малий і середній бізнес;  

новостворений бізнес;  жіночий бізнес; молодіжний бізнес; 

 за організаційно-правовим статусом: спілки громадян, благочинні 

структури, самогоспрозрахункові суб’єкти господарювання, бізнес-спілки, 

консультативно-дорадчі утворення при державних структурах; 

 за видами діяльності: консультаційні служби, аудиторські фірми, 

суб’єкти, які оперують базами даних, інвестиційно-інноваційні компанії, 

освітні заклади, торгово-промислові палати,  тощо. 

Виявлені вище базисні механізми та інструменти регулювання 

потенціалу малого бізнесу на сільських територіях подані на рис. 1.4.  
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Формування нормативно-правової бази ефективного функціонування 
та сприяння розвитку підприємництва на сільських територіях 

Цільове програмування розвитку сфер і сегментів малого підприємництва 
на сільських територіях (державні, регіональні та місцеві програми) 
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Підвищення кваліфікації кадрів, навчання безробітних  та сприяння 
розвитку кадрового потенціалу для суб’єктів підприємництва 

Інформування щодо змін податкової політики, системи оподаткування, 
бухгалтерського обліку та фінансової звітності, нормативно-правової бази 

Інформування щодо фінансово-кредитних і інвестиційних можливостей; 
консультування з питань участі суб’єктів малого підприємництва у 
державних закупівлях, виконанні заходів державних, регіональних і 
місцевих потреб, участі у конкурсах, грантових проектах  
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Фінансово-кредитна підтримка та розширення мережі установ 
фінансової підтримки суб’єктів малого бізнесу 

Формування ефективної системи оподаткування малих підприємств 

Зміщення акцентів у бюджетно-фінансовій підтримці сектора малого 
підприємництва на регіональний та субрегіональний рівні 

Ін
фр

ас
тр

ук
ту

рн
о-

ре
су

рс
ни

й 

Допомога в створенні нових підприємств; професійні консультаційні 
послуги; фінансові послуги (у т. ч. гарантія за кредитами); освітні 
(зокрема тренінгові) послуги; послуги з промоції бізнесу, маркетингові 
та рекламні послуги; послуги з комерціалізації інновацій, трансферу 
технологій, впровадження нових практик менеджменту 

Організаційне оформлення ділових відносин; підвищення 
оперативності й ефективності малих суб’єктів бізнесу; полегшення 
різних форм юридичного та економічного контролю; сприяння 
суб’єктам малого бізнесу в фінансовому обслуговуванні і регулювання 
ділової практики 

Рис. 1.4. Базисні механізми, інструменти та засоби реалізації державної 

політики розвитку малого підприємництва на сільських територіях 

(авторська розробка) 
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Такими чином, ми вважаємо, що інфраструктурно-ресурсне 

забезпечення є важливим і невід’ємним напрямом державної політики 

стимулювання розвитку малого підприємництва на сільських територіях.  

При цьому, становлення сектора малого підприємництва на цих 

територіях потребує застосування дещо специфічних підходів у цій сфері.  

Зокрема, тут найбільш дієвими, як правило, стають 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. 

Їх реалізація в значній мірі зорієнтована на забезпечення високої 

ефективності державної політики розвитку малого підприємництва на 

сільських територіях. Водночас, значно вищої ефективності та дієвості 

державна політика в аналізованій сфері набуває за умови врахування і 

підсилення дії особливостей функціонування і розвитку малого 

підприємництва, що подані в табл. 1.2. 

Додамо, що значення державної підтримки сектора малого 

підприємництва для розвитку територіальних господарських комплексів 

визначає їх внесок у стимулювання підприємницької активності. Адже саме 

ті території, де найвищий рівень підприємницької активності, досягають 

найкращих позицій в економічному розвитку. При цьому підприємницьке 

середовище виступає основою для розвитку та стимулювання 

підприємницької активності. У цьому аспекті важливо вивчити й 

впроваджувати світовий досвід державної підтримки розвитку малого 

підприємництва на сільських територіях, що є предметом наступного 

підрозділу дослідження. 
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Таблиця 1.2 

Особливості державної політики розвитку малого підприємництва на 

сільських територіях (авторська розробка) 

Напрями регулювання, державної 
підтримки та стимулювання 

розвитку 

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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1.3. Світовий досвід державного регулювання реалізації потенціалу 

розвитку малого підприємництва на сільських територіях 
 

Світовий досвід соціально-економічного розвитку держав та їх 

територій, у т. ч. сільських, є яскравим свідченням і підтвердженням високої 

значимості та ролі сектору малого підприємництва як основи соціально-

економічного розвитку та забезпечення соціально-політичної стабільності у 

суспільстві. Практично у всіх економічно розвинених державах світу цей 

сектор являє собою середній клас, який є базою для стабільного розвитку 

національного господарства в цілому та економік на місцевому рівні, 

оскільки є провідним сегментом сприяння насиченості ринку товарами та 

послугами, створення нових робочих місць і зменшення безробіття. 

Уряди цивілізованих країн з ринковою економікою виокремлюють 

питання ефективного розвитку малого підприємництва, розробляють 

державні механізми підтримки підприємницьких організацій. Активна 

політика держави сприяє інтенсивному розвиткові малих підприємницьких 

структур. При цьому кожна держава, використовуючи специфічні, властиві їй 

важелі впливу на розвиток підприємництва, формує власну систему 

управління цими процесами. 

Наголосимо на тому, що 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, на нашу думку, особливо важливе теоретико-прикладне 

значення має узагальнення відповідних положень за функціями державної 

політики, серед яких після ретельного аналізу стану справ першорядною є 

функція планування, інструментами якої традиційно вважаються національні, 

державні, регіональні, місцеві, галузево-секторальні стратегії, концепції, 

програми, плани дій, дорожні карти тощо. Слід зауважити, що «наріжними 

каменями» державних планів є стратегічні пріоритети. За результатами 
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аналізу цього аспекту проблеми є підстави стверджувати, що пріоритетами 

сьогодення в політиці підтримки малого підприємництва у розвинутих 

країнах переважно є орієнтація на інноваційність, наукову і технічну 

новизну; вирішення важливих соціальних проблем суспільства та 

підвищення рівня життя; адресність допомоги при створенні нових 

підприємницьких організацій; пріоритетність підприємницької діяльності 

при забезпеченні престижності країни на міжнародному рівні; обґрунтування 

ефективності функціонування підприємницьких структур та доведення 

можливості повернення кредитів у визначений період часу; диверсифікація 

виробничих процесів. 

Важливо звернути увагу й на такий аспект, що в низці держав, де 

спочатку стратегічним вектором розвитку малого підприємництва на 

сільських територіях вважався розвиток сільського господарства, надалі 

прийшло переконання про те, що на сучасному етапі економічного розвитку 

сільські території володіють потенціалом не лише агровиробництва, а 

характеризуються інтегрованим сільським розвитком. Сільську територію не 

можна визначати лише як просторову базу для агровиробництва, оскільки 

така територіальна спеціалізація є перешкодою на шляху до повноцінного 

функціонування, а часом і виживання регіону. Навіть попри її економічну 

вигоду надмірна спеціалізація призводить до монополізму спеціалізованих 

районів [30].  

З огляду на загальносвітові тенденції посилення важливості аграрного 

сектора в умовах світової продовольчої безпеки, сьогодні вже не залишається 

жодних сумнівів у тому, що концепція сільського розвитку є набагато 

ширшою порівняно з концепцією аграрного розвитку. Відтак уряди 

розвинених держав підтримують не лишу розвиток агровиробництва на 

сільських територіях, але й загалом розвиток малого підприємництва у 

суміжних сферах. 

Мале підприємництво у сільській місцевості спроможне вирішувати 

соціально-економічні проблеми, зокрема, проблеми зайнятості, зростання 
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доходів населення, розширення номенклатури виробництва, диверсифікації 

діяльності та розширення регіональної спеціалізації, прискорення процесу 

запровадження інноваційних технологій, підвищення рівня конкуренції, що в 

кінцевому рахунку сприятиме розвитку сільських територій. 

Відносно функції організації державної політики, то потрібно вести 

мову про два базових підходи регулювання покращення інвестиційної 

привабливості сільської місцевості та її бізнес-сектору:   

 перший – методи та важелі передбачені інституційно-правовим 

базисом країни  (Європейський Союз, Канада, Туреччина);  

 другий – втілення в життя проектів розвитку малого бізнесу (США, 

Мексика, Нова Зеландія).  

Варто відзначити, що європейська модель державної підтримки та 

розвитку малого підприємництва має багаторівневу структуру, що є 

елементом процесів регіоналізації. На вищому (наднаціональному рівні) 

підтримка сектора малого підприємництва здійснюється Європейським 

Союзом (зокрема, Європейською Комісією), на державному рівні виконання 

цих завдань покладено на міністерства, за ініціативою яких у кожному з 

напрямів державної підтримки створено спеціальну інфраструктуру. У 

загальному вигляді перерозподіл повноважень між національним та 

регіональним рівнем здійснюється таким чином, що на національному рівні 

залишаються лише питання загального характеру, визначаються основні 

напрями розвитку підприємництва, вирішуються проблеми слабо розвинутих 

галузей та депресивних регіонів, решта питань відноситься до місцевих 

компетенцій [91]. 

Головна відмінність політики США від ЄС полягає в тому, що в ЄС 

напрямки розвитку малого підприємництва у сільській місцевості зафіксовані 

в рамках Єдиної аграрної політики, складовою частиною якої є стійкий 

розвиток, в той час як в США також приділяється увага основним напрямам, 

але вони не виділені законодавчо як програми сільського розвитку та 

розвитку економіки сільських територій.  
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Іншими загальними рисами державної політики в аналізованій сфері у 

ЄС і США є: 

 надання суб’єктам програм права вибирати з переліку напрямків у 

рамках єдиної політики або програм різних відомств ті, які найбільш 

сприяють розвитку сільських територій конкретного регіону; 

 органам місцевого самоврядування надаються не тільки широкі 

права з реалізації програм розвитку сільських територій, але і адекватна 

фінансова підтримка за допомогою використання комплексу фінансових 

інструментів: прямі платежі населенню на розвиток бізнесу, програми 

грантової підтримки перспективних соціально-економічних інвестиційних 

проектів суб’єктів малого бізнесу, кредити, гарантії за кредитами, податкові 

пільги, технічна допомога з чітким зазначенням умов їх застосування  [63]. 

Європейський Союз визнав необхідність розробки спеціальної політики 

підтримки малого підприємництва. Її пріоритетними цілями стали розвиток 

міжнародної конкурентоздатності національних малих підприємств, 

створення нових робочих місць, економічне зростання малих підприємств, 

інноваційна діяльність, трансферт технологій тощо. 

Частка сільського населення країн членів ЄС становить від 45 до 61 %. 

Враховуючи дані аспекти, в країнах Європи постало питання, щодо 

впровадження комплексних програм економічного розвитку сільських 

територій та підтримки малого підприємництва.  

Формування системи підтримки малого підприємництва на сільських 

територіях в країнах ЄС розпочинається з консультаційної допомоги та 

організації навчання основам ведення власної справи. Значно поширеною в 

розвинутих країнах Європи є система субпідрядів. Вона дозволяє малим 

фірмам отримати доступ до технологічних та комерційних «ноу-хау» 

великих корпорацій, налагодити виробництво власного кінцевого продукту і 

досягти більшої економічної самостійності. 

В той же час в країнах Європейського Союзу підходи можна віднайти й 

диференційовані підходи до підтримки малого підприємництва, зокрема на 
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сільських територіях, які відрізняються та володіють певними 

особливостями. Так, в окремих країнах особлива увага приділяється 

фінансуванню малого та середнього бізнесу. Деякі країни, наприклад 

Великобританія, Нідерланди, в основному концентруються на забезпеченні 

гарантій позик, проте більшість країн ЄС створюють особливі резерви для 

підтримки малого та середнього бізнесу через механізм субсидій чи 

податкових пільг на інвестування, пільгові позики чи дотації. Стимулюється 

вкладення коштів в основні засоби представників малого бізнесу. В країнах 

Європейського Союзу окремо спеціально виділяються фінансові ресурси на 

державне регулювання розвитку малого бізнесу для тих країн, що не мають 

для цього достатніх бюджетних можливостей [47]. 

При цьому фінансування одночасно підтримується й іншими засобами, 

що характерно саме для периферійних, віддалених і сільських територій, 

зокрема це і пільги в системі оподаткування бізнесу (Франція) чи 

спеціалізованих преференцій безпосередньо для представників сільського 

мікробізнесу (США, Великобританія). Такі системи також стимулюють 

розвиток підприємництва на сільських територіях, оскільки спрощують 

процес здійснення підприємницької діяльності на початкових етапах в 

умовах обмежених ресурсів. 

У Франції діють диференційовані фіскальні системи для суб’єктів з 

різними масштабами господарювання та різними видами економічної 

діяльності. В Англії малі суб’єкти бізнесу з виручкою до 14,9 тис. фунтів 

стерлінгів не зобов’язані звітувати про величину власних активів, 

операційного капіталу та деякі інші характеристики і умови власного 

функціонування. 

У Швеції якісь спеціальні фіскальні умови для регулювання розвитку 

сектора малого підприємництва на сільських чи інших територіях не 

запроваджені. Але, при цьому, що важливо, що на відміну від України, в цій 

країні немає також і певних пільг чи преференцій, наприклад, для приватних 

підприємців чи підсобних фермерських господарств [93]. 
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Необхідно зауважити, що в Сполучених Штатах Америки відсутній 

особливий податковий режим для малих підприємств як на сільських 

територіях, так і в цілому. Але особливістю державної підтримки малого 

підприємництва в цій сфері є те, що всі суб’єкти підприємницької діяльності 

для розрахунку прибутку з метою оподаткування зобов’язані вести 

бухгалтерський облік у повному обсязі. Однак для малих підприємств 

передбачені спеціальні положення, які спрощують процедуру обліку та 

звітності оподатковуваного прибутку за прогресивною шкалою 

(оподатковуваний прибуток до 50 тис. дол. США – 15 %; 50-75 тис. дол. 

США – 25 %; 75-10 млн. дол. США – 34 %; понад 10 млн. дол. США – 35 %). 

Крім того, малі підприємства, що мають невеликі обсяги прибутку, можуть 

застосовувати касовий метод обліку замість обліку методом нарахування; 

вони також мають право вилучати з оподаткування інвестиції в капітальні 

активи, якщо їх обсяги за рік не перевищують 24 тис. дол. США [157]. 

Відносно адаптації світової практики фіскального регулювання, 

точніше стимулювання розвитку суб’єктів малого бізнесу базових видів 

економічної діяльності, то певні висновки у цьому відношенні можна 

сформувати в підсумку аналізу результатів опитування, згідно яких на 

необхідності пільгових умов для окремих галузей промисловості малого 

підприємництва наголосили 59,4 % опитаних. Найбільш пріоритетними в 

плані пільг є сільське господарство (54,3 % опитаних) та легка промисловість 

(39,5 %). Вибір агропромислового сектора як сфери, що потребує 

спеціальних умов значною мірою збігається з політикою держави у цьому 

питанні [119].  

Ефективна діяльність представників малого підприємництва та 

підвищення конкурентоспроможності виготовленої ними продукції значною 

мірою визначаються обсягами кредитування цього сектора. Кредитування 

сфери малого підприємництва є перевіреним ефективним методом 

стимулювання їх економічного розвитку, що доведено світовою практикою. 

Так, у Німеччині застосовується система пільгового кредитування при 
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створенні малих приватних підприємств та впровадження інновацій. Пільгові 

умови – плата за користування кредитними ресурсами (як правило, не 

перевищує 6 % річних, а термін надання позики – 10-15 років). Заслуговує на 

увагу програма, спрямована на фінансову підтримку малого бізнесу на 

початковому етапі його діяльності. Строк кредиту тут не перевищує 10 років, 

причому впродовж перших двох років позичальник звільняється від 

погашення основної суми кредиту. Процентна ставка визначається під час 

підписання кредитної угоди і є фіксованою впродовж усього терміну позики. 

Одна з основних переваг такої схеми для позичальників є можливість 

одержати кредит при недостатньому розмірі його забезпечення. Що ж до 

банків, то для них передбачено обов’язкове «звільнення від відповідальності 

в розмірі 80 %» [79, с. 54]. Такий підхід робить програми фінансово-

кредитної підтримки малого підприємництва, зокрема його представників, 

що здійснюють діяльність у більш складних умовах, на віддалених 

територіях, взаємовигідними.  

В Італії практикується надання пільгових довгострокових позик, 

наприклад, під 3-5 % річних за ринкової процентної ставки близько 15 %. 

Малі підприємства можуть отримати додаткову пільгу в 20-30 % компенсації 

вартості позики при довгостроковому поверненні кредиту. 

Польський досвід кредитування малого підприємництва поширюється 

в тому числі й на сільські території. З досвіду Польщі варто використати 

спеціальні методи, щоб забезпечити погашення кредитів їхніми 

одержувачами. Кредитори використовують методи групового 

поручительства і натиску зі сторони соціальних груп замість застави та 

інших традиційних засобів забезпечення кредиту, наприклад, таких, як 

швидкий доступ до більших кредитів у майбутньому. У Польщі були 

створені т. зв. «банки довіри», що стали особливо ефективними на територіях 

малих міст та сільських поселень. Це маленькі фінансові групи, призначені 

для надання мікрокредитів одній общині, наприклад, у невеличкому селі, де є 

приватні фермерські господарства. Повернення позик забезпечувалося 
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простим поручительством один людей перед іншими. У разі неповернення 

кредиту відповідні зобов’язання поширювалися на решту членів громади 

[198].  

Такий метод кредитування почав використовуватися ще з 70-х років 

ХХ ст., коли для забезпечення повернення кредитів банком почала 

застосовуватися система кругової поруки: серед кредиторів організовувалися 

неформальні групи, члени яких поручалися один за одного і підтримували 

один одного. 

В контексті функції організації державної політики стимулювання 

розвитку малого підприємництва на сільських територіях важливо звернути 

увагу на те, що практично в усіх країнах Європейського Союзу діє 

законодавча уніфікація умов державної підтримки малого бізнесу, для чого 

створюються спеціальні органи управління та координації, у т. ч. відносно 

планування, реалізації та контролю державної політики розвитку 

підприємництва на субрегіональному рівні, у малих містах, поселеннях. В 

рамках умов уніфікації здійснюється законодавче та організаційне 

забезпечення адаптації малого підприємництва до загальних умов 

конкуренції, розробка цільових програм підтримки малого підприємництва в 

конкурентному середовищі. На мале підприємництво орієнтовані такі 

фінансові інститути, як Європейський інвестиційний банк, Європейський 

інвестиційний фонд, експериментальний проект «Початковий капітал», 

проект «Євротекскапітал», а також спеціальна європейська програма 

підтримки малого бізнесу [47]. 

Щодо функції планування, то, по-перше, акцентуємо на тому, що 

практично у всіх економічно розвинених державах приймаються і 

реалізуються національні програми розвитку малого підприємництва на 

сільських територіях країн Європейського Союзу. Такими програмами 

передбачено як низку м’яких (консультування, поінформування), так і 

твердих (надання фінансово-ресурсної підтримки, розвиток інфраструктури) 

заходів.  
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У Національній програмі розвитку малого підприємництва Франції 

можна віднайти доволі розвинену систему субсидій для малого бізнесу, 

призначення якої знаходиться у компетенції саме регіональної влади. 

Зазначена допомога отримала найбільшого розповсюдження у сфері 

інновацій [91]. 

Французький досвід економічного розвитку малого бізнесу сільських 

територій свідчить, що в останні 10-чя регіональна політика в цілому в 

розвитку сільських територій все більше базується на принципах 

субсидіарності та партиципативності. У Франції в період до 1995 р. політика 

економічного розвитку та прийняття рішень щодо сільських територій 

здійснювалася в основному «згори вниз» та мала дозвільний і 

перерозподільний характер. В ході здійснення проектів та реформування 

системи, процеси економічного розвитку регіонів та прийняття 

управлінських рішень з 1995 р. і до нашого часу формуються на основі 

принципу «знизу вгору». Розвитком сільських територій та секторів їх 

економіки тут займається цілий ряд міністерств, відомств, територіальних 

адміністрацій кожна з яких має обов’язки зі сприяння економічному розвитку 

сільських територій і підтримки їх малого підприємництва. Це обумовлено 

багатогранністю та складністю проблем економічного розвитку сільських 

територій, які потребують скоординованої міжгалузевої політики [158].  

У Франції на період 2014-2020 рр. передбачена реалізація близько 30 

програм розвитку сільських територій (фінансування з бюджету ЄС – 11,4 

млрд євро), серед яких значна частина стосується підтримки і стимулювання 

розвитку малого підприємництва та перспективних видів економічної 

діяльності на сільських територіях. Варто також вказати, що серед 

стратегічних пріоритетів національної програми розвитку малого 

підприємництва можна віднайти: можливості для інтеграції суб’єктів малого 

бізнесу у виконання програм і проектів поступу сільських дестинацій; 

формування більш якісної політики регулювання соціально-економічного 

зростання  сільських поселень; створення баз даних про т. зв. обрані 
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«локомотиви» економічного зростання на віддалених від обласних центрів 

територій країни; фінансово-інвестиційне забезпечення реалізації державних 

проектів на селі і т. ін.  

Як зазначається у джерелі [198]: «… заходами, орієнтованими на 

досягнення визначених цільових орієнтирів є: допомога в розвитку 

фермерства; менеджмент проектів у сферах: природозбереження, 

енергоощадності, раціонального використання ресурсів та поводження з 

побутовими відходами;   органіка в сільському господарстві; техніко-

технологічний розвиток і модернізації малих сільськогосподарських 

підприємств, особливо у нових та інноваційних видах фермерства та 

сільського господарства. 

Цікавим є досвід Румунії, зокрема в частині підтримки як 

агровиробничих підприємств та ферм, так і несільськогосподарських 

підприємств. Пріоритетами Національної програми розвитку сільських 

територій (бюджет 9,5 млрд євро) є: 

- підвищення конкурентоспроможності та реструктуризація сектору 

малого сільськогосподарського бізнесу (модернізація близько ферм і 

кооперативів; підтримка розвитку господарств);  

 економічний розвиток (створення і розвиток 3000 

несільськогосподарських підприємств), створення нових робочих місць – 

27000 і поліпшення якості життя в румунських селах – 27 % сільського 

населення виграють від інвестицій в інфраструктуру села [200]. 

Активно підтримують фермерські та малі підприємства на державному 

рівні у Болгарії. Підтримка здійснюється в межах Національної програми 

розвитку сільських територій та за підтримки Державного фонду «Сільське 

господарство» (бюджет 2,9 млрд євро) за такими пріоритетними напрямами: 

 підвищення конкурентоспроможності та збалансованого розвитку 

агропродовольчого та лісового господарства країни більше 4000 малих 

фермерів отримують фінансову підтримку для розвитку ферми); 

 збереження та раціональне поводження з сільськогосподарськими 
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угіддями та лісовими насадженнями; 

 соціально-економічний поступ віддалених територій [41]. 

Національна програма розвитку сільських територій Литовської 

республіки (з бюджетом у розмірі 1,9 млрд євро) також, окрім підтримки 

фермерського господарства, передбачає й підтримку інших видів 

підприємницької діяльності та забезпечення зайнятості на селі. Пріоритетами 

програми є: 

 модернізація і поліпшення економічної діяльності малих і середніх 

фермерських господарств, передусім орієнтованих на виробництво худоби, 

фруктів і овочів (близько 8 000 ферм отримує підтримка); 

 сприяння місцевому розвитку сільських територій, створення нових 

малих підприємств і робочих місць (підтримка бізнесу, створення нових 

робочих місць – близько 2000); 

 проведення навчань (більше 130 тис. осіб беруть участь: фермери, 

землевпорядники, суб’єкти харчової промисловості) [197]. 

Для економічної підтримки малих підприємств в Німеччині задіяна 

велика кількість інстанцій та структур. Підтримка організована на двох 

рівнях – на центральному та земельному. Її надають держава, торгово-

промислові палати, ремісничі палати, профспілки, приватні та державні 

банки, ощадні каси, школи та вищі навчальні заклади. Основні напрямки 

політики підтримки німецьких малих підприємств перекликаються із 

загальноєвропейськими і включають фінансове забезпечення, заохочення 

інноваційної діяльності та поліпшення умов ведення бізнесу. 

Державна підтримка бізнесменам-початківцям надається через 

спеціальний банк при міністерстві економіки. Він сприяє пошуку програм 

кредитування на центральному або земельному рівні, дозволяє подати заяву 

на отримання позики. Державою також надається допомога на власний 

капітал або виділяються кредити державних банків для відкриття приватної 

справи. При отриманні кредитів малі підприємства, як правило, зазнають 

великих витрат через відсотки, які змушені платити. Проте відсотки за 
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кредитами для німецьких малих підприємств варіюються від 3 до 6 % [118]. 

В Німеччині на період 2014-2020 рр. розроблено 13 регіональних 

програм розвитку сільських територій, з яких 2 програми спільні для всіх 

регіонів (фінансування з бюджету ЄС складає 9,45 млрд євро). Важливими 

заходами розвитку фермерського господарства та малого бізнесу на 

сільських територіях держави визначено формування фінансово-

інвестиційного забезпечення розвитку альтернативних сільському 

господарству галузей для диверсифікації сільських господарських 

комплексів. Наголошується на розвитку базової та підприємницької 

інфраструктури, розвитку менш обтяжливих для територій видів 

господарювання – туризм, рекреація і т. ін. [195]. 

Політика польського уряду щодо малих підприємств формується на 

підставі вже опрацьованих досвідом ЄС пріоритетів і напрямів: забезпечення 

зайнятості, реалізація цілей регіональної політики, передусім розвитку 

сільської місцевості. Політика в останніх напрямах формується з 

урахуванням завдання програми децентралізації держави – створення 

економічної основи для місцевого самоврядування територіальних громад. 

Засоби реалізації урядових програм щодо сектору малого бізнесу на 

сільських територіях передбачають як створення загальних умов для його 

розвитку, так і швидке реагування у розв’язанні конкретних проблем, 

основними серед яких є значний розмір внесків на соціальне страхування, 

адміністративна регламентація підприємницької діяльності, складна і 

обтяжлива для підприємців система оподаткування [26, c. 75-83]. 

Національна програма розвитку сільських територій Республіки 

Польща має досить великий бюджет порівняно з іншими європейськими 

державами – 13,5 млрд євро. Відповідно, як зазначається у джерелі [199],  

«… її інституційно-організаційні можливості також ширші і передбачають: 

розвиток фермерських господарств (модернізація малих ферм, дрібних 

фермерських господарств, підтримка молодих фермерів, сучасних та 

конкурентоспроможних фермерських господарств);  інвестиції в знання та 
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інновації, сільськогосподарське консультування; збалансоване управління 

природними ресурсами (ґрунти, охорона водних ресурсів, традиційні 

фруктові сади і сорти плодових дерев; захист місцевих порід худоби і сортів 

сільськогосподарських культур); створення 22 тис. нових робочих місць, 

поліпшення умов життя в сільських районах, збалансований територіальний 

розвиток сільської економіки і громад. Узагальнимо виявлені нами 

характеристики світового досвіду підтримки державної політики реалізації 

потенціалу малого бізнесу в рамках рис. 1.5.  

Подана та інша інформація про відповідний досвід в економічно 

розвинених країнах світу дозволяє розставити такі основні акценти. 

По-перше, це системність. Будь-яка пропозиція суб’єктів малого 

бізнесу з підтримки зайнятості і доходів населення всебічно обґрунтовується 

з економічної та соціальної точок зору. Вирішення проблем зайнятості та 

доходів пов’язане з подоланням інших регіональних проблем та економічним 

розвитком сільської місцевості в цілому.  

По-друге, прозорість – під час обґрунтування засадничих положень 

планування державного регулювання залучаються представники місцевої 

громадськості, поставлені та вирішені проблеми всебічно обговорюються в 

ЗМІ, на сільських зборах, різного роду комунікативних заходах, зустрічах з 

населенням. По закінченню цих обговорень в проект вносяться 

коректування.  

По-третє, широка участь населення – в процесі розробки і реалізації 

проектів у максимальній мірі використовуються знання, досвід і можливості 

представників сектору малого підприємництва про найбільш ефективні 

шляхи забезпечення зайнятості та збільшення доходів, враховуються 

особливості економічної та соціальної поведінки різних соціальних груп, 

забезпечується збалансованість їх інтересів.  

По-четверте, використання місцевих ресурсів – досягнення цілей 

проектів в країнах Європи забезпечується перш за все за рахунок мобілізації 

місцевих фінансових, матеріально-технічних, трудових ресурсів, що має 
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першочергове значення для створення стійких механізмів розвитку нових 

господарств та виробництва, малих підприємств сфери послуг.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.5. Результати узагальнення світового досвіду державного 

регулювання розвитку малого підприємництва на сільських територіях 

(авторська розробка) 

Функції 
управління 

Характеристика світового досвіду Особливості впровадження в 
економіках з низьким рівнем 

розвитку МП  

 
 
 

Аналіз 

 ведення ґрунтовного і всебічного 
статистичного спостереження за станом і 
тенденціями розвитку суб’єктів МП на 
рівні районів, малих міст, сіл; 
 періодичні соціологічні та експертні 
опитування відносно перспектив, а також 
перешкод розвитку бізнесу 
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Планування 
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місцевих програм: 
 розвитку малого підприємництва; 
 розвитку сільських територій; 
 розвитку сільського господарства 
 

Необхідне узгодження 
програм та підвищення рівня 
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 створення централізованих структур 
управління розвитком сільських 
територій та їх сектора МП; 
 розвиток системи консультування; 
 інтеграція МП сільських територій в 
господарські комплекси вищих рівнів 
 

Орієнтири 
середньострокового 
горизонту державної 
політики розвитку МП на 
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Регулювання 

Стимулюючі заходи з подолання моноспе-
ціалізації та покращення структури 
економіки сільських територій шляхом: 
 підтримки альтернативних галузей; 
 гарантій і фінансового забезпечення; 
 податкового стимулювання розвитку 
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інструментами) економічного 
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Контроль 

 жорсткий податково-фіскальний 
контроль фінансів на заходи програм; 
 підтримка наукових досліджень проблем 
розвитку МП на сільських територіях; 
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Але це не виключає використання зовнішніх джерел ресурсного 

забезпечення проекту.  

По-п’яте, інституціоналізація проектних рішень передусім шляхом 

подальшої передачі функцій з реалізації проекту і управління місцевим 

адміністраціям та органам влади, отриманих ефектів на мікрорівні – 

представникам малого підприємництва.  

 

Висновки до розділу 1 

 

1. Сектор малого підприємництва, який утворений сукупністю його 

представників – суб’єктів малого підприємництва, 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. 

Мірилом  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. В підсумку 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 
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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). 

2. 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-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 в аналізованій сфері, характерними особливостями 

державної політики в аналізованій сфері стають: за напрямом 

адміністративно-інституційного 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; за напрямом фінансово-інвестиційної 

підтримки – 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 
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підтримки; за напрямом формування сприятливого макроекономічного 

середовища – створення бізнес-інкубаторів; розвиток інфраструктури 

сільських територій; бюджетна підтримка соціально значимих проектів 

представників малого бізнесу на сільських територіях; за напрямом 

інфраструктурно-ресурсного 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; 

за напрямом організаційної підтримки – 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; за 

напрямом інформаційно-психологічного 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. 

3. 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 

високе 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 
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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.  

  Головні результати досліджень автора щодо ідентифікації теоретико-

методичних засад формування та реалізації потенціалу розвитку малого 

підприємництва на сільських територіях висвітлені у публікаціях [123;  

177-180; 184; 186-188; 194; 202]. 
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РОЗДІЛ 2 
АНАЛІЗ СТАНУ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПОТЕНЦІАЛУ 

РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА НА СІЛЬСЬКИХ 

ТЕРИТОРІЯХ (НА ПРИКЛАДІ КАРПАТСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО 

РАЙОНУ) 

 

2.1. Характеристика соціально-економічних передумов 

формування і реалізації потенціалу розвитку сектора малого 

підприємництва на сільських територіях 

 

Підприємницький сектор економіки має власну специфіку та, 

відповідно, потенціал розвитку в залежності від продуктової спеціалізації, 

рівня інтегрованості в місцеву економіку, фінансово-ресурсного та кадрового 

забезпечення господарювання і т. ін. Відповідно, й сільські території держави 

також неоднорідні і можуть як відкривати перспективи для подальшого 

активного соціально-економічного розвитку, так і позначатися на 

характеристиках депресивності. 

Власне, виходячи з цього аспекту, важливим є висновок про те, що 

дослідження стану реалізації потенціалу розвитку малого підприємництва на 

сільських територіях важливо здійснювати на основі комплексного, але 

водночас й цільового підходу. Мова йде про т. зв. обґрунтування 

«просторово-територіальної вибірки» аналізу. На нашу думку, достатньо 

аргументованим видається висновок про обрання в якості об’єкта аналізу 

ключових умов реалізації потенціалу розвитку малого підприємництва 

Карпатського економічного району, до складу якого входять території 

чотирьох областей України – Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської 

та Чернівецької. 

Карпатський економічний район характеризується здебільшого 

однорідними параметрами господарювання і потенціалу розвитку його 

територій, забезпечений водними, лісовими, мінеральними та земельними 
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ресурсами. 

Наголосимо, що потенціал становлення і розвитку малого бізнесу в 

значній мірі залежить від стану ключових індикаторів соціально-

економічного розвитку території. Як можна констатувати з даних, поданих у 

табл. 2.1, соціально-економічний розвиток Закарпатської, Івано-

Франківської, Львівської та Чернівецької областей загалом стабільний, а 

ключові його індикатори мають висхідну динаміку. 

Таблиця 2.1 

Індикатори соціально-економічного розвитку областей Карпатського 

економічного району у 2010-2016 рр. (розраховано за: [112, с. 18, 132, 171]) 

Області 
Роки Темпи 

зростання, % 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016/ 
2010 

2016/ 
2015 

ВРП на одну особу населення, тис. грн 
Закарпатська 10,1 12,3 14,5 17,1 17,0 19,2 22,9 2,3 р. 119,3 
Івано-Франківська 12,5 14,8 19,4 23,4 24,0 27,2 33,2 2,7 р. 122,1 
Львівська 14,1 16,4 20,5 24,4 24,9 28,7 37,3 2,6 р. 129,9 
Чернівецька 9,4 10,9 13,2 14,5 15,2 16,6 20,3 2,2 р. 122,3 
Україна 19,8 23,6 28,5 32,0 33,5 36,9 46,4 2,3 р. 125,8 

Наявний дохід населення на одну особу, тис. грн 
Закарпатська 12,7 15,0 17,2 17,9 17,4 21,7 25,0 196,9 115,2 
Івано-Франківська 15,0 17,7 20,1 20,9 20,4 25,7 29,9 199,3 116,3 
Львівська 16,5 19,2 21,9 23,1 23,6 28,8 33,7 2,0 р. 117,0 
Чернівецька 13,5 15,9 18,1 19,4 18,5 23,1 28,8 2,1 р. 124,7 
Україна 18,5 21,7 25,2 26,7 26,8 31,0 35,6 192,4 114,8 

Капітальні інвестиції на одну особу населення, тис. грн 
Закарпатська 1,8 2,4 2,2 2,1 2,1 3,0 3,7 2,1 р. 123,3 
Івано-Франківська 3,2 3,1 3,7 3,5 4,9 6,9 5,8 181,3 84,1 
Львівська 3,5 4,8 4,4 3,9 3,8 5,3 7,4 2,1 р. 139,6 
Чернівецька 1,9 2,0 2,5 2,5 1,9 3,1 2,9 152,6 93,6 
Україна 4,2 5,7 6,5 5,9 5,1 6,4 8,5 2,0 р. 132,8 
 

Так, за 2010-2016 рр. значно збільшилися обсяги ВРП в розрахунку на 

одиницю населення – від 2,2 до 2,7 разу. Причому середньорічні темпи 

приросту цього показника становлять близько 20 %, що є доволі високим 

значенням. Збільшуються й обсяги інвестицій, які вкладаються в економіку 

областей Карпатського економічного району. Якщо у 2010 р. капітальні 

інвестиції в розрахунку на одиницю населення становили від 1,8 тис. грн 
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(Закарпатська область) до 3,5 тис. грн (Львівська область), то у 2016 р. 

показники зросли до діапазону 2,9-7,4 тис. грн. До позитивних тенденцій 

віднесемо й зростання наявних доходів населення (в середньому удвічі за 

областями Карпатського економічного району), що забезпечує покращення 

купівельної спроможності місцевого населення та розширення місткості 

внутрішнього ринку, збільшення споживчого попиту на товари і послуги, у  

т. ч. локального виробництва суб’єктами малих форм господарювання. 

Зазначені тенденції одночасно є й позитивними передумовами відносно 

нарощування підприємницької активності, зокрема в секторі малого бізнесу. 

Але, слід звернути увагу на те, що аналізовані області 

характеризуються нижчим рівнем розвитку в порівнянні з середньо 

державними значеннями. До прикладу, якщо в середньому за всіма регіонами 

України обсяги ВРП в розрахунку на одну особу населення у 2016 р. 

становили 46,4, тис. грн, то значення відповідних показників у Карпатському 

економічному районі були нижчими: у Закарпатській області – на 50,6 %, в 

Івано-Франківській області – на 28,4 %, у Львівській області – на 19,6 %, у 

Чернівецькій області – на 56,3 %. 

Значно нижчими є й обсяги доходів населення. Так, наявний дохід 

населення у 2016 р. у Закарпатській області становив лише 70,2 % від 

аналогічного середньо державного показника, в Івано-Франківській області – 

83,9 %, у Львівській області – 94,7 %, у Чернівецькій області – 80,9 %. 

Поступається, на разі, й інвестиційна активність в аналізованих 

регіонах. Зокрема, обсяги капітальних інвестицій в розрахунку на одиницю 

населення у Чернівецькій області у 2016 р. склали лише 2,9 тис. грн, що було 

майже утричі менше, ніж в середньому у державі. Відповідний показник для 

Закарпатської області поступався середньо державному значенню у 2,3 рази. 

Дещо вищою є інвестиційна активність у Івано-Франківській та Львівській 

областях, показники для яких були нижчими за середньо державне значення 

на 31,8 % та на 12,9 %. 

Вказані тенденції доцільно вважати здебільшого негативними 
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передумовами щодо підприємницького інвестиційного клімату та зростання 

ділової активності населення, тим більше на сільських територіях 

аналізованих областей, адже, як показано у табл. 2.2, роль сільських 

територій у формуванні та забезпеченні соціально-економічного розвитку 

Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської та Чернівецької областей є 

високою. 

Таблиця 2.2 

Роль сільських територій у ресурсному забезпеченні та потенціалі 

соціально-економічного розвитку областей Карпатського економічного 

району у 2017 р. (розраховано за: [112, с. 28, 30, 96, 98, 213, 215; 50-53]) 

Показники 
Області 

Закарпатська Івано-
Франківська Львівська Чернівецька 

Частка наявного 
населення, % 63,0 56,1 39,0 56,9 

Частка роздрібного 
товарообороту 
підприємств 
роздрібної торгівлі, % 

42,7 27,6 21,5 22,1 

Частка прямих 
інвестицій (акціо-
нерного капіталу), % 

67,9 13,7 46,5 68,6 

Частка житлового 
фонду, % 63,3 58,1 45,8 61,5 

Фінансовий результат 
сільськогосподарських 
підприємств, млн грн 

258,4 212,3 773,9 128,0 

Частка прибуткових 
сільськогосподарських 
підприємств, % 

91,8 82,9 80,7 78,3 

 

До прикладу, значна частина населення цих областей проживає на 

сільських територіях (від 39,0 % у Львівській до 63,0 % у Закарпатській 

областях), а це дає підстави стверджувати те, що вагомий кадровий резерв і 

фактор виробництва присутній саме на сільських територіях аналізованих 

областей. 

Істотна частина внутрішнього ринку присутня саме на сільських 

територіях. Так, у 2017 р. 42,7 % роздрібного товарообороту Закарпатської 
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області припадало безпосередньо на сільські території, що дає підстави 

стверджувати як про вплив стану функціонування сільських територій на 

внутрішній ринок області, так і про можливості, які останній створює для 

діяльності малих підприємств і підприємців – суб’єктів господарської 

діяльності, що мають доволі хороші можливості власної присутності на 

внутрішньому ринку. Відповідні показники для Івано-Франківської, 

Львівської та Чернівецької областей дещо нижчі (27,6 %, 21,5 %, 22,1 % 

відповідно), проте також вважаються доволі високими. 

Слід звернути увагу й на суттєву роль сільських територій у 

формуванні інвестиційної привабливості територій, адже частка прямих 

інвестицій (акціонерного капіталу) тут у Закарпатській області у 2017 р. 

становила 63,3 %, а у Чернівецькій області – 68,6 %. У Львівській області 

відповідний показник також знаходився майже на рівні 50 %. 

Сільські території держави відкривають доволі хороші перспективи й 

для розвитку малого підприємництва у сфері послуг будівництва та ремонту, 

а також суміжних з ними видах економічної діяльності. Підставою для такого 

висновку є наявність значної частки житлового фонду (від 45,8 % у 

Львівській до 63,3 % у Закарпатській областях) на сільських територіях 

держави.  

Для України сільські території залишаються традиційно привабливими 

для такого виду економічної діяльності суб’єктів малого бізнесу, як сільське 

господарство. Причому діяльність сільськогосподарських підприємств на 

сільських територіях держави вже сьогодні характеризується доволі високою 

ефективністю. До прикладу, фінансовий результат сільськогосподарських 

підприємств у Львівській області у 2017 р. становив 0,8 млрд грн. Відповідні 

показники для інших областей хоча й нижчі (від 128,0 млн грн у 

Чернівецькій області до 258,4 млн грн у Закарпатській області), втім теж 

високі, як для сільської економіки. Про високу прибутковість 

сільськогосподарського бізнесу свідчать й значні частки прибуткових 

підприємств галузі – від 78,3 % у Чернівецькій області до 91,8 % у Івано-
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Франківській області. 

Активний розвиток сільського господарства, беззаперечно, слід 

вважати позитивною передумовою активізації і реалізації потенціалу 

розвитку малого підприємництва на сільських територіях України. Водночас, 

вищим рівнем перспективності вважається диверсифікація і зниження рівня 

моноспеціалізації суб’єктів малого бізнесу сільських територій. Реалізація 

такого завдання сприятиме як розширенню можливостей для розвитку 

суб’єктів господарювання, так і зміцненню конкурентоспроможності 

економіки сільських територій – як запоруки їх подальшого соціально-

економічного поступу. 

Попри доволі високу роль і значимість сільських територій 

Карпатського економічного району у функціонуванні областей ключові 

індикатори їх соціально-економічного розвитку свідчать про наявність 

істотних недоліків, а також низькі темпи відновлення позицій. Відповідно до 

даних, наведених у табл. 2.3, обсяги виробництва сільськогосподарської 

продукції в розрахунку на одиницю населення у 2016 р. становили лише 3,3 

(Закарпатська область) – 4,7 (Чернівецька область) тис. грн, що було від  

43,1 % до 18,9 % менше, ніж в середньому в Україні. Якщо в Україні цей 

важливий показник ефективності сільськогосподарського бізнесу за  

2011-2016 рр. зріс на 11,5 %, то у Чернівецькій області знизився на 2,1 %, а у 

Закарпатській області збільшився лише на 3,1 %. 

Звернімо увагу, що для Івано-Франківської області впродовж 

аналізованого періоду характерне стрімке нарощування капітальних 

інвестицій. Показник 2016 р. зріс до 216,4 тис. грн на 100 га 

сільськогосподарських угідь (у 3,5 рази за 2011-2016 рр.). Середні обсяги 

інвестування мають сільські території Львівської та Чернівецької областей. 

Натомість, для сільських територій Закарпатської області властивий спад 

інвестиційної активності, а обсяги капітальних інвестицій в розрахунку на 

100 га сільськогосподарських угідь у 2016 р. склали лише 28,1 тис. грн, що 

було у 3,3 разу менше, ніж в середньому в Україні.     
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Таблиця 2.3 

Показники соціально-економічного розвитку сільських територій 

Карпатського економічного району у 2011-2016 рр.  

(розраховано за: [50-53; 55]) 

Показники Області Роки 
Темпи 

зростання, 
%/в.п. 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016/2011 
Обсяг виробництва 
валової 
сільськогосподарської 
продукції в розрахунку 
на одну особу, тис. грн 

Закарпатська 3,2 3,4 3,4 3,4 3,3 3,3 103,1 
Івано-Франківська 3,8 4,0 4,1 4,3 4,1 4,2 110,5 
Львівська 3,3 3,4 3,5 3,7 3,6 3,7 112,1 
Чернівецька 4,8 4,8 5,0 5,2 4,7 4,7 97,9 
Україна 5,2 5,0 5,7 5,8 5,6 5,8 111,5 

Обсяги капітальних 
інвестицій в розрахунку 
на 100 га 
сільськогосподарських 
угідь, тис. грн 

Закарпатська 17,8 14,0 19,9 14,2 25,0 28,1 157,9 
Івано-Франківська 62,3 73,2 89,0 83,2 200,4 216,4 3,5 р. 
Львівська 40,9 36,3 42,6 46,6 68,9 75,1 183,6 
Чернівецька 41,2 43,3 56,9 65,7 65,1 73,5 178,4 
Україна 45,1 51,8 51,1 51,6 82,7 91,7 2,0 р. 

Рівень зайнятості 
населення, % 

Закарпатська 64,9 53,6 54,8 53,6 53,6 53,2 -11,7 
Івано-Франківська 48,9 57,0 58,3 55,7 54,4 54,3 +5,4 
Львівська 55,1 61,3 61,6 52,9 52,1 52,0 -3,1 
Чернівецька 40,3 69,2 68,3 59,1 57,1 56,5 +16,2 
Україна 57,6 62,7 63,5 55,9 55,1 54,8 -2,8 

Частка населення з 
доступом до інтернету, 
% 

Закарпатська 6,5 13,4 20,4 25,4 27,5 29,1 +22,6 
Івано-Франківська 10,4 17,5 21,4 27,5 36,4 39,8 +29,4 
Львівська 17,8 22,4 27,8 33,6 37,6 41,2 +23,4 
Чернівецька 8,4 11,5 21,4 29,5 31,6 34,2 +25,8 
Україна 12,8 16,5 21,4 26,5 30,3 33,6 +20,8 

 

На нашу думку, вказане є свідченням нестабільності як розвитку, так і 

інвестиційної привабливості сільських територій держави, їх галузевих 

економічних комплексів, що варто вважати несприятливою передумовою 

формування і реалізації потенціалу розвитку малого підприємництва цих 

територій. 

Як наслідком, так і підтвердженням наявності нестабільності є й 

ситуація, що склалася на ринку праці сільських територій України. Яскравою 

характеристикою цього є чітко протилежні тенденції до, наприклад, 

підвищення рівня зайнятості на сільських територіях Чернівецької області 

(на 16,2 в. п. за 2011-2016 рр.) та зниження цієї важливої компоненти ринку 

праці Закарпатської області – на 11,7 в. п. за цей же часовий період. В дещо 

менших масштабах, але такі ж тенденції характерні для Івано-Франківської 
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(де рівень зайнятості підвищився на 5,4 в. п.) та Львівської (де рівень 

зайнятості знизився на 3,1 в. п.) областей.     

В якості стримуючого чинника реалізації потенціалу розвитку малого 

бізнесу на сільських територіях України розглядаємо все ще недостатньо 

високу забезпеченість доступу сільських мешканців до мережі інтернет. Так, 

попри стрімке покращення цього показника у 2011-2016 рр. (показник зріс 

від 22,6 в. п. у Закарпатській області до 29,4 в. п. в Івано-Франківській 

області, коли в середньому на сільських територіях України – на 20,8 в. п.), 

рівень забезпеченості інтернетом сільських мешканців все ще не високий – 

29,1-41,2 %. Це перешкоджає комунікації представників бізнесу та 

населення, споживачів, розвитку інтернет-комерції та електронної торгівлі. 

Одночасно це й стримуючий чинник якісного впровадження інструментів та 

засобів державної політики стимулювання реалізації потенціалу розвитку 

малого підприємництва, адже не сприяє ефективній комунікації 

представників державної влади, місцевої громадськості, населення та ділових 

кіл. 

Попри доступність інфраструктури, а також інформаційно-

комунікаційних мереж, важливе значення в контексті передумов формування 

і реалізації потенціалу малого бізнесу на сільських і віддалених територіях 

відіграє стан розвиненості і ефективності функціонування торговельної 

мережі. Стан сформованості логістики, складського і торговельного 

господарства дозволяє місцевим товаровиробникам швидше і з кращим 

рівнем доступності представляти у роздрібній торговельній мережі власні 

товари та продукцію, що позитивно позначається на пожвавленості ділової 

активності на сільських та прилеглих до них територіях. Відтак, сільські 

території аналізованих областей характеризуються порівняно високим 

рівнем, але й значними диференціаціями, в розвитку роздрібної торгівлі 

(табл. 2.4).  

Так, обсяги роздрібного товарообороту на одну особу населення на 

сільських територіях Закарпатської області становили 4281 грн, що є високим 
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значенням для більшості областей України. 

Таблиця 2.4 

Показники обсягів та ефективності роздрібної торгівлі на сільських 

територіях областей Карпатського економічного району у 2016 р. 

(розраховано за: [116, с. 13, 78-89, 112-115]) 

Показники 
Області 

Закарпатська Івано-
Франківська Львівська Чернівецька 

Роздрібний товарооборот на одну 
особу населення, тис. грн 4281 1543 834 2481 

Мережа об’єктів роздрібної 
торгівлі, од. 452 352 612 251 

Мережа об’єктів роздрібної 
торгівлі, од. на 10 тис. осіб 3,6 2,6 2,4 2,8 

Кількість магазинів, од. 319 266 596 160 
Кількість магазинів, од. на 10 тис. 
осіб 2,53 1,93 2,35 1,76 

Кількість аптек і аптечних 
пунктів, од. на 10 тис. осіб 0,44 0,13 0,09 0,40 

Кількість напівстаціонарних 
об’єктів торгівлі, од. на 10 тис. 
осіб населення 

1,06 0,62 0,06 1,00 

Торгова площа магазинів, тис. 
м.кв 28 17 34 8 

Торгова площа магазинів, м.кв на 
10 тис. осіб 358 212 340 145 

 

При цьому у Львівській області, де обсяги роздрібного товарообороту в 

розрахунку на одиницю населення були найнижчими серед аналізованих 

областей, найбільшого розвитку отримала мережа об’єктів роздрібної 

торгівлі – 612 од. Водночас, в розрахунку на одиницю населення в цьому 

регіоні наявно лише 2,4 таких об’єкти на 10 тис. осіб; до порівняння, у 

Закарпатській області відповідний показник становив 3,6 од. (у 1,5 разу 

більше). 

Схожі співвідношення простежуються й відносно чисельності 

магазинів на сільських територіях областей Карпатського економічного 

району. Так, найбільшою була чисельність магазинів у Львівській області – 

596 од., але в розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення показник у 

цьому регіоні склав 2,35 од. при 5,53 од. на сільських територіях 
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Закарпатської області.   

Як можемо констатувати, сільські території аналізованих областей 

України характеризуються низьким рівнем забезпечення мережею аптек і 

аптечних пунктів, а також напівстаціонарних об’єктів торгівлі (показник не 

перевищує 1 об’єкт в розрахунку на 10 тис. осіб населення). Це не сприяє 

повноцінному задоволенню потреб населення у товарах, на яких 

спеціалізуються ці об’єкти торгівлі. Відтак, перспективною може стати 

спеціалізація суб’єктів малого бізнесу на розвитку мережі саме такого типу 

об’єктів роздрібної торгівлі. 

Зробимо висновок й про доволі належний рівень забезпечення 

сільських територій торговими площами. До прикладу, на сільських 

територіях Львівської області наявні 34 тис. м. кв., а Закарпатської –  

28 тис. м. кв. торгових площ. Порівняно високими є показники 

забезпеченості торговими площами в розрахунку на 10 тис. осіб наявного 

населення – від 145 м. кв. у Чернівецькій області – до 358 м. кв. у 

Закарпатській області. 

На нашу думку, наявні окремі диференціації в показниках системи 

роздрібної торгівлі обумовлені не стільки станом розвитку цієї галузі, як 

специфікою сільських територій, наявного на них населення, а також 

загальної структури розподілу населення регіону. В цілому ж параметри 

наявності роздрібних торговельних мереж в аналізованих регіонах держави 

паритетні.      

  Підтвердженням розширення місткості внутрішнього ринку сільських 

територій держави є інформація, подана на рис. 2.1. Як можемо спостерігати, 

для всіх з аналізованих регіонів наявні тенденції до щорічного збільшення 

показника роздрібного товарообороту в розрахунку на одиницю наявного 

населення. Найвищі темпи і обсяги нарощування відповідного показника 

характерні передусім для сільських територій Закарпатської та Чернівецької 

областей. Але позитивна динаміка спостерігається й на сільських територіях 

Львівської та Івано-Франківської областей України.  
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Рис. 2.1. Обсяги роздрібного товарообороту в розрахунку на одну особу на 

сільських територіях Карпатського економічного району  

у 2005-2016 рр. (розраховано за [116, с. 13; 115, с. 17]) 

 

Очевидно, що ці тенденції слід відносити до позитивних передумов 

реалізації потенціалу розвитку малого підприємництва на сільських 

територіях, оскільки покращуються можливості сільського населення 

відносно придбання товарів (послуг) місцевих суб’єктів господарювання. 

Втім, до негативних передумов відносимо наявність тенденції до зменшення 

кількості об’єктів роздрібної торгівлі на сільських територіях Закарпатської, 

Івано-Франківської, Львівської та Чернівецької областей (рис. 2.2). 

Найбільша чисельність об’єктів торгівлі для всього аналізованого 

періоду була у Львівській області, але саме для цього регіону характерною 

стала й найбільш яскраво виражена тенденція до зменшення чисельності 

об’єктів роздрібної торгівлі. Зокрема, за 2005-2016 рр. кількість об’єктів 

роздрібної торгівлі тут скоротилася у 2,3 рази. Аналогічні показники для 

Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей становили 2,0 

рази, 40,6 %, 44,1 % відповідно. 
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Рис. 2.2. Кількість об’єктів роздрібної торгівлі на сільських територіях 

Карпатського економічного району у 2005-2016 рр. (розраховано за  

 [116, с. 85; 115, с. 111])  

 

Вказані тенденції, на нашу думку, не можуть вважатися позитивними 

передумовами реалізації потенціалу розвитку малого підприємництва на 

сільських територіях України, адже є свідченням погіршення можливостей 

суб’єктів бізнесу в контексті просування і представлення продукції (товарів, 

послуг) на ринку. Зазначене підтверджується й скороченням торгових площ 

на сільських територіях держави (рис. 2.3).  

Як показано на рис. 2.3, загальні торгові площі на сільських територіях 

Львівської області за 2005-2016 рр. скоротилися з 75 тис. м. кв. до 

34 тис. м. кв. Відповідно, скорочення перевищило 2,2 разу. Аналогічні 

тенденції характерні й для інших областей Карпатського економічного 

району, а саме на рівні 40,4 % для Закарпатської області, 32,0 % – для Івано-

Франківської області та 2,9 разу – для Чернівецької області. В дійсності 

раціональні обсяги торговельних площ ще потребують додаткового 

наукового обґрунтування, втім, в будь-якому разі, активізація малого бізнесу, 

зокрема його посередницько-збутових форм неможлива без відновлення 

відповідних площ для збуту товарів (продукції), або ж без альтернативного 
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заміщення традиційної стаціонарної торгівлі електронними чи іншими 

формами комерції. 
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Рис. 2.3. Торгова площа на сільських територіях Карпатського економічного 

району у 2005-2016 рр. (розраховано за [116, с. 88; 115, с. 114]) 

 

Негативною передумовою реалізації потенціалу розвитку малого 

підприємництва на сільських територіях України варто вважати й 

погіршення кадрового ресурсу цього сектору економіки унаслідок 

скорочення чисельності населення (рис. 2.4). 

Так, окрім сільських територій Закарпатської області, для інших 

регіонів характерне зменшення чисельності наявного населення упродовж 

2002-2017 рр. В загальному це призвело до скорочення чисельності  і 

трудових ресурсів, адже вікова структура населення в цілому за цей період 

змінилася не в значній мірі. Таким чином, за 2002-2017 рр. кількість 

населення у Карпатському економічному районі зменшилася з 3226,2 до 

3074,4 тис. осіб (на 151,8 тис. осіб або на 4,7 %). На наш погляд, з огляду на 

зменшення чисельності населення на фоні наявних високих темпів 

зовнішньої трудової міграції є підстави стверджувати про наявність в нашій 

державі такої негативної передумови реалізації потенціалу розвитку малого 
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підприємництва на сільських територіях, як зменшення ресурсу фактору 

праці. 
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Відповідно, в процесі удосконалення державної політики в цій сфері 

важливо звернути увагу й на цей аспект та забезпечити вищу якість 

інтелектуально-кадрового забезпечення малого бізнесу на сільських 

територіях. 

Важливим аспектом, що визначає передумови активізації малого 

підприємництва на сільських територіях держави, на нашу думку, потрібно 

вважати стан функціонування реального сектору економіки цих територій, 

що представлений відповідною сукупністю підприємств. З однієї сторони, 

велика чисельність суб’єктів бізнесу створює конкурентні перепони для 

представників малого підприємництва, але, з іншої – формує потенціал 

співпраці, субпідряду, реалізації взаємозамінних і доповнюючи проектів 

тощо.  
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Загалом слід вести мову про наявність негативної тенденції до 

зменшення чисельності підприємств, які здійснюють діяльність на сільських 

територіях Карпатського економічного району. Крім того, як констатуємо з 

даних, наведених у табл. 2.5, нерівномірним можна вважати й стан їх 

розвитку. Так, кількість підприємств на сільських територіях Львівщини є 

практично співрозмірною з сумарною чисельністю підприємств сільських 

територій Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей. 

Таблиця 2.5 

Показники діяльності підприємств на сільських територіях областей 

Карпатського економічного району у 2016 р. (розраховано за: [56-59]) 

Показники 
Області 

Закарпатська Івано-
Франківська Львівська Чернівецька 

Кількість підприємств, од.  2996 2933 5776 1737 
Кількість підприємств, од. на 1 тис. 
осіб населення 3,8 3,8 5,8 3,4 

Кількість зайнятих працівників,  
осіб 42055 29310 101684 16448 

Кількість зайнятих працівників в 
середньому на одному 
підприємстві, осіб  

14,0 9,9 17,6 9,5 

Обсяги реалізованої продукції 
(товарів, послуг), млн грн 23695,3 25280,5 85252,2 6797,3 

Обсяги реалізованої продукції 
(товарів, послуг) в середньому на 
одне підприємство, млн грн 

7,9 8,6 14,8 3,9 

Обсяги реалізованої продукції 
(товарів, послуг) в середньому на 
одного зайнятого, тис. грн 

563,4 862,5 838,4 413,3 

Середньомісячна заробітна плата, 
грн 6575,1 5722,2 6363,9 4119,5 

Рівень фонду оплати праці у 
реалізованій продукції, % 14,0 7,8 9,1 11,9 

 

Істотно більшою була чисельність підприємств, які функціонують на 

сільських територіях Львівської області, в розрахунку на 1 тис. осіб наявного 

населення в порівнянні з іншими регіонами Карпатського економічного 

району, а саме – 5,8 од. проти 3,4-3,8 од. 

Це позначилося й на зайнятості населення, причому як загалом, так і в 

розрахунку на одне підприємство. Зокрема, щодо останнього показника, то у 
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Львівській області він становив 17,6 осіб, тоді як у Закарпатській – 14,0 осіб, 

Івано-Франківській – 9,9 осіб, Чернівецькій – 9,5 осіб. Вказане дає підстави 

стверджувати про вищий рівень розвитку господарської діяльності та 

підприємництва на сільських територіях Львівської області. В решти 

аналізованих областей цей аспект соціально-економічного розвитку нижчий, 

але в загальному співрозмірний. 

Кількісна перевага за чисельністю підприємств забезпечила й вищі 

значення інтенсивних показників ефективності функціонування підприємств 

на сільських територіях у Львівській області, де у 2016 р. більшими були 

обсяги реалізованої продукції (товарів, послуг), причому як в загальному, так 

і в розрахунку на одного зайнятого та в розрахунку на одне підприємство. 

Чого не відбулося в аспекті соціальної ефективності бізнесу на 

сільських територіях. Так, попри нижчі масштаби і ефективність діяльності 

рівень оплати праці підприємств, що функціонують на сільських територіях 

Закарпатської області, був найвищим з-поміж аналізованих областей. Так, 

середньомісячна заробітна плата тут склала 6,6 тис. грн, а рівень фонду 

оплати праці до загального річного обсягу реалізованої продукції (товарів, 

послуг) – 14,0 %, тоді як, до порівняння, відповідні показники у Львівській 

області становили 6,4 тис. грн та 9,1 % відповідно. 

В значній мірі цьому послугувала більша частка прибуткових 

підприємств сільських територій області (табл. 2.6). В регіоні частка таких у 

2016 р. становила 82,5 %, а в решти областях – від 77,0 до 79,1 %. 

З іншої сторони, більша частка прибуткових підприємств не стала 

чинником позитивного впливу на обсяги фінансового результату 

прибуткових підприємств, який у Закарпатській області становив 427,9 млн 

грн та поступався відповідному показнику в Івано-Франківській області у 2,8 

рази, а у Львівській області у 3,7 рази. 

Якщо аналізувати загальний фінансовий результат всіх підприємств, 

що функціонують на сільських територіях Карпатського економічного 

району, то чітко простежується збитковість підприємницького сектора 
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Чернівецького області, низькі значення ключових параметрів фінансової 

ефективності господарювання підприємств у Закарпатській області та 

середній рівень відповідних параметрів у Львівській та Івано-Франківській 

областях. 

Таблиця 2.6 

Показники результативності підприємств на сільських територіях 

областей Карпатського економічного району у 2016 р. (розраховано за: 

[50-53]) 

Показники 
Області 

Закарпатська Івано-
Франківська Львівська Чернівецька 

Частка прибуткових підприємств, 
% 82,5 77,0 76,9 79,1 

Фінансовий результат прибуткових 
підприємств в середньому на одне 
прибуткове підприємство, тис. грн 

427,9 1159,9 1592,8 582,8 

Фінансовий результат до 
оподаткування в розрахунку на 
одне підприємство, тис. грн 

45,4 550,1 790,6 -320,2 

Рентабельність реалізованої 
продукції, % 0,6 6,4 5,4 -8,2 

Частка збиткових підприємств, % 17,5 23,0 23,1 20,9 
 

Узагальнюючи, можна констатувати про сильні позиції кожної з 

аналізованих областей за тими, чи іншими показниками розвитку 

підприємницького сектора, що загалом забезпечує превалювання думки про 

нестабільність підприємницького середовища, а також наявність в цілому 

рівномірної ситуації на сільських територіях всіх з аналізованих областей. 

Частина з узагальнених вище чинників і передумов, беззаперечно, мала 

позитивний вплив на формування потенціалу розвитку сектору малого 

підприємництва сільських територій, проте дестабілізуючі чинники 

забезпечили погіршення ключових його параметрів. Підставою для такого 

висновку є дані щодо чисельності суб’єктів малого бізнесу на сільських 

територіях, обсягу зайнятості та реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг) (рис. 2.5-2.7). 

Так, для 2016 р. характерний суттєвий спад чисельності малих 
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підприємств у сільських територіях всіх з аналізованих областей, зокрема у 

Закарпатській області – на 19,8 % (до 2015 р.), у Івано-Франківській області – 

на 22,5 %, у Львівській області – на 17,9 %, в Чернівецькій області – на 

11,5 %.    
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Рис. 2.5. Чисельність малих підприємств на сільських територіях 

Карпатського економічного району у 2013-2016 рр. (складено за 

[87, с. 126-135; 120, с. 209; 94, с. 224-227; 50]) 

 
Зазначене слід вважати негативною тенденцією відносно формування 

та реалізації потенціалу розвитку малого підприємництва на сільських 

територіях держави. Обумовлені зміни призвели й до зменшення чисельності 

малих підприємств в розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення. 

Найбільший спад за цим показником характерний для Закарпатської області, 

де у 2013 р. налічувалося 3,3 малих підприємства в розрахунку на 1 тис. осіб 

населення, а у 2016 р. – лише 2,6 малих підприємства (темпи спаду склали 

21,2 %). Але такі ж тенденції стали характерними і для всіх інших 

аналізованих областей. 

Втім, до позитивного можна віднести факт того, що попри зменшенні 
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кількості малих підприємств, хоча й меншими темпами, але зросла зайнятість 

на них (рис. 2.6).    
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Рис. 2.6. Показники зайнятості на малих підприємствах сільських територій 

Карпатського економічного району у 2013-2016 рр.  

(складено за [87, с. 126-135; 120, с. 209; 94, с. 224-227; 50]) 

 
До прикладу, якщо на сільських територіях Закарпатської області у 

2013 р. на одне мале підприємство припадало 1,9 зайнятих осіб, то у 2016 р. 

показник збільшився до 5,3 осіб. В найбільшій мірі забезпечені зайнятими 

працівниками малі підприємства сільських територій Львівської області. Тут 

в розрахунку на одне мале підприємство у 2016 р. припадало в середньому 

6,4 особи працюючих. 

Але все ж тенденції, що спостерігаються, здебільшого негативні, адже 

у всіх областях (окрім Закарпатської) чисельність зайнятих на малих 

підприємствах сільських територій у 2016 р. до 2013 р. скоротилася, що не 

можна вважати чинником сприятливим в контексті формування та в 

подальшому реалізації потенціалу розвитку малого бізнесу на сільських 

територіях держави.   
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Натомість, наявні позитивні передумови в контексті нарощування 

обсягів виробництва та реалізації товарів (робіт, послуг) в секторі малого 

бізнесу сільських територій України (рис. 2.7).    
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Рис. 2.7. Показники обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) малими 

підприємствами сільських територій Карпатського економічного району у 

2013-2016 рр. (складено за [87, с. 126-135; 120, с. 209; 94, с. 224-227; 80]) 

 
Зокрема, для 2013-2016 рр. характерне нарощування обсягів реалізації 

продукції (послуг) малих підприємств, що функціонують на сільських 

територіях усіх з аналізованих областей. При цьому збільшуються й обсяги 

реалізації в розрахунку на одне мале підприємство. Наприклад, якщо у 

2013 р. одне мале підприємство, що здійснює діяльність на сільських 

територіях Львівської області в середньому на рік реалізувало продукції на 

1,5 млн грн, то у 2016 р. показник зріс до 4,0 млн грн, що у 2,7 рази більше. 

Узагальнимо виявлені позитивні та негативні аспекти, а також 

тенденції формування і реалізації потенціалу розвитку малого 
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підприємництва на сільських територіях держави на рис. 2.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

СКЛАДОВІ ФОРМУВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ 

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. 2.8. Результати узагальнення соціально-економічних передумов реалізації 

потенціалу розвитку малого підприємництва на сільських територіях України 

(авторська розробка) 
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Таким чином, є підстави стверджувати як про наявність позитивних 

аспектів, так і недоліків, сприятливих та негативних тенденцій, на 

виправлення яких слід сконцентрувати ефективну державну політику в 

аналізованій сфері. Цьому сприятимуть також і результати аналізу стану 

реалізації відповідного потенціалу, що є предметом наступного підрозділу 

дослідження. 

 

2.2. Аналіз стану реалізації потенціалу розвитку малого 

підприємництва на сільських територіях 

 

Як зазначалося в теоретичній частині дослідження, реалізації 

потенціалу розвитку сектору малого підприємництва на певній території 

передує низка умов і передумов. Зокрема, для цього передусім державою має 

бути створене сприятливе інституційно-правове, організаційно-економічне та 

суспільно-психологічне середовище, яке стимулює підприємливу частину 

населення до юридичної реєстрації малих організаційно-правових форм 

господарювання, створення і започаткування бізнесу, здійснення інвестицій в 

його розвиток, активізації і нарощування масштабів підприємницької 

діяльності, забезпечення високої ефективності господарювання, 

використання ресурсного забезпечення, а також реалізації суспільно-

соціальної функції задоволення потреб населення на території локалізації 

комерційної господарської діяльності, сплаті податків (зокрема до місцевих 

бюджетів), розвитку інфраструктури, забезпеченні зайнятості, а також 

впровадженні заходів у сфері соціальної відповідальності бізнесу. 

Вказане доводить до висновку про те, що оцінювання стану і реалізації 

потенціалу розвитку малого підприємництва на сільських територіях є 

комплексним багатоетапним та поліаспектним процесом. На нашу думку, тут 

доречним є застосування і слідування наступній методичній послідовності 

проведення аналізу (рис. 2. 9). 

Так, щодо економічної складової стану розвитку малого 
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підприємництва на сільських територіях Карпатського економічного району, 

то передусім варто наголосити на недостатній чисельності суб’єктів малого 

бізнесу як загалом, так і в розрахунку на одиницю населення, малій 

зайнятості, невисоких обсягах виробництва і реалізації продукції 

представниками малого бізнесу, а також наявності низки негативних 

тенденцій до подальшого зниження цих характеристик (підрозділ 2.1 

дослідження). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.9. Методична послідовність аналізу стану та реалізації потенціалу 

розвитку малого підприємництва на сільських територіях  

(авторська розробка) 
 
Доводиться також вести мову й про те, що функціонування інституту 

фізичної особи – підприємця не стало належним доповненням (до інституту 

малих підприємств – юридичних осіб) або ж заміною параметрів 

Формування системи індикаторів (та їх значень) оцінювання стану розвитку малого 
підприємництва на сільських територіях 

Ідентифікація та розрахунок значень (за адміністративними одиницями) ключового 
показника ефективності розвитку малого підприємництва на сільських територіях 

Проведення DEA-аналізу реалізації потенціалу розвитку малого підприємництва на 
сільських територіях  

Проведення регресійного аналізу для визначення міри впливу складових (та їх 
індикаторів) на реалізацію потенціалу розвитку малого підприємництва на сільських 

територіях  

Аналіз економічної компоненти стану розвитку малого підприємництва на сільських 
територіях 

Оцінювання соціальної складової стану розвитку малого підприємництва на сільських 
територіях 

Характеристика політико-суспільної ролі малого підприємництва на сільських територіях 

Формування висновків для прийняття обґрунтованих управлінських рішень щодо 
державної політики подальшого нарощування та ефективної реалізації потенціалу 

розвитку малого підприємництва на сільських територіях держави 
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функціонування сектора малого бізнесу на сільських територіях нашої 

держави, хоча певні позитивні тенденції внеску суб’єктів цього сектора 

малого бізнесу у формування потенціалу соціально-економічного розвитку 

малого підприємництва на сільських територіях все ж наявні (табл. 2.7). 

Таблиця 2.7 

Показники функціонування фізичних осіб – підприємців на сільських 

територіях Львівської області у 2013-2016 рр.  

(складено автором за [51-52]) 

Показники Роки Темпи зростання, % 
2013 2014 2015 2016 2016/2013 2016/2015 

Кількість суб’єктів, тис. од. 63995 99150 101814 99088 154,8 97,3 

Кількість зайнятих, тис. осіб  122,1 154,5 147,3 149,9 122,8 101,8 

Кількість зайнятих в розрахунку на 
1 СПД-ФО, осіб 1,9 1,6 1,4 1,5 78,9 107,1 

Обсяг реалізованої продукції, млн 
грн 13086,4 16686,1 24569,5 31178,7 2,4 р. 126,9 

Обсяг реалізованої продукції в 
розрахунку на 1 зайнятого, тис. грн 107,2 108,0 166,8 207,9 193,9 124,6 

  

Так, кількість СПД-ФО у Львівській області за 2013-2016 рр. 

збільшилася на понад половину (54,8 %); ці суб’єкти господарювання 

забезпечили зайнятість на 27,8 тис. осіб населення більше (приріст склав 

22,8 %); майже у два з половиною рази зріс внесок фізичних осіб – 

підприємців у створення ВРП (в абсолютному вимірі збільшення обсягів 

реалізації продукції становило понад 18 млрд грн); поступово зростає й 

продуктивність праці у секторі спрощенців. Але при цьому, в середньому 

одним приватним підприємцем у 2016 р. було зайнято лише 1,5 особи і цей 

показник до 2013 р. скоротився майже у двічі. 

В контексті формування додаткових висновків відносно економічної 

компоненти реалізації потенціалу розвитку малого підприємництва на 

сільських територіях доречно порівняти внесок юридичних та фізичних форм 

малого підприємництва у створення ВРП територій. Так, дещо вищою тут є 

роль фізичних осіб – підприємців, які впродовж всього аналізованого періоду 
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мали більші, ніж малі підприємства – юридичні особи обсяги реалізованої 

продукції (товарів, послуг) (рис. 2.10).  
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Рис. 2.10. Показники обсягу реалізації продукції (товарів, послуг) суб’єктів 

малого підприємництва сільських територій Львівської області у  

2013-2016 рр. (розраховано за [50-53]) 

 
До прикладу, у 2016 р. відповідний показник становив 31,2 млрд грн, 

що в структурі реалізованої продукції (товарів, послуг) сектора малого 

бізнесу склало 62,3 %. Це дає підстави стверджувати про суттєву 

спеціалізацію представників малого бізнесу на обранні такої юридичної 

форми господарювання як СПД-ФО. На нашу думку, така тенденція, 

скоріше, негативна, адже світова практика показує, що функціонування 

малих підприємств – юридичних осіб більш стабільне і прогнозоване, 

особливо для органів державного управління, що забезпечують регулювання 

і стимулювання розвитку та реалізацію соціально-економічного потенціалу 

цього сектору економіки. 

На підтвердження цієї тези звернімо увагу на те, що ефективність 

функціонування малих підприємств – юридичних осіб на сільських 

територіях держави вища. Про це свідчать обсяги реалізації продукції 
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(товарів, послуг) в розрахунку на одного зайнятого. Диференціація на 

користь юридичних осіб спостерігалася протягом всього аналізованого 

періоду, але стала найбільш відчутною у 2016 р., коли відповідні показники 

становили 396,8 та 207,9 тис. грн, а розрив між ними – 90,9 %.  

Не реалізував себе в повній мірі (в економічному аспекті) й інститут 

мікропідприємництва на сільських територіях держави. З огляду на 

складніші умови ведення господарської діяльності закономірною на 

сучасному етапі поступу держави стала тенденція до зростання частки 

мікропідприємств у загальній чисельності малих підприємств. 

До прикладу, на  поч. 2017 р. частки мікропідприємств у Карпатському 

економічному районі становили від 82,6 % (Львівська область) до 88,1 % 

(Івано-Франківська область) (табл. 2.8).  

Таблиця 2.8 

Роль мікропідприємств в секторі малого бізнесу сільських територій 

Карпатського економічного району у 2013-2016 рр.  

(складено автором за [50-53]) 

Показники Області 
Роки Абсолютні 

відхилення, +/- 

2013 2014 2015 2016 2016/201
3 2016/2015 

Частка 
мікропідприємст
в в кількості 
малих 
підприємств, % 

Закарпатська 87,6 79,7 89,0 86,1 -1,5 -2,9 
Івано-Франківська 89,6 90,0 90,6 88,1 -1,5 -2,5 
Львівська 84,0 84,9 85,3 82,6 -1,4 -2,7 

Чернівецька 85,0 85,8 87,2 84,9 -0,1 -2,3 

Частка 
мікропідприємст
в в загальних 
обсягах 
реалізації 
продукції малих 
підприємств, % 

Закарпатська 29,1 32,9 29,2 32,7 +3,6 +3,5 
Івано-Франківська 38,6 32,2 30,6 34,9 -3,7 +4,3 
Львівська 30,3 29,1 27,6 29,7 -0,6 +2,1 

Чернівецька 30,9 26,9 30,4 29,7 -1,2 -0,7 

 
Але при цьому частка в обсязі реалізованої продукції (товарів, послуг) 

малих підприємств – лише близько 30 %. Більше того, для періоду  

2013-2016 рр. здебільшого характерною стала тенденція до послаблення 

частки мікропідприємств у загальних обсягах реалізації продукції (товарів, 
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послуг) у секторі малого підприємництва на сільських територіях (окрім 

Закарпатської області, де значну частку обсягів реалізації було переведено з 

сегменту малих підприємств у сектор мікропідприємництва). Однією з 

причин цієї тенденції є зменшення частки мікропідприємств в аналізованому 

секторі економіки сільських територій.     

Соціальна складова реалізації потенціалу розвитку малого 

підприємництва на сільських територіях передусім полягає в забезпеченні 

зайнятості, а також внесу суб’єктів малого бізнесу у формування доходів 

сільського населення. Так, в цілому сектор малого бізнесу забезпечує 

зайнятістю доволі велику частину сільського населення – у Львівській 

області 30,5 тис. осіб, у Закарпатській області – 12,3 тис. осіб, у  

Івано-Франківській області – 12,2 тис. осіб, у Чернівецькій області – 8,6 тис. 

осіб (станом на 2016 р.) (табл. 2.9). 

Таблиця 2.9 

Роль сектора малого підприємництва у забезпеченні зайнятості 

населення сільських територій Карпатського економічного району у 

2013-2016 рр. (складено автором за [56-59]) 

Показники Області Роки Темпи зростання, 
%/в.п. 

2013 2014 2015 2016 2016/2013 2016/2015 

Чисельність зайнятих 
на малих 
підприємствах, тис. 
осіб 

Закарпатська 14233 12978 12877 12586 88,4 97,7 
Івано-
Франківська 14524 13782 12193 12275 84,5 100,7 
Львівська 33,3 32,1 31,4 30,5 91,6 97,1 
Чернівецька 9,3 9,5 8,4 8,6 92,5 102,3 

Чисельність зайнятих 
СПД-ФО, тис. осіб Львівська 122,1 154,5 147,3 149,9 122,8 101,8 

Частка малих 
підприємств у 
зайнятості населення, 
% 

Закарпатська 54,6 35,7 36,6 37,2 -17,4 +0,6 
Івано-
Франківська 47,7 46,2 46,2 44,4 -3,3 -1,8 
Львівська 42,5 42,3 43,3 41,8 -0,7 -1,5 
Чернівецька 50,9 51,9 52,9 54,0 +3,1 +1,1 

 
Проте за останні 4 роки роль сектору малого підприємництва в 

забезпеченні зайнятості на сільських територіях держави скоротилася. Так, у 

всіх з аналізованих областей зменшилася чисельність зайнятих на малих 

підприємствах. Відповідні темпи скорочення становили 15,5 % (у Івано-
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Франківській області), 11,6 % (у Закарпатській області), 8,4 % (у Львівській 

області), 7,5 % (у Чернівецькій області). Однією з причин скорочення 

чисельності зайнятих на малих підприємствах слід вважати «перетікання» 

зайнятих у сектор фізичних осіб – підприємців, де на сьогодні зайнято доволі 

велику частину населення. До прикладу, у Львівській області у 2016 р.  

СПД-ФО було зайнято 149,9 тис. осіб і цей показник за 2013-2016 рр. 

збільшився на 22,8 %. 

Лише малі підприємства – юридичні особи щорічно створюють робочі 

місця для близько 40 % населення сільських територій, забезпеченого 

зайнятістю. Якщо ж врахувати ще й сегмент фізичних осіб – підприємців, то 

частка зайнятого сільського населення у секторі малого підприємництва 

складає близько 99 %. Відтак, цей аспект соціальної ролі малого 

підприємництва на сільських територіях неоціненний. Разом із тим, на нашу 

думку, потенціал зайнятості в малому бізнесі на сільських територіях 

України ще далеко не реалізований (про що додатково свідчить зниження 

рівня зайнятості) і, відповідно, його подальша більш ефективна реалізація 

стосується удосконалення державної політики стимулювання зайнятості в 

малому бізнесі на сільських територіях. 

Однією з перешкод у цьому напрямі є суттєві диференціації в обсягах 

зайнятості на суб’єктах малого бізнесу сільських територій. До прикладу, на 

сільських територіях Львівської області значно переважала зайнятість 

населення фізичними особами – підприємцями (рис. 2.11).  

При цьому найбільшою була зайнятість у Пустомитівському та 

Яворівському районах області, де у 2016 р. було зайнято 12,6 та 9,3 тис. осіб, 

що в сукупності складає близько 30 % зайнятого населення на всіх сільських 

територіях регіону.  

З іншої сторони, низькою є зайнятість у секторі малого бізнесу таких 

районів Львівської області, як Турківський, Самбірський, Старосамбірський, 

Сколівський. Але на це є об’єктивні причини, адже ці території відносяться 

до гірських і характеризуються власними специфічними природно-
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кліматичними та соціально-економічними умовами, станом розвитку 

інфраструктури і т. ін.  
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 Рис. 2.11. Чисельність зайнятих в секторі малого бізнесу на сільських 

територіях Львівської області у 2016 р. (складено автором за [52]) 

 
Потрібно також звернути увагу й на те, що охарактеризована структура 

зайнятості в секторі малого бізнесу на сільських територіях зберігається 

стабільною і сталою протягом всього аналізованого періоду дослідження. 

Параметри обсягів і структури зайнятості у секторі малого бізнесу на 

сільських територіях Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької 

областей подана у таблицях Додатку Б. 

Істотна соціальна роль сектора малого підприємництва на сільських 

територіях полягає у формуванні доходів населення сільських поселень, що 

окрім впливу на рівень якості життя забезпечує також і зростання 

купівельних фондів населення, частина яких об’єктивно скеровується на 

придбання товарів і послуг на внутрішньому ринку сільських територій. 
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Таким чином, забезпечується синергічний ефект, який полягає у збільшенні 

витрат суб’єктів малого бізнесу на оплату праці, що у стратегічній 

перспективі забезпечує зростання попиту на їх продукцію (товари, послуги). 

Потрібно відмітити, що середньомісячна заробітна плата на суб’єктах 

малого бізнесу сільських територій Карпатського економічного району хоча 

й поступається середній заробітній платі як на підприємствах сільських 

територій, так і в середньому по області, проте не в значній мірі, що 

позитивно. 

Іншим аспектом, який суттєвіший в контексті коригування засад 

державного регулювання і стимулювання розвитку малого підприємництва 

на сільських територіях держави, є надмірні диференціації в рівні витрат, які 

суб’єкти підприємництва скеровують на оплату праці (рис. 2.12).  
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 Рис. 2.12. Рівень фонду оплати праці в обсязі реалізованої продукції малих 

підприємств на сільських територіях Львівської області у 2016 р.  

(складено автором за [52]) 
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До прикладу, в Жидачівському районі Львівської області малими 

підприємствами на оплату праці скеровувалося лише 4,3 % від доходу 

(виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у Турківському 

районі – 5,1 %, у Кам’янка-Буському районі – 5,5 %, у Радехівському районі 

– 5,9 %, у Буському районі – 6,2 %, у Миколаївському районі – 6,4 %. 

Натомість, в низці районів області означений показник істотно вищий, що 

свідчить про кращу мотивацію праці, а також, що очевидніше, – нижчий 

рівень тінізації її оплати. Це, наприклад, Сокальський, Пустомитівський та 

Стрийський райони, де значення показника у 2016 р. становили 44,6 %, 

42,7 % та 30,8 % відповідно. 

Політико-суспільна роль реалізації потенціалу розвитку малого 

підприємництва на сільських територіях держави полягає у позитивному 

впливу на поступ територій, формування інвестиційного середовища, 

забезпечення якісних структурних зрушень. З огляду на це, слід відмітити 

доволі високі значення ролі суб’єктів сектору малого бізнесу в ключових 

індикаторах соціально-економічного розвитку сільських територій (табл. 2.10).    

Таблиця 2.10 

Параметри реалізації суспільної ролі сектору малого підприємств на 

сільських територіях Карпатського економічного району у 2013-2016 рр. 

(складено автором за [50-53]) 

Показники Області Роки Абсолютні 
відхилення, % 

2013 2014 2015 2016 2016/2013 2016/2015 

Частка в кількості 
зайнятих, % 

Закарпатська 54,6 35,7 36,6 37,2 -17,4 +0,6 
Івано-Франківська 47,7 46,2 46,2 44,4 -3,3 -1,8 
Львівська 42,5 42,3 43,3 41,8 -0,7 -1,5 
Чернівецька 50,9 51,9 52,9 54,0 +3,1 +1,1 

Частка в обсязі 
реалізованої 
продукції, % 

Закарпатська 59,4 53,1 60,8 58,7 -0,7 -2,1 
Івано-Франківська 34,0 40,6 45,1 40,0 +6,0 -5,1 
Львівська 36,9 36,3 39,9 38,9 +2,0 -1,0 
Чернівецька 40,8 41,2 45,6 44,4 +3,6 -1,2 

 

Мова йде про забезпечення малими підприємствами понад 40 % 

зайнятості населення сільських територій, а також від 38,9 % до 58,7 % в 
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загальних обсягах реалізованої продукції всіх суб’єктів господарювання, що 

здійснюють діяльність на сільських територіях аналізований областей.  

Водночас, тут варто звернути увагу на такі два важливих аспекти. По-

перше, це суттєва невідповідність часток суб’єктів сектора малого бізнесу в 

загальній чисельності суб’єктів господарювання та в ключових показниках 

соціально-економічного розвитку регіонів, а, відтак, і ще далеко неповна 

реалізація потенціалу малого бізнесу. 

По-друге, протягом 2013-2016 рр. більшість з аналізованих показників 

ролі сектору малого підприємництва у соціально-економічному розвитку 

сільських територій погіршуються, що негативно, і це також має стати 

предметом головних завдань, які ставляться на сьогодні перед органами 

вітчизняної влади в контексті виправлення і зміни ситуації на краще, 

наслідком чого стане зростання ролі малого бізнесу в гарантуванні 

подальшого сталого поступу сільських територій держави.  

Підсумовуючи аналіз стану ключових показників та безпосередньо 

складових реалізації потенціалу розвитку малого підприємництва на 

сільських територіях держави, сформуємо склад індикаторів моніторингу і 

оцінювання в процесі якісного аналізу (табл. 2.11). 

Згідно визначеної вище методики аналізу на наступному етапі 

передбачалося проведення DEA-аналізу (метод огортаючих даних) реалізації 

потенціалу розвитку малого підприємництва на сільських територіях.  

Об’єктами для оцінювання міри реалізації потенціалу сектору малого 

підприємництва в часовому вимірі (інтервальної ефективності) були обрані 

сільські території (в розрізі адміністративних районів). Економічний зміст 

множини «вхідних» та «вихідних» даних для визначення ефективності 

використання потенціалу розвитку сектору малого бізнесу та безпосередні 

значення показників, що використовувалися в процесі аналізу, подані у 

Додатку В (таблиці В. 1, В. 2 та В. 3). 

Вкажімо, що використовувана в процесі аналізу модель орієнтована 

«на вихід». 
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Таблиця 2.11 

Система індикаторів моніторингу реалізації потенціалу розвитку малого 

підприємництва на сільських територіях держави (авторська розробка) 

Складові 
(компоненти) 

потенціалу 
Ключові індикатори Одиниці 

виміру 

Економічна 

 кількість малих підприємств на 1 тис. осіб наявного населення; 
 кількість фізичних осіб – підприємців на 1 тис. осіб наявного 
населення; 
 обсяг реалізованої продукції в розрахунку на 1 мале 
підприємство; 
 обсяг реалізованої продукції в розрахунку на 1 фізичну особу – 
підприємця; 
 частка прибуткових суб’єктів малого бізнесу; 
 рентабельність операційної діяльності суб’єктів малого бізнесу; 
 коефіцієнт ділової активності у секторі малого підприємництва; 

одиниць 
одиниць 
 
грн 
 
грн. 
 
% 
% 
коефіцієнт 

Соціальна 

 кількість зайнятих в середньому на 1 малому підприємстві; 
 кількість зайнятих в середньому 1 фізичною особою – 
підприємцем; 
 середня заробітна плата у секторі малого бізнесу; 
 рівень фонду оплати праці в обсязі реалізованої продукції 
(товарів, послуг); 
 частка малого бізнесу в загальній чисельності зайнятих; 

осіб 
осіб 
 
грн 
 
% 
% 

Політико-
суспільна 

 частка малих підприємств у загальному обсязі реалізованої 
продукції (товарів, послуг); 
 частка фізичних осіб – підприємців у загальному обсязі 
реалізованої продукції (товарів, послуг); 
 обсяг виробництва (реалізації) продукції (товарів, послуг) в 
розрахунку на одиницю площі сільських територій; 
 частка сектору малого підприємництва в забезпеченні зайнятості 
відносно всього (працездатного) населення сільських територій 

% 
 
% 
 
грн 
 
% 

 

За показники «входу» було використано значення наведених у табл. 

2.11 індикаторів оцінювання реалізації потенціалу розвитку малого 

підприємництва на сільських територіях в розрізі районів у 2012, 2014 та 

2016 роках. В якості параметра «виходу» використано показник «обсяг 

реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктами малого підприємництва в 

розрахунку на одного зайнятого в цьому секторі економіки», який доречно 

вважати головним індикатором ефективності функціонування малого бізнесу.  

Результати дослідження динаміки ефективності використання 

потенціалу розвитку малого підприємництва за 16 показниками «входу» і 1 
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показником «виходу» дозволили виділити дві групи районів за рівнем 

ефективності: (1) райони, які повною мірою використовують потенціал 

(коефіцієнт ефективності f =1); (2) райони з низьким рівнем ефективності 

використання потенціалу (коефіцієнт ефективності f 1). 

На рис. 2.13 наведено результати DEA-аналізу реалізації потенціалу 

розвитку малого підприємництва на сільських територіях у 2012 р.  

 

Рис. 2.13. Результати DEA-аналізу реалізації потенціалу розвитку малого 

підприємництва на сільських територіях за районами Львівської області у 

2012 р. (розраховано автором) 

 
Як видно з динаміки результатів розрахунку ефективності 

використання потенціалу розвитку малого підприємництва до районів, які 

повною мірою використовують зазначений потенціал відносяться: 

Бродівський, Буський, Дрогобицький, Миколаївський, Мостиський, 

Перемишлянський, Пустомитівський, Радехівський, Сокальський, 

Старосамбірський та Турківський. Сільські території решти районів 

використовують потенціал розвитку малого підприємництва недостатньо 

ефективно, але, з іншої сторони, у цих районах існує резерв активізації 
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використання потенціалу розвитку малого підприємництва, на що доцільно 

скерувати більш виважену та ефективну державну політику.  

Водночас, слід відмітити, що 11 районів із 20 у 2012 р. 

використовували потенціал розвитку малого підприємництва на сільських 

територіях ефективно. На нашу думку, це є свідченням доволі позитивного 

результату, адже, до прикладу, у 2014 р. лише 4 з 20 районів мали високу 

ефективність використання потенціалу розвитку малого підприємництва на 

сільських територіях (рис. 2.14). 

 

Рис. 2.14. Результати DEA-аналізу реалізації потенціалу розвитку малого 

підприємництва на сільських територіях за районами Львівської області у 

2014 р. (розраховано автором) 

 

Це Дрогобицький, Мостиський, Старосамбірський та Турківський 

райони області. Звернімо увагу також й на те, що до чотирьох районів, де 

потенціал розвитку малого підприємництва на сільських територіях у 2014 р. 

використовувався ефективно, потрапили два гірський райони зі значно 

гіршими (в порівнянні з іншими територіями регіону) параметрами стану 

розвитку і ресурсної забезпеченості цього сектору економіки, а також 
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гіршими зовнішніми соціально-економічними передумовами функціонування 

територій. Вказане обумовлене кращими питомими показниками 

функціонування малого бізнесу на сільських територіях цих районів. 

Позитивно, що кількість районів з ефективним використанням 

потенціалу розвитку малого підприємництва на сільських територіях у 

2016 р. до 2014 р. збільшилася (рис. 2.15). Зокрема, таких налічувалося 8. Це 

Бродівський, Дрогобицький, Мостиський, Пустомитівський, Самбірський, 

Сокальський, Стрийський та Турківський райони.   

 

Рис. 2.15. Результати DEA-аналізу реалізації потенціалу розвитку малого 

підприємництва на сільських територіях за районами Львівської області у 

2016 р. (розраховано автором) 

 

Вважаємо ці результати важливою інформаційною основою для органів 

державного управління в контексті територіальної спеціалізації 

стимулювання реалізації потенціалу розвитку малого підприємництва на 
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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 динамічного моніторингу стану реалізації потенціалу розвитку 

малого підприємництва на сільських територіях результати DEA-аналізу 

узагальнені у табл. 2.12. 

Таблиця. 2.12 

Результати узагальнення DEA-аналізу реалізації потенціалу розвитку 

малого підприємництва на сільських територіях за районами Львівської 

області у 2012, 2014 та 2016 рр. (розраховано автором) 

Райони 
Коефіцієнти DEA-аналізу 

в динаміці 
Характеристики районів щодо 
реалізації потенціалу розвитку 

малого підприємництва 2012  2014  2016  
Дрогобицький 1 1 1 

Райони зі стабільно високим рівнем 
реалізації потенціалу 

Мостиський 1 1 1 
Турківський 1 1 1 
Старосамбірський 1 1 1,15 
Бродівський 1 3,72 1 Райони з високим рівнем, але 

нестабільною реалізацією потенціалу Пустомитівський 1 2,52 1 
Сокальський 1 9,27 1 
Стрийський 1,56 4,93 1 

Райони з тенденцією до підвищення 
рівня реалізації потенціалу 

Самбірський 1,41 7,27 1 
Миколаївський 1 4,51 1,12 
Радехівський 1 5,88 1,43 
Яворівський 1,06 9,67 1,29 
Буський 1 6,73 1,38 

Райони з середнім та нижчим рівнем 
реалізації потенціалу 

Городоцький 1,09 4,5 1,34 
Перемишлянський 1 7,7 2,39 
Сколівський 1,12 9,97 1,2 
Жидачівський 1,29 8,39 1,83 
Жовківський 1,14 10,07 1,62 
Золочівський 1,03 6,33 1,34 
Кам’янка-Буський 1,02 5,96 1,47 

 

Результати DEA-аналізу дозволили зробити статичні та динамічні 

висновки відносно рівня реалізації потенціалу розвитку малого 

підприємництва на сільських територіях. Проте, вони не дають змоги 

ідентифікувати чинники, які в найбільшій мірі привели до того, що 
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утворилася та, чи інша ситуація. Для усунення цього недоліку був 

проведений 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 якості 

залежних змінних – параметри функціонування і розвитку сектору малого 

підприємництва на сільських територіях за адміністративними районами 

(Додаток В). 

Було використано інструментарій багатофакторного динамічного 

регресійного моделювання, зокрема динамічну кросс-секшн регресію для 

показників за районами у 2012, 2014 та 2016 рр., що дало змогу сформувати 

масштабну генеральну вибірку (1020 спостережень). Для проведення 

обчислень було використано програмне середовище Statistica 10.0. 

Отримане рівняння регресії набуло такого вигляду: 

Y=280,99+0,2127Х1+0,6319Х3–0,1438Х8–0,1297Х9+0,1411Х10– 

–0,2201Х11–0,1484Х12+0,3561Х15 ,                                           (2.1) 

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.  

Результати регресії статистично значущі, про що свідчать відповідні 

показники: коефіцієнт кореляції – 0,9626; скоригований коефіцієнт 

детермінації – 0,9151; Ф-критерій Фішера F(8,51) – 80,480; стандартна 

похибка – 0,43646; p-level – 0,0000. 
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На нашу думку, 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.  
 

2.3. Ефективність державного регулювання формування та 

реалізації потенціалу розвитку малого підприємництва на сільських 

територіях 

 

Наголосимо на тому, що в значній мірі висновки, сформовані за 

результатами аналізу стану та реалізації потенціалу розвитку малого 

підприємництва на сільських територіях, і є достатньо вагомою 

характеристикою ефективності державної політики в аналізованій сфері. 

Відтак, наявні вагомі аргументи стверджувати, що вітчизняна система 

державного регулювання та стимулювання розвитку малого підприємництва 

на територіях поза міськими поселеннями, зокрема – віддалених, менш 

соціально і економічно розвинених, з ознаками репресивності, низько 

ефективна. Підтвердженням цього є істотне відставання сільських територій 

України за ключовими складовими потенціалу розвитку малого бізнесу (а 

також в значній мірі через це й соціально-економічного стану) від решти 

територій держави, зокрема – обласних центрів і великих міст, низки 

середніх міст та районних центрів. 

Ресурсний потенціал розвитку малого підприємництва аналізованих 

сільських в повній мірі не використаний, що призвело й до значно нижчого 

рівня їх поточного соціально-економічного розвитку і інвестиційної 

привабливості (рис. 2.16).  
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Рис. 2.16. Коефіцієнти диференціації індикаторів соціально-економічного 

розвитку сільських та інших територій Закарпатської, Івано-Франківської, 

Львівської та Чернівецької областей, на поч. 2017 р.  

(розраховано автором за [50-53]) 

 

З іншої сторони потрібно визнати й те, що до такого стану справ 

призвела не лише недостатньо ефективна державна політика, але й низка 

об’єктивних чинників та обставин. В підсумку аналізу, на нашу думку, 

можна стверджувати, що ключовими чинниками цього стали: гірший 

фінансовий стан та інвестиційна привабливість сільських територій, 

специфіка секторальної структури економіки з мізерною часткою сегментів 

реального сектору економіки та галузей з високим рівнем доданої вартості, 

високі обсяги зовнішньої трудової міграції та незабезпеченість, через це, 

господарства сільських територій якісним інтелектуально-кадровим 
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ресурсом. 

Таким чином, наявність як прямих проявів слабкого стану та низького 

рівня реалізації потенціалу розвитку малого підприємництва на сільських 

територіях, так і об’єктивно існуючих на це зовнішніх обставин актуалізують 

необхідність проведення глибшого якісного аналізу в підсумку якого буде 

надано більш комплексну оцінку ефективності державної політики, будуть 

виявлені причини, перешкоди, а також інструменти сприяння розвитку і 

реалізації потенціалу малого бізнесу на сільських територіях України. 

Відтак, у 2017 р. було проведено соціологічне опитування керівників та 

ключових фахівців суб’єктів малого бізнесу сільських територій 

Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської та Чернівецької областей. 

Анкета, з використанням якої проводилося опитування, подана у Додатку Г.  

Для обґрунтування обсягу вибірки використано методику Інституту 

Геллапа (США), згідно якої за умови, якщо в опитуванні бере участь не 

менше 1 % респондентів, то похибка такого опитування становить не більше 

3 %. На нашу думку, такі припущення оптимальні. Відповідно, виходячи з 

чисельності зайнятих у секторі малого бізнесу, прийнято рішення про 

оптимальні кількісні показники в таких обсягах: Закарпатська область –  

130 осіб, Івано-Франківська область – 122, Львівська область – 305 осіб та 

Чернівецька область – 85 осіб. Таким чином опитано 642 особи, що 

становить не менше 1 % від загальної чисельності зайнятих у малому бізнесі 

на сільських територіях кожної з областей Карпатського економічного 

району.  

Звернімо увагу на те, що анкетою передбачалося отримання 

характеристики 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.  
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За результатами опитування в контексті першого із зазначених аспектів 

виявлено такі найбільші проблемні аспекти функціонування і розвитку 

суб’єктів малого підприємництва на сільських територіях (рис. 2.17): 

1) відсутність (недостатність) фінансово-інвестиційного та ресурсного 

забезпечення (44,7 % в структурі відповідей респондентів); 

2) брак кваліфікованих кадрів (16,4 %); 

3) наявність недоліків нормативно-правового регулювання розвитку 

суб’єктів малого бізнесу (11,1 %); 

4) наявність системних недоліків бізнес-середовища функціонування 

суб’єктів малого підприємництва на сільських територіях держави (13,2 %).  
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Рис. 2.17. Результати ранжування проблемних аспектів функціонування та 

розвитку суб’єктів малого підприємництва на сільських територіях (складено 

автором за результатами опитування) 
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Відтак, ідентифіковано, що найбільшою перешкодою на сьогодні 

відносно реалізації потенціалу розвитку малого підприємництва на сільських 

територіях держави є відсутність доступних фінансового, а також 

інвестиційного ресурсу, який суб’єкти малого підприємництва могли б 

вкласти у створенні чи розвиток власного бізнесу. 

Однією з очевидних та головних причин такого стану справ слід 

вважати високу вартість банківського кредитування (така причина склала 

33,2 % в структурі недоліків фінансово-ресурсного забезпечення суб’єктів 

малого підприємництва, що здійснюють діяльність на сільських територіях 

держави (рис. 2.18)). Іншою суттєвою, але дещо меншою за вагомістю 

причиною залишається відсутність фінансово спроможних інвесторів 

(22,8 %). 
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Рис. 2.18. Результати ранжування недоліків фінансово-ресурсного 

забезпечення суб’єктів малого підприємництва на сільських територіях 

(складено автором за результатами опитування) 
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 Зауважимо, що інші недоліки фінансово-ресурсного забезпечення 

суб’єктів малого підприємництва на сільських територіях характеризуються 

значно нижчим рівнем впливу, але, на нашу думку, їх необхідно також 

враховувати, адже вони слугують альтернативними варіантами залучення або 

ж заміщення фінансових чи інвестиційних потреб представників 

підприємництва. Це передусім такі аспекти, як розвиток співробітництва з 

науково-дослідними та інноваційними структурами, пошук партнерів для 

залучення сучасних передових технологій, формування та ефективне 

використання інтелектуально-кадрового забезпечення підприємств. 

Як вже зазначалося вище, другою за рівнем вагомості перешкодою 

становлення і розвитку суб’єктів малого підприємництва на сільських 

територіях України залишається брак кваліфікованих кадрів, у т. ч. з причин 

трудової міграції, відсутності достатніх фахових знань щодо створення і 

відкриття нового бізнесу, пошуку і акумулювання в цих цілях фінансово-

інвестиційного, кадрового та іншого ресурсу. Мова також йде і про критичне 

погіршення людського потенціалу сільських територій України з причин 

занепаду соціальної та побутової інфраструктури, старіння населення, 

недоступності системи освітніх послуг та навіть погрішення екологічного 

стану більшості територій. 

Третім за рівнем впливу чинником стала несприятливість бізнес-

середовища та несформованість дієвих економічних стимулів до формування 

і розвитку інвестиційної діяльності суб’єктів малого бізнесу. Мова йде про 

відсутність на території сільських поселень об’єктів інфраструктури 

підтримки малого підприємництва, зокрема таких інституцій як бізнес-

інкубатори, центри підтримки бізнесу та надання інформаційно-

консультаційних послуг для підприємців і т. ін.. 

Щодо прогалин в системі бізнес-середовища малого бізнесу на 

сільських територіях держави, то найбільш проблемними аспектами є 

(рис. 2.19): нерозвиненість інфраструктури сільських територій (26,8 % в 

структурі відповідей респондентів); недостатність об’єктів фінансової 
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інфраструктури (22,6 %); несформованість ринкової інфраструктури (17,4 %); 

нерозвиненість внутрішнього ринку (12,3 %). 
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Рис. 2.19. Результати ранжування недоліків бізнес-середовища 

функціонування суб’єктів малого підприємництва на сільських територіях 

(складено автором за результатами опитування) 

 

На нашу думку, все це об’єктивні чинники, що формувалися роками 

внаслідок низького рівня уваги з боку державної влади до розвитку 

віддалених територій, концентрації інвестиційних, фінансових та кадрових 

ресурсів в обласних та районних центрах. Крім того, відомо, що на 

вітчизняних сільських територіях відсутні спеціально створені інституції, 

діяльність яких пов’язана з акумулюванням фінансового ресурсу та 

інвестицій для подальшої реалізації бізнес-проектів суб’єктів 
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підприємництва. 

Потрібно визнати, що в нашій державі практично нічого не зроблено й 

для створення достатнього мотиваційного поля для застосування такого 

потужного джерела інвестицій, як кошти заробітчан. Інша сторона цієї 

проблеми полягає в тому, що навіть ті кошти, які реально переказуються на 

сільські території України, використовуються вкрай нераціонально – в 

превалюючій мірі на споживчі витрати, тоді як могли б скеровуватися на 

відкриття та підтримку нових бізнесів. 

Четвертим за вагомістю чинником, який перешкоджає реалізації 

потенціалу розвитку приватного дрібного бізнесу на вітчизняних сільських 

територіях є проблеми нормативно-правового регулювання бізнесу. 

Ідентифіковано, що його ключовими вадами доцільно вважати наступні 

проблеми: 

 існування пільг і переваг щодо певних представників 

підприємництва з боку органів місцевої влади; 

 наявність безпосередніх перешкод підприємницькій діяльності; 

 складність проходження підприємцями вимог ліцензійної, патентної 

та дозвільної систем. 

До недоліків нормативно-правового регулювання функціонування 

малого підприємництва на сільських територіях України також варто 

віднести: 

- відсутність практично будь-яких стратегічних планових документів з 

політики розвитку малого підприємництва безпосередньо на сільських 

територіях України. Попри те, що окремі інструменти підтримки були 

передбачені у національній та окремих обласних програмах державного 

регулювання розвитку малого і середнього підприємництва та частково 

стосувалися й сільських територій, на їх реалізацію не було передбачено 

належного фінансування, а також необґрунтованими залишалися й джерела 

формування ресурсного забезпечення;  

- брак спеціалізованих структур, здатних акумулювати та в подальшому 
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ефективно використовувати фінансово-кредитне забезпечення проектів 

суб’єктів малого підприємництва на сільських територіях держави, 

забезпечити реальне спрощення доступу представників бізнесу до фінансів і 

кредитних коштів, знизити витрати, пов’язані з залученням та використанням 

інвестицій 

- відсутність у вітчизняному законодавстві спеціальних норм, 

особливих і пільгових для ведення підприємницької діяльності на 

«складних» територіях, де відсутня бізнес-інфраструктура, немає системи 

підготовки кадрів тощо.  

З використанням опитування встановлено, що серед галузей економіки, 

найбільш привабливих для подальшого розвитку та виступу «локомотивом» 

активізації малого бізнесу у Карпатському економічному районі потрібно 

виокремити: туризм та рекреацію (52,7 %), готельно-ресторанну справу 

(26,3 %), сільське та лісове господарство (7,6 %), торгівлю (5,3 %), споживчі 

послуги для населення (8,1 %).   

Ключовими сферами розвитку і державної політики підтримки малого 

підприємництва на сільських територіях України потрібно ідентифікувати 

наступні (рис. 2.20): створення нових точок бізнесу (30,1 %); вкладення 

заробітків від трудової міграції у бізнес (17,8 %); формування коопераційних 

систем (16,9 %); розвиток сільськогосподарської кооперації  (16,2 %); 

збільшення чисельності представників малого бізнесу (10,9 %); створення 

нових робочих місць у сфері малого підприємництва (8,1 %).  

Звідси можна зробити висновок, що модернізація чи розвиток вже 

існуючих суб’єктів господарювання не настільки актуальні для 

представників малого підприємництва, які здійснюють діяльність на 

сільських територіях України. Для них більш перспективним вважається 

відкриття нових точок торгівлі, пунктів надання споживчих послуг чи 

створення нових виробництв. На нашу думку, це позитивний посил для 

представників влади в контексті фокусування державної політики передусім 

навколо створення сприятливого інституційно-правового та фінансово-
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ресурсного середовища розвитку бізнесу і саме збільшення чисельності 

представників сектора малого підприємництва на сільських територіях, 

зростання зайнятості у цьому секторі економіки мають стати головним 

цільовими орієнтирами ефективності державного регулювання у цій сфері.   
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Рис. 2.20. Структура перспективних напрямів розвитку та підвищення 

ефективності функціонування суб’єктів малого підприємництва на сільських 

територіях (складено автором за результатами опитування) 

 

Власне, в певній мірі такі висновки узгоджуються і з баченням 

напрямів підтримки, стимулювання розвитку і реалізації потенціалу сектору 

малого підприємництва на сільських територіях, на які було вказано під час 

анкетування. Так, встановлено, що стратегічними пріоритетами державного 

стимулювання малого бізнесу на сільських територіях є: зростання 

чисельності представників цього сектора економіки, збільшення частки 

мешканців сільських територій, які беруть активну участь у підприємницькій 

діяльності; розвиток виробничої бази місцевого підприємництва і зростання 
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його виробничих потужностей та господарської ефективності; створення 

міжгалузевих, між секторальних та міжфункціональних кластерів; активне 

відновлення базової та підприємницької інфраструктури сільських територій; 

надання консультаційної та освітньої допомоги сільському населенню 

відносно формування в них компетенцій та навичок здійснення 

підприємницької діяльності. 

Зокрема, на рис. 2.21 представлено, що найбільш доцільними заходами 

в системі державного регулювання малого бізнесу мають стати: формування 

у підприємців мотивації до збільшення обсягів виробництва продукції 

(товарів, робіт, послуг), формування локальних інтегрованих систем (86,7 %) 

та створення інституціанольного підґрунтя для належного рівня економічної 

безпеки процесу інвестування (70,6 %). 
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Рис. 2.21. Результати ранжування (частки респондентів, що визнали 

відповідне місце) заходів, які слід реалізувати в частині удосконалення 

нормативно-правового регулювання в цілях реалізації потенціалу розвитку 

малого підприємництва на сільських територіях  

(складено автором за результатами опитування)  
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Дещо з нижчим рівнем важливості, але все ж важливим представники 

сектору малого бізнесу вважають удосконалення інституційно-правового 

забезпечення системи фінансово-кредитної підтримки підприємницької 

діяльності (58,2 %) та відновлення чи становлення дієвої і розвиненої 

підприємницької інфраструктури (41,9 %). 

До пріоритетних напрямів покращення нормативно-правового 

регулювання розвитку малого підприємництва на сільських територіях також 

відноситься дерегуляція та скорочення чисельності нормативно-правових 

актів, які регулюють підприємницьку діяльність (37,4 %). 

Таким чином, представники малого бізнесу в першу чергу 

стверджують, що відповідні інструменти і засоби державної політики мають 

бути інституціолізованими. Врешті-решт представники влади і громадськості 

про них неодноразово згадували, але відповідних заходів, тим більше на 

субрегіональному рівні, практично не спостерігалося. Відтак, важливо аби в 

процесі удосконалення державного регулювання реалізації потенціалу 

розвитку малого підприємництва на сільських територіях України були 

прийняті відповідні нормативно-правові або ж принаймні нормативно-

методичні акти з фінансово-кредитної підтримки малого бізнесу, захисту 

інвестицій та розбудови бізнес-інфраструктури. 

Як було показано вище, головною перешкодою активізації 

підприємства на селі є брак фінансово-інвестиційного ресурсу. Представники 

сектору малого бізнесу сільських територій вважають, що для усунення 

цього недоліку державні структури мають реалізувати заходи, що мають на 

меті організацію діяльності так званих «інвестиційних площадок» або ж 

додаткових суб’єктів інвестиційної інфраструктури (79,8 %), приватно-

публічних фондів фінансово-кредитної підтримки (65,4 %) (рис. 2.22). 

До важливих інструментів тут доцільно також відносити становлення 

системи бюджетно-грантової підтримки консалтингового забезпечення 

представників підприємницького сектору (52,6 %) та надання бюджетної 

підтримки при придбанні (імпорті) передових (сучасних) технологій (48,3 %). 
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Впровадження практик бюджетно-грантової підтримки консалтингових програм щодо
розвитку і підвищення ефективності МП
Надання бюджетної підтримки при придбанні (імпорті) передової техніки та технологій
суб’єктами МП

 

Рис. 2.22. Результати ранжування (частки респондентів, що визнали 

відповідне місце) заходів, які слід реалізувати в частині покращення 

фінансово-ресурсного забезпечення функціонування і розвитку суб’єктів 

малого підприємництва на сільських територіях (складено автором за 

результатами опитування) 

 

Фактично мова йде про створення т. зв. інституціональних платформ, 

які послугували б організаційно-економічною основою співробітництва, 

наближення та узгодження фінансово-економічних і господарських інтересів, 

з однієї сторони, представників фінансово-кредитної та інвестиційної 

системи країни, а, з іншої, – представників малого бізнесу.  

Адже на сьогодні однією з ключових проблем того, що інвестиції та 

фінанси не доходять до віддалених сільських територій є нерозвиненість 

інвестиційної та фінансово-кредитної інфраструктури цих територій, на них 

відсутні суб’єкти, які займалися б акумулюванням якісних інвестиційних 

пропозицій, інвестиційних проектів, бізнес-планів тощо, а також одночасно 

пропонували б послуги інвесторів та фінансово-кредитних структур. 
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Власне, такі елементи співпраці корисні і для представників 

регіональної та місцевої влади, державного управління, оскільки через них 

з’являється можливість одночасного скерування фінансово-інвестиційних 

потоків та реалізації господарських проектів у руслі створення передумов для 

соціально-економічного розвитку сільських територій, розбудови їх 

господарської, інформаційно-комунікаційної та соціальної інфраструктури. 

Фактично, такі суб’єкти є організаційною платформою для підготовки і 

реалізації проектів розширеного державно-приватного партнерства.   

В контексті ще одного важливого напряму державної політики 

реалізації потенціалу розвитку малого підприємництва на сільських 

територіях – удосконалення бізнес-середовища, – то за результатами 

соціологічного опитування є підстави стверджувати, що в глобальному 

масштабі вітчизняне бізнес-середовище не генерує в собі критичних ризиків і 

загроз розвитку малого бізнесу. Тут мова має більше йти навпаки – про 

сприяння та підтримку, яку бажають отримати малі суб’єкти господарювання 

від якісного і сформованого бізнес-середовища, зокрема щодо доступності 

сільських територій і, відповідно, товарів та послуг, які тут виробляються, 

захисту законних прав та інтересів представників бізнесу, покращення 

інвестиційного середовища сільських територій держави, забезпечення 

якісної комунікації та діалогу на зрізі «влада – бізнес».  

Відповідно, виходячи з таких особливостей, ідентифіковані наступні 

перспективні заходи державного регулювання в частині покращення 

ключових характеристик бізнес-середовища для представників бізнесу 

сільських територій (рис. 2.23): посилення інституційної спроможності 

системи гарантування інтересів та прав бізнесменів (90,8 %); повноцінна  

популяризація інвестиційного потенціалу сільських територій (81,0 %), 

розвиток соціально-виробничої інфраструктури (67,8 %), надання стимулів 

для зростання інвестиційно-інноваційної активності в підприємницькому 

середовищі (59,4 %). 
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Надання додаткових стимулів для зростання інвестиційно-інноваційної активності у
секторі МП

 

Рис. 2.23. Результати ранжування (частки респондентів, що визнали 

відповідне місце) заходів, які слід реалізувати в частині удосконалення 

бізнес-середовища реалізації потенціалу розвитку малого підприємництва на 

сільських територіях (складено автором за результатами опитування) 
 

Вважаємо, що зазначені проблемні аспекти, перешкоди, а також 

перспективні напрями, інструменти та засоби слід врахувати при формуванні 

більш якісної та ефективної державної політики стимулювання реалізації 

потенціалу розвитку малого підприємництва на сільських територіях в Україні. 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. В підсумку аналізу соціально-економічних передумов реалізації 

потенціалу розвитку малого підприємництва на сільських територіях України 

ідентифіковано фактори, що позитивно позначаються на його нарощуванні. 

Передусім це 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 
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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. 

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 %. 

Встановлено, що головними об’єктами державного регулювання в 

контексті реалізації наявного потенціалу розвитку сектору малого 

підприємництва на сільських територіях держави мають стати: чисельність 

діючих та економічно дієздатних суб’єктів малого бізнесу, частка сектора 

малого підприємництва в забезпеченні зайнятості сільського населення, обсяги 

інвестицій та державної підтримки, її ефективність, кількість соціально-

економічно значимих бізнес-проектів реалізованих суб’єктами малого бізнесу – 

представниками реального сектора та базових видів економічної діяльності, 

внесок малих форм господарювання 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. 

2. 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 впливу їх стану на продуктивність праці в цьому 

секторі економіки за сільськими територіями адміністративних районів 
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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 якості залежних змінних – параметри функціонування і 

розвитку сектору малого підприємництва на сільських територіях за 

адміністративними районами. 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 
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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. 

3. 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. 

По-перше, це проблемні аспекти функціонування та розвитку суб’єктів 

малого підприємництва на сільських територіях. 

По-друге, це ідентифікація напрямів реалізації потенціалу розвитку 

сектору малого підприємництва сільських територій. 

По-третє, це виявлення напрямів та засобів державної політики 

стимулювання і реалізації потенціалу розвитку малого підприємництва на 

сільських територіях.  

За результатами опитування ідентифіковані ключові перешкоди 

реалізації потенціалу розвитку малого бізнесу на сільських територіях: 

1) брак фінансово-інвестиційного та ресурсного забезпечення (44,7 %); 
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2) нехватка кваліфікованих кадрів (16,4 %); 

3) наявність недоліків нормативно-правового регулювання розвитку 

суб’єктів малого бізнесу (11,1 %); 

4) 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 створенні чи розвиток власного бізнесу, встановлені висока 

вартість банківського кредитування (33,2 %) та відсутність фінансово 

спроможних інвесторів (22,8 %).  

Серед галузей економіки найбільшим потенціалом розвитку малого 

бізнесу на сільських територіях володіють: туризм та рекреація, готельно-

ресторанна справа, сільське та лісове господарство, торгівля і споживчі 

послуги для місцевого населення. Саме за цими напрямами важливо 

реалізувати дієву та ефективну державну політику щодо реалізації 

потенціалу розвитку малого підприємництва на сільських територіях 

України.  

Головні результати досліджень автора щодо аналізу стану реалізації 

потенціалу розвитку малого підприємництва на сільських територіях 

висвітлені у публікаціях [176; 181; 183; 185-187; 200-201]. 
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РОЗДІЛ 3 

НАПРЯМИ ТА ІНСТРУМЕНТИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ 

ПОТЕНЦІАЛУ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА НА 

СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЯХ 

 

3.1. Елементи стратегування державної політики формування та 

реалізації потенціалу розвитку малого підприємництва на сільських 

територіях 

 

Державна політика розвитку малого підприємництва в значній мірі є 

прерогативою компетенцій місцевих органів влади, що краще обізнані з 

ресурсними можливостями територій, наявними проблемами та 

перешкодами, а також потенціалом становлення і розвитку 

підприємницького сектора, мають можливість безпосереднього втручання у 

вирішення проблемних аспектів функціонування і розвитку бізнесу. 

Разом із тим, політика підтримки підприємництва завжди відноситься 

до ключових напрямів державного регулювання економіки, адже від цього 

залежать базові макроекономічні індикатори – ВВП, зайнятість і доходи 

населення, задоволення суспільних потреб, інвестиції, інноваційна 

активність, поступ внутрішнього ринку, розбудова інфраструктури територій 

і т. ін. Відтак, державне сприяння розвитку підприємництва відіграє одну з 

провідних ролей в системі економічної політики держави і, виходячи з таких 

обставин, має належним чином плануватися як в короткостроковому, так і 

стратегічному горизонтах.  

Врахування світового досвіду в цій сфері доводить нас до висновку про 

важливість формування і реалізації стратегії реалізації потенціалу розвитку 

малого підприємництва на сільських територіях України. На нашу думку, 

така необхідність в останні роки не лише актуалізувалася, але й об’єктивно 

посилилася. 

Фактично, сектор малого підприємництва є стратегічним ресурсом і 



137 

чинником забезпечення соціально-економічного розвитку і відновлення 

«втрачених позицій» значної частини територій нашої держави. Як було 

показано в аналітичній частині дослідження, сектор малого підприємництва 

сільських територій України в рази поступається за найбільш важливими 

характеристиками розвитку в порівнянні з обласними центрами і великими 

містами областей держави. Їх нижча соціальна та інвестиційна привабливість 

призводить до того, що ці поселення покидають місцеві мешканці, емігруючи 

або ж на більш розвинені території або й навіть за кордон, що стало 

чинником занепаду і посилення депресивності вітчизняних сільських 

територій. 

З огляду на це, на наше переконання, Міністерству економічного 

розвитку і торгівлі України потрібно розробити відповідне нормативно-

методичне забезпечення та ініціювати створення і в подальшому – реалізацію 

стратегій розвитку малого підприємництва на сільських територіях України. 

Нормативно-правовою основою таких нововведень має стати внесення 

відповідних змін до законів України «Про розвиток та державну підтримку 

малого і середнього підприємництва в Україні» та «Про Національну 

програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні», а також 

Методичних рекомендацій Державної регуляторної служби України щодо 

формування і реалізації регіональних та місцевих програм підтримки бізнесу. 

Власне, мова йде про зміну принципових положень державного 

регулювання становлення підприємницького сектора, згідно яких доцільно 

розділити державне сприяння на два напрями: перший стосується підтримки 

саме малого і мікропідприємництва, причому не в обласному центрі, а на 

віддалених та депресивних територіях, у специфічних (що потребують 

державної підтримки) видах економічної діяльності і т. ін.; другий – 

стимулювання розвитку середнього бізнесу, забезпечення 

конкурентоспроможності якого виходить в ранг загально-регіональної 

політики влади. 

На нашу думку, структура стратегії реалізації потенціалу розвитку 
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малого підприємництва на сільських територіях держави має бути типовою 

для всіх регіонів України. Водночас, її наповнення конкретними 

інструментами та заходами – враховувати специфіку та особливості 

відповідних сільських територій тієї, чи іншої області.  

Таким чином, спільними елементами стратегій мають стати: 

1) Аналіз соціально-економічних передумов, факторно-ресурсних 

можливостей та потенціалу розвитку малого підприємництва на сільських 

територіях. 

2) Обґрунтування мети реалізації стратегії. 

3) Формування стратегічних цілей реалізації стратегії. 

4) Визначення операційних цілей в розрізі стратегічних цілей реалізації 

стратегії. 

5) Стратегічний аналіз альтернативних сценаріїв реалізації потенціалу 

розвитку малого підприємництва на сільських територіях. 

6) Розробка заходів реалізації стратегії. 

7) Обґрунтування фінансово-ресурсного забезпечення реалізації 

стратегії. 

8) Розробка методики моніторингу контролю реалізації стратегії та 

оцінювання її ефективності.  

Наголосимо, що як стратегічні альтернативи, так і інструменти та 

засоби державної політики, які реалізуватимуться в їх руслі, значною мірою 

визначаються параметрами соціально-економічного розвитку сільських 

територій. Це той кадровий, ресурсний, фахово-психологічний та інший 

потенціал, на базі якого відбуватиметься відновлення позицій, становлення 

та подальший розвиток сектора малого підприємництва, а в перспективі й 

загальне покращення соціально-економічного стану сільських територій.  

Відповідно, при стратегуванні державної політики реалізації 

потенціалу розвитку малого підприємництва на сільських територіях 

важливо здійснити попередній аналіз наявних соціально-економічних 

передумов. Вважаємо, що в таких цілях можна скористатися наступним 
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методичним підходом, в основі якого – детальний аналіз ключових 

детермінант розвитку сільських територій, зокрема – організаційно-

економічної (обсяги виробництва продукції, масштаби інвестування, 

продуктивність в базових видах діяльності, стан розвитку соціальної та 

торговельної інфраструктури), техніко-технологічної (ресурсна та 

технологічна забезпеченість, стан основних засобів і рівень їх зносу, техніко-

технологічна озброєність), соціально-культурної (рівень зайнятості та 

безробіття, структура населення, доходи і витрати населення, демографічні 

характеристики), політико-управлінської (якість системи управління 

розвитком територій), природно-екологічної (стан екології, інвестиції в 

природоохоронні заходи). 

В Додатку Д наведені результати аналізу, проведеного за вказаними 

індикаторами за регіонами України у 2011-2016 рр. На основі розрахунків 

здійснено групування областей України за параметрами: (1) «коефіцієнт 

розвитку» – (2) «динаміка зміни коефіцієнта розвитку у 2011-2016 рр.». 

Пошук середніх значень та їх відхилень здійснювався із застосуванням 

коефіцієнта дисперсії у рамках значень для регіонів, що потрапляли до однієї 

групи. Результати представлені на рис. 3.1. 

Вважаємо, що застосування такого підходу дозволяє, по-перше, 

ідентифікувати області, де стан розвитку малого підприємництва на 

сільських територіях нижчий і в яких намітилися найбільш негативні 

тенденції та навпаки; по-друге, диференціювати підходи, інструменти та 

засоби державного регулювання, що будуть застосовуватися до відповідних 

груп регіонів.  

До прикладу, для областей, що потрапили до сегментів з високим 

інтегральним коефіцієнтом розвитку сільських територій та швидкими 

темпами покращення ситуації (Київська, Рівненська, Івано-Франківська, 

Полтавська, Вінницька, Тернопільська, Хмельницька, Харківська, 

Чернівецька та Чернігівська області), найбільш доречним є впровадження 

стратегії реалізації потенціалу малого бізнесу в системі соціально-
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економічного розвитку сільських територій. 
   Рівні інтегральних коефіцієнтів соціально-економічного 

розвитку 
у 2016 рр., коефіцієнти 

   Низький Нижче середнього Вище 
середнього Високий 

   0-0,309 0,31-0,347 0,348-0,393 0,394-1,0 
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Погіршення <99,0  Донецька; 
 Одеська 

   

Стабілізація 99,1-
101,3 

 Запорізька; 
 Луганська 

 Житомирська; 
 Кіровоградська; 
 Миколаївська 

 Закарпатська; 
 Сумська; 
 Черкаська 

 Волинська; 
 Львівська 

Зростання 101,4-
102,5 

 Херсонська  Дніпро-
петровська 

 Харківська; 
 Чернівецька; 
 Чернігівська 

 Івано-
Франківська; 
 Полтавська 

Швидке 
зростання >102,6 

   Вінницька; 
 Тернопільська;
 Хмельницька 
 

 Київська; 
 Рівненська 

*Прим.: без АР Крим 

Рис. 3.1. Групування регіонів України за параметрами соціально-економічних 

передумов розвитку підприємницького сектору на сільських територіях у 

2011-2016 рр. (складено автором) 

 

Йдеться про тісне узгодження обласних і районних програм соціально-

економічного розвитку сільських територій з інструментами підтримки 

суб’єктів саме малого бізнесу шляхом бюджетно-грантової, організаційно-

проектної, фінансово-ресурсної, інвестиційної та іншої підтримки. Для 

реалізації стратегії необхідне більш ґрунтовне планування, належний 

організаційний супровід, реалізація та контроль розвитку суб’єктів малого 

підприємництва у базових видах економічної діяльності на сільських 

територіях, створення мережі організацій підтримки суб’єктів малого бізнесу 

– від організаційно-консалтингової до фінансової. 

Для областей з найнижчими показниками соціально-економічного 

розвитку територій і наявною спадною динамікою інтегральних коефіцієнтів 

доречно реалізувати стратегічний підхід, в основі якого розвиток 

співробітництва представників малого бізнесу з сільських територій із 
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провідними підприємствами регіону, дислокованими в обласному центрі, 

великих містах та на економічно розвинених територіях. Це дасть змогу 

малим підприємствам і приватним підприємцям з сільських територій 

залучити субпідряд, отримати консалтингову та інтелектуально-кадрову 

підтримку, покращити власне матеріально-технічне та техніко-технологічне 

забезпечення. Конкретними інструментами реалізації такої державної 

політики слід вважати організацію та допомогу в створенні різного роду 

кластерів, локальних інтегрованих структур, техніко-впроваджувальних зон 

тощо. Власне, такі інституції й покликані поєднати та узгодити господарські і 

фінансово-економічні інтереси суб’єктів всіх секторів бізнесу, напрямів та 

видів економічної діяльності з різних територій, у т. ч. сільських. 

Для областей, рівень соціально-економічного розвитку сільських 

територій яких загалом середній, а тенденції стабільні, доречно реалізувати 

стратегію спеціалізації. Йдеться про використання природно-ресурсних, 

культурних, фінансово-економічних та інших передумов, характерних для 

тієї, чи іншої сільської території, які вже наявні та можуть бути використані 

суб’єктами малого підприємництва в короткостроковій перспективі. При 

цьому мова йде про напрями та види економічної діяльності виробничого 

спрямування, сфери послуг, інноваційного бізнесу, інформаційно-

технологічного комплексу і т. ін.  

Не заперечуємо й активізації посередницької форми малого 

підприємництва, але з огляду на значно меншу її роль у соціально-

економічному поступі сільських територій, вважаємо, що передусім 

державна підтримка має спрямовуватися у діяльність суб’єктів малого 

підприємництва, де створюються нові взірці продукції (товарів, послуг), 

значна додана вартість, нові робочі місця, залучаються і впроваджуються 

передові технології та засоби праці, використовуються результати науково-

дослідної, інтелектуальної творчої та інноваційної діяльності. 

Додатково наголосимо, що потреба в стратегіях реалізації потенціалу 

розвитку малого підприємництва на сільських територіях нашої держави 
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обумовлена таким: 

- наявні істотні диференціації в ключових показниках розвитку малого 

підприємництва в обласному центрі порівняно з територіями сільських 

поселень; 

- сектор малого підприємництва відіграє важливу роль в 

господарському комплексі сільських територій. Тому значною мірою від 

рівня розвитку малого бізнесу залежить подальший соціально-економічний 

поступ на селі; 

- спостерігається відставання показників малого підприємництва на 

сільських територіях порівняно з державами з високим рівнем розвитку 

підприємництва (значно вищою є підприємницька активність населення та 

більша роль підприємств цього сектора у економіці віддалених територій та 

районів).  

На наше переконання, розвиток малого підприємництва на сільських 

територіях України є значним резервом подальшого зміцнення 

конкурентоспроможності підприємництва в державі загалом та наближення 

його показників до рівня розвинених держав, що особливо важливе, оскільки 

ділова активність населення і формування середнього класу відповідає 

важливій цілі економічних реформ у державі – створення ефективної 

конкурентоспроможної економіки, яка забезпечує високу якість життя 

населення, є однією з найважливіших умов економічної та соціальної безпеки 

країни і її територій, особливо менш соціально-економічно розвинених.  

Звернімо увагу, що логіка побудови стратегії має відповідати 

загальновизнаним науковим підходам до розробки стратегічних планових 

документів і включати такі компоненти, як місія, мета, стратегічні та 

операційні цілі, завдання, заходи, ресурсне забезпечення, терміни реалізації 

тощо. Повинна бути забезпеченою єдність методичного підходу до 

процедури розробки стратегії за етапами: 

1) формування інформаційної бази, зібраної в результаті внутрішнього 

аналізу про стан та динаміку розвитку малого підприємництва на сільських 
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територіях, а також результатів діагностики зовнішніх чинників впливу на 

підприємницьку активність (доцільно проводити такий аналіз у галузевому 

розрізі, за організаційно-правовими та формами власності підприємств). 

Доцільність етапу зовнішнього і внутрішнього аналізу полягає у виявленні 

нерівномірностей соціально-економічного розвитку, за рівнем наявності 

економічного потенціалу, сформованості інституційної інфраструктури для 

розвитку підприємництва на сільських територіях; 

2) формування (коригування існуючих) базових принципів та 

концептуальних засад стратегії розвитку малого підприємництва; 

3) розробка системи стратегічних цілей розвитку малого 

підприємництва; 

4) формування і реалізація безпосередньо тактичних заходів, у тому 

числі з урахуванням галузевої специфіки розвитку малого підприємництва на 

сільських територіях; 

5) організація системи діагностики і моніторингу стану розвитку 

малого підприємництва.  

Разом із тим, більшість положень стратегії будуть спільними для всіх 

сільських територій України. Так, 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, їх наближення до середньо-обласного та середньо-

державного рівня. 

Ми погоджуємося з результатами досліджень, де зроблено висновок 

відносно необхідності дотримання єдиного підходу до розробки заходів 

стратегії із врахуванням позитивного світового досвіду стратегічного 

планування розвитку малого підприємництва із інтеграцією заходів стратегії 

на таких трьох рівнях:  

1) стратегічний рівень (створення програм);  

2) організаційний рівень (підтримка організацій);  
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3) мікрорівень (підтримка окремих підприємців та малих підприємств). 

У контексті цих завдань доцільно використати досвід таких країн, як 

США, Польща, Чехія та ін. та забезпечити створення (активізацію діяльності) 

із врахуванням наявності ресурсного потенціалу сільських територій таких 

інституцій: 

- муніципальний бізнес-інкубатор (досвід Польщі та позитивний досвід 

створення вітчизняного бізнес-інкубатора у Білій Церкві); 

- інформаційно-консультаційний центр (досвід Китаю, США, Чехії, де 

такою мережею покрито понад 95 % території країни); 

- міський (районний) фонд підтримки підприємництва (досвід США та 

позитивний досвід розвитку підприємництва у районах та малих містах 

внаслідок формування мережі районних фондів підтримки підприємництва у 

Івано-Франківській області) [97, с. 53-58]. 

Наявність цих інституцій слід вважати оптимальною з точки зору 

належної підтримки подальшого поступу малого підприємництва на 

віддалених територіях, оскільки вони дозволять нівелювати найбільш 

системні чинники-дестабілізатори активізації малого бізнесу. 

Слід зазначити також, що розвиток системи інституційної підтримки 

малого підприємництва на сільських територіях є неможливим без внесення 

змін до відповідних нормативно-правових актів України, які визначають 

компетенції органів місцевого самоуправління (Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та ін.). Є необхідним внесення змін до цього 

закону та інших відповідних нормативно-правових актів з метою розширення 

кола питань, вирішення яких повинно перебувати у компетенції органів 

місцевої влади. У іншому випадку існує загроза повного усунення 

муніципальних органів влади від вирішення питань сприяння розвитку 

підприємництва. 

Зауважимо, що розвиток сектора малого бізнесу на сільських 

територіях держави визначається низкою зовнішніх та внутрішніх чинників 

впливу, які формують соціально-економічне та інституційне середовище 
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розгортання процесів підприємницької діяльності, у т. ч. на засадах 

інноваційної активності. Прогнозування зміни тенденцій та динаміки 

взаємного впливу цих чинників дає змогу визначати характерні особливості 

розвитку малого підприємницького сектору на сільських територіях 

протягом періоду, на який розробляється стратегічний план.  

Основні зовнішні чинники, які в найближчій перспективі впливатимуть 

на розвиток малого підприємництва на сільських територіях України, 

включають, насамперед політичну ситуацію в державі, обсяги фінансових 

ресурсів ЄС, які виділяються на реалізацію програм міжнародної технічної 

допомоги на територіях України, тенденції соціально-економічного розвитку 

області та її сільських територій, у тому числі вплив загальнодержавних 

реформ (адміністративно-територіальної, земельної, судової, медичної, 

пенсійної) на динаміку внутрішньо-регіональних процесів. Крім того, 

важливими зовнішніми чинниками впливу є й зміни у податковому 

законодавстві України, інтерес іноземних інвесторів до нашої держави та її 

територій, рівень розвитку транспортних комунікацій. 

До внутрішніх чинників, які в найбільшій мірі визначають характер 

розвитку сектора малого підприємництва на сільських територіях України на 

найближчу перспективу, слід насамперед віднести: здатність ефективно 

використовувати наявний природно-ресурсний потенціал, підвищення рівня 

адміністративної та фінансової спроможності територіальних громад та 

органів їх місцевого самоврядування в контексті реалізації програм з 

підтримки становлення і розвитку малого бізнесу, соціально-демографічну 

ситуацію, включаючи рівень трудової міграції, зміни в системі освіти та 

охорони здоров’я, динаміку соціальних процесів та якість інституційного і 

підприємницького середовища.  

Очевидно, що тенденції зміни окреслених показників залежать від 

загальної економічної ситуації в регіоні та в державі. Водночас, слід 

враховувати, що посилення процесів глобалізації, яка стимулює 

концентрацію ресурсів, збільшить зовнішню конкуренцію за людські, 
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фінансові та природні ресурси. Це ускладнить процес залучення інвестицій, 

особливо іноземних та грантових коштів на реалізацію проектів, 

спрямованих на формування і використання потенціалу розвитку сектору 

малого підприємництва на сільських територіях України. 

Вибір стратегічних цілей в рамках стратегії реалізації потенціалу 

розвитку малого підприємництва на сільських територіях України 

визначається низкою взаємопов’язаних чинників, які враховують не лише 

характерні особливості та передумови реалізації обраного варіанту стратегії, 

але і стратегічні пріоритети комплексного розвитку територій, а також 

сусідніх областей. 

Виходячи з пріоритетів розвитку малого підприємництва на сільських 

територіях в руслі реалізації стратегії диверсифікації, а також беручи до 

уваги загальні стратегічні пріоритети розвитку територій, стратегічними 

цілями видається доцільним визначити: 

1. Стратегічна ціль 1: Реалізація потенціалу розвитку малого 

підприємництва у перспективних для цього видах економічної діяльності 

(туризм та рекреація, сільське та лісове господарство, включно з його 

альтернативними формами і видами, особливо у секторі тваринництва, 

деревообробка, харчова промисловість, заготівлі, ін.). 

2. Стратегічна ціль 2: Реалізація потенціалу сектору малого 

підприємства в контексті формування «європейського села». 

3. Стратегічна ціль 3: Реалізація інноваційної потенціалу сектору 

малого бізнесу в системі економіки сільських територій України. 

4. Стратегічна ціль 4: Розвиток інтелектуально-кадрового забезпечення 

малого бізнесу та реалізація його ролі в підвищенні рівня якості життя 

мешканців сільських поселень. 

5. Стратегічна ціль 5: Реалізація потенціалу розвитку малого 

підприємництва в системі сталого розвитку сільських територій. 

Обрання саме цих стратегічних пріоритетів реалізації потенціалу 

розвитку малого підприємництва на сільських територіях обґрунтовується 
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наступним. Так, основні стратегічні напрями розвитку малого 

підприємництва на сільських територіях повинні насамперед враховувати ті 

їх конкурентні переваги, які вже сьогодні дозволяють формувати економічну 

спеціалізацію відповідно до наявного природно-ресурсного, кадрового та 

інституційно-організаційного потенціалу. Відтак, першочергового значення 

слід надавати подальшому розвитку туризму та рекреації, сільського та 

лісового господарства, деревообробки, харчової промисловості, заготівель, які 

забезпечують значний рівень зайнятості мешканців, а також сприяють 

збільшенню надходжень до бюджетів різних рівнів і нарощуванню 

підприємницького потенціалу сільських територій. 

Водночас, нинішній розвиток цієї сфери відбувається переважно в 

руслі застарілої моделі підприємництва, яка не толерує сучасних підходів до 

ведення господарсько-комерційної діяльності. До прикладу, у сфері туризму і 

рекреації це передусім стосується формування туристично-рекреаційних 

кластерів, поширення комбінованих (у т.ч. транскордонних та 

інтермодальних) туристичних маршрутів, запровадження туристичних 

онлайн-сервісів, створення навчально-освітніх турів для школярів і студентів, 

використання електронної комерції у туристично-рекреаційній сфері, 

представлення можливостей туристичного бізнесу на міжнародних 

виставково-ярмаркових заходах. 

Таким чином, нарощування потенціалу найбільш перспективних, 

пріоритетних і, таким чином, базових видів економічної діяльності для 

розвитку малого бізнесу на сільських територіях, підвищення ефективності 

його використання у довгостроковій перспективі є першою стратегічною 

ціллю стратегії, яка покликана забезпечити збільшення обсягів залучення 

інвестицій у вказану сферу, сприяти впровадженню сучасних технологій 

управління бізнесом, стимулювати активізацію підприємництва в цілому. У 

свою чергу, це позитивно впливатиме на якість людського та  соціального 

капіталу сільських територій, ефективність використання їх природно-

ресурсного потенціалу, розбудову об’єктів інфраструктури, а також 
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сприятиме збільшенню надходжень до місцевих бюджетів як джерела 

формування бюджетно-інвестиційного ресурсу подальшого стимулювання 

розвитку сектору малого підприємництва.  

Сільські території охоплюють переважну частину територій областей 

держави, на якій проживає більшість його мешканців. Це актуалізує 

необхідність впровадження нових підходів до розвитку цих територій 

відповідно до стандартів ЄС, що обумовлюється взятими Україною на себе 

зобов’язаннями в руслі політики європейської інтеграції.  

В сучасних соціально-економічних умовах якість життя і розвиненість 

сектору малого підприємництва вітчизняних сільських територій не 

відповідають не лише європейським, але і загальноукраїнським стандартам. 

Це актуалізує необхідність впровадження цілої низки важливих заходів, 

покликаних забезпечити суттєве підвищення рівня якості життя сільських 

мешканців на основі розвитку сучасних форм агропромислової інтеграції в 

його межах, залучення інвестицій у сільське господарство та пов’язані з ним 

сфери економічної діяльності, розбудову об’єктів соціальної та інженерної 

інфраструктури села, збереження та відродження традицій і культури 

сільських мешканців на новій інституційній основі.  

Не менш важливим є й забезпечення багатофункціонального розвитку 

сектору малого бізнесу сільської економіки шляхом гармонійного доповнення 

аграрного виробництва харчопереробною галуззю, об’єктами легкої та 

деревообробної промисловості, сферою побутового обслуговування 

населення, сільського та зеленого туризму, народними промислами, розвитком 

високотехнологічних виробництв сектору комп’ютерних технологій і 

приладобудування, ІТ-сектору і т. ін. 

Реалізація заходів, передбачених цією стратегічною ціллю, повинна 

забезпечити модернізацію підприємницької інфраструктури сільських 

територій, підвищити ефективність функціонування його пріоритетних 

секторів бізнесу, включаючи збільшення частки експорту 

сільськогосподарської продукції, а також сприяти посиленню комфортності 
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проживання сільських мешканців, поліпшенню якості людського капіталу, 

зменшенню безробіття та відтоку кадрів у великі міста і за кордон.  

В нинішніх умовах ефективна боротьба за людські, природні та 

фінансові ресурси неможлива без повноцінної реалізації потенціалу 

інноваційного розвитку економіки на субрегіональному рівні. Ситуація, яка 

складається в економіці сільських територій України, засвідчує необхідність 

кардинальної переорієнтації на інноваційну модель розвитку. Без 

модернізації економіки, в чому згідно світового досвіду пріоритетна роль 

відводиться саме представникам сектору малого бізнесу, та впровадження 

інновацій в усіх її ланках, конкурентоспроможність аналізованого сектору 

економіки й надалі знижуватиметься.  

Для впровадження сучасних стандартів інноваційного розвитку сектору 

малого підприємництва на вітчизняних сільських територіях необхідно 

передусім забезпечити залучення новітніх інноваційних технологій у сферу 

виробництва сільськогосподарської продукції, а також у сектори лісового 

господарства та деревообробки, туристично-рекреаційних і транспортно-

логістичних послуг. З цією метою необхідно сформувати дієвий механізм 

розробки інвестиційних пропозицій для залучення потужних вітчизняних та 

закордонних інвесторів, спроможних реалізувати сучасні інвестиційно-

інноваційні проекти. 

Важливого значення при цьому набуває створення наукомістких малих 

виробництв на основі інтеграції науки, бізнесу та навчально-освітніх установ, 

які готують кадри для реальної економіки. Крім того, сільські території 

володіють й достатнім потенціалом для формування мережі інноваційних 

кластерів, технологічних і наукових парків, інноваційних бізнес-інкубаторів. 

Разом із цим, на основі інноваційної моделі розвитку необхідно забез-

печити підвищення спроможності представників малого підприємництва 

стимулювати якісний розвиток людського та соціального капіталу, ефек-

тивно використовувати наявні природні ресурси, передусім лісові, земельні 

та водні, створювати спільні виробництва із зарубіжними партнерами з 
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метою формування мереж трансферу інновацій, впровадження елементів 

економіки знань і креативної економіки. 

Досягнення орієнтирів, передбачених цією стратегічною ціллю, дасть 

змогу наростити соціально-економічний потенціал розвитку малого 

підприємництва сільських територій, сприятиме підвищенню ефективності 

функціонування їх економіки, конкурентоспроможності в регіональному, 

загальнодержавному і транскордонному вимірах, збільшенню обсягів доданої 

вартості та продуктивності праці трудових ресурсів.  

Якісне життя виступає одним з базових компонентів і пріоритетів 

розвитку сучасної цивілізації. Зокрема, в умовах поглиблення європейської 

інтеграції України її сільські території спроможні забезпечити достатні 

стандарти якісного життя своїх мешканців. Водночас, враховуючи реальну 

ситуацію та тривалий період периферійної моделі розвитку значної їх 

частини, питання підвищення стандартів та якості життя набуває особливо 

вагомого значення.  

Насамперед це стосується поліпшення умов для отримання на 

сільських територіях якісної освіти, включаючи охоплення дітей 

дошкільними навчальними закладами, забезпечення достатньої кількості 

робочих місць для працевлаштування місцевих мешканців, забезпечення 

якісного медичного та побутового обслуговування населення, підвищення 

стандартів соціального захисту. 

На окрему увагу заслуговує створення умов для самореалізації молодих 

людей з метою недопущення відтоку кадрів та втрати людського потенціалу. 

Важливо також забезпечити сучасні інституційні стандарти соціально-

економічного розвитку вітчизняних сільських територій передусім шляхом 

активізації інститутів громадянського суспільства та підвищення їх ролі в 

процесі використання наявного людського та природно-ресурсного 

потенціалу в цілях розвитку малого бізнесу.  

Впровадження заходів у руслі цієї стратегічної цілі неможливе без 

удосконалення системи соціального захисту мешканців сільських територій, 
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впровадження дієвих механізмів та реалізації проектів, спрямованих на 

боротьбу з безробіттям, поліпшення соціальної інфраструктури, у тому числі 

на основі залучення коштів за програмами міжнародної технічної допомоги.  

Заходи, передбачені до реалізації в руслі цієї стратегічної цілі, 

покликані забезпечити поліпшення взаємодії органів місцевого 

самоврядування з підприємницьким середовищем та місцевими 

територіальними громадами у процесі розробки та реалізації програм, 

спрямованих на збалансований розвиток сектору малого бізнесу сільських 

територій, впровадження сучасних стандартів життя населення, недопущення 

диспропорцій у розміщенні продуктивних сил, зокрема шляхом 

налагодження ефективних механізмів стимулювання розвитку депресивних 

територій і територій з низьким рівнем життя.   

Багатий природно-ресурсний потенціал, яким володіють сільські 

території України, вимагає створення сучасних засобів його захисту та 

обмеження шкідливого впливу людини на довкілля і екологічну ситуацію і 

роль суб’єктів малого бізнесу тут також визначна. 

З метою підвищення ефективності використання наявного природно-

ресурсного потенціалу до числа стратегічних цілей зростання сектору малого 

підприємництва сільських територій нами включено пріоритетність їх 

сталого розвитку. Досягнення цієї стратегічної цілі передбачає недопущення 

втрати частини існуючих природних ресурсів сільських територій через їх 

виснаження в процесі експлуатації, необережне чи некваліфіковане 

поводження з ними, свідоме нищення через впровадження екологічно 

небезпечних технологій.  

Природні ресурси не лише формують вагому частину економічного 

потенціалу малого підприємництва сільських територій, але також 

виступають важливою ланкою середовища проживання місцевих мешканців. 

Вони є невід’ємною складовою комфорту їх життєдіяльності. Відтак, 

безпечне довкілля виконує цілу низку важливих функцій, як у соціально-

економічному плані, так і в суспільно-психологічному та побутовому і 
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культурному аспектах. 

Для успішного досягнення вказаної стратегічної цілі необхідно забез-

печити впровадження системних змін у формах економічної поведінки 

представників малого бізнесу, стереотипах їх поводження з об’єктами 

природно-заповідного фонду і твердими побутовими відходами, 

недопущення ризиків виникнення техногенних катастроф, захист об’єктів 

природно-заповідного фонду, які знаходяться на сільських територіях, 

модернізацію лісового господарства на засадах сталого розвитку. 

Успішна реалізація цієї стратегічної цілі дозволить знизити рівень 

техногенного навантаження на вітчизняні сільські території, нівелювати цілу 

низку існуючих екологічних ризиків, забезпечить поліпшення інвестиційного 

клімату, зокрема у сфері туризму та рекреації, підвищить ефективність 

використання наявних природних ресурсів, передусім лісових і земельних, 

сприятиме зниженню рівня захворюваності та продовженню тривалості життя 

як важливого фактору ресурсного забезпечення розвитку сектору малого 

бізнесу на сільських територіях України. 

З практичної точки зору визначальне значення в контексті реалізації 

стратегії реалізації потенціалу розвитку малого підприємництва на сільських 

територіях має обґрунтування засад комплексного підходу із застосуванням 

поєднаних і взаємопов’язаних між собою механізмів, інструментів та засобів 

досягнення стратегічних пріоритетів і оперативних цілей. Реалізація стратегії 

передбачає взаємодію таких суб’єктів, як: органи державної влади та 

місцевого самоврядування, галузеві асоціації та підприємницькі об’єднання, 

суб’єкти господарювання, громадські організації і політичні партії, населення 

сільських і прилеглих до них територій. 

Ключовими елементами механізму реалізації стратегії потрібно 

визначити: 

 нормативно-правове забезпечення; 

 організаційно-управлінське забезпечення; 

 фінансово-ресурсне забезпечення; 
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 інформаційно-методичне забезпечення; 

 моніторинг та контроль реалізації стратегії, інструменти її 

коригування. 

Нормативно-правове забезпечення охоплює всі необхідні сфери 

соціально-економічного розвитку сільських територій, включно з системою 

його стратегічного планування, для формування повноцінної системи 

нормативно-правових актів, які регламентують реалізацію стратегії і 

сприяють підвищенню рівня оперативності та якості управлінських рішень, 

які приймаються органами влади в контексті розвитку сектору малого 

підприємництва. 

Для реалізації завдань стратегії необхідні розробка та затвердження 

відповідних планів заходів на середньострокову перспективу, а для кожного 

заходу – визначення відповідальних виконавців та термінів їх виконання, що 

забезпечить належний рівень координації діяльності суб’єктів реалізації 

стратегії. 

Для забезпечення необхідної координації діяльності суб’єктів реалізації 

стратегії необхідне визначення структури, відповідальної за організаційно-

управлінське забезпечення. Такими функціями доцільно наділити управління 

економіки регіональних та місцевих органів влади. Висока ефективність 

організаційно-управлінського блоку реалізації стратегії може бути досягнена 

в разі створення комітету з реалізації стратегії, в склад якого увійшли б 

представники територіальних органів влади та місцевого самоврядування, 

громадських організацій та бізнес-асоціацій, наукових структур, ін., із 

завданнями: управління реалізацією стратегії; міжвідомчої, міжгалузевої та 

міжсуб’єктної координації; управління досягнутими в ході реалізації 

стратегії результатами; формування кадрового забезпечення та його 

розвитку. 

Успішна і повноцінна реалізація стратегії неможлива без належного 

фінансово-ресурсного забезпечення. Фінансове забезпечення реалізації 

стратегії може здійснюватися за рахунок: коштів місцевих бюджетів; 
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Державного фонду регіонального розвитку; коштів галузевих (міжгалузевих) 

державних цільових та бюджетних програм центральних органів виконавчої 

влади, що спрямовуються на розвиток відповідних сфер у регіонах; 

субвенцій, інших трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам; 

коштів іноземних і внутрішніх інвесторів; коштів, які виділяються за 

програмами міжнародної технічної допомоги, міжнародних донорських 

організацій, благодійних фондів; фінансової підтримки меценатів. 

Суб’єкти реалізації стратегії мають бути в повній мірі забезпечені 

актуальною, достовірною та достатньою інформацією, методичною 

підтримкою для підготовки і прийняття управлінських рішень. Необхідними 

заходами з реалізації стратегії є її всестороннє публічне обговорення та 

поінформування представників громадськості і бізнес-кіл про цілі та 

завдання, пріоритетні напрями стратегії, механізми та інструменти її 

реалізації; рішення та дії, що приймаються і реалізуються; хід та результати 

реалізації стратегії, ефективність як здійснюваних заходів, так і реалізації 

стратегії в цілому. 

Механізм реалізації стратегії передбачає також і наявність дієвої 

системи постійно діючого моніторингу та контролю, здійснюваного на основі 

комплексного аналізу досягнення цільових показників і орієнтирів розвитку 

сектора малого підприємництва на сільських територіях, якості та 

ефективності впровадження запланованих заходів. Моніторинг забезпечує 

можливість перевірки досягнутих та передбачених результатів (у т. ч. за 

якісними, кількісними та часовими параметрами) та за необхідності внесення 

коригувань як у положення стратегії, так і у комплекс заходів та дій, що 

реалізуються суб’єктами політики. 

Важливо аби в рамках моніторингу проводився аналіз міри досягнення 

поставлених цілей, виконання передбачених заходів при визначеному рівні 

нормативно-правового, організаційно-управлінського та фінансово-

ресурсного забезпечення реалізації стратегії за складовими: результати 

реалізації стратегії; управління реалізацією стратегії. 
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Додамо також, що як за підсумками моніторингу, так і отриманих в 

процесі реалізації стратегії результатів необхідно коригувати положення 

стратегії з врахуванням змін зовнішніх умов (параметри та тенденції 

розвитку сектору малого підприємництва сільських територій, покращення 

інвестиційної привабливості, соціальної сфери, стану розвитку 

інфраструктури) та внутрішніх процесів розвитку сільських територій. 

Слід зауважити, що досягнення визначених стратегічних цілей 

державної політики реалізації потенціалу розвитку малого підприємництва 

на сільських територіях України безпосередньою мірою опирається на 

реалізацію конкретних інструментів та засобів державної політики, що є 

предметом аналізу в наступному підрозділі дослідження.    

 

3.2. Напрями та засоби державної підтримки реалізації потенціалу 

розвитку малого підприємництва на сільських територіях 

 

Реальне впровадження обґрунтованих стратегічних пріоритетів 

регулювання потенціалу розвитку малого підприємництва на сільських 

територіях потребує впровадження конкретних засобів і заходів. Про їх 

першочергову ефективність свідчать кількісно-якісні зрушення в стані 

функціонування цього сектору національного господарства. Виходячи з 

результатів аналізу функціонування і розвитку сектору малого 

підприємництва на сільських територіях України, на нашу думку, є підстави 

стверджувати про цільові орієнтири державної політики в цій сфері, 

пов’язані зі зростанням чисельності підприємств і малих форм 

господарювання, збільшенням реально втілених у життя бізнес-проектів 

сільських мешканців, залученням на сільські території інвестицій, фінансів та 

всіх інших факторів виробництва, сільськогосподарською та іншою 

кооперацією, створенням кластерів та інших локальних інтегрованих 

структурі і систем, налагодженням міжсекторальної співпраці, передусім 

суб’єктів малого бізнесу з представниками середнього та великого 
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підприємництва, покращенням навичок і здібностей населення відносно 

започаткування і розвитку приватного бізнесу. 

За результатами опитування експертів, було встановлено, що 

першочергово діяльність профільних владних структур за напрямом 

«покращення нормативно-правового регулювання» необхідно скерувати на 

формування мотивації до збільшення масштабів виробництва, торгівлі та 

надання послуг, зростання масштабів виробничо-господарської кооперації, 

формування сприятливого інвестиційного клімату та середовища 

інвестування, здешевлення для бізнесу фінансово-кредитних ресурсів, 

вибудування повноцінної інфраструктури малого бізнесу, а також втілення 

проектів з формування якісного бізнес-середовища. 

Серед заходів, які необхідно реалізувати в руслі покращення 

фінансово-ресурсного забезпечення реалізації потенціалу розвитку малого 

бізнесу на вітчизняних сільських територіях, відносяться: розбудова 

інституційної інфраструктури суб’єктів акумулювання і ефективного 

розподілу та використання інвестицій, відкриття приватно-публічних 

інституцій забезпечення суб’єктів малого бізнесу фінансово-інвестиційним 

сприянням, розробка, обґрунтування і впровадження альтернативних 

інструментів фінансово-ресурсної та інформаційно-консалтингової 

підтримки суб’єктів малого підприємництва на сільських територіях. 

Потенційно ефективними напрямами для достатнього покращення 

бізнес-середовища малого підприємницького сектору територій сільських 

поселень вважаємо створення умов для, з однієї сторони, реалізації, а, з 

іншої, – гарантування фінансово-економічних інтересів суб’єктів бізнес-

сектору; формування, підтримку і реалізацію інвестиційних можливостей 

сільських територій; становлення повноцінної і ефективно функціонуючої 

соціально-виробничої інфраструктури; посилення мотивації представників 

малого підприємництва відносно інвестицій у створення і комерціалізацію 

нововведень. 

Такими чином, вважаємо, що держава має впровадити дієві 
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інструменти та засоби державної політики, орієнтовані на досягнення 

операційних цілей стратегії. Цілісну сукупність елементів інструментарію, 

які, на нашу думку, мають реалізуватися на сільських територіях України для 

досягнення цієї мети, можна представити як на рис. 3.2.  

Вони являють собою поєднання трьох ключових напрямів державного 

регулювання, в підсумку яких досягаються такі системні завдання державної 

політики в контексті реалізації потенціалу розвитку малого підприємництва 

на сільських територіях держави, як формування належного фінансово-

ресурсного забезпечення функціонування суб’єктів малого підприємництва, 

створення сприятливого для подальшого поступу цього сектору економіки 

бізнес-середовища, а також покращення системи нормативно-правового 

регулювання в аналізованій сфері. 

Таким чином, головне завдання першого напряму державної політики 

стосується покращення фінансово-ресурсного забезпечення суб’єктів малого 

підприємництва на сільських територіях держави, у т. ч. з огляду на їх слабші 

фінансово-ресурсні можливості. На сьогодні це ключова перешкода на шляху 

створення нових суб’єктів бізнесу, модернізації виробничих потужностей 

існуючих малих виробничих підприємств, а також оновлення матеріально-

технічної та техніко-технологічної бази тих форм господарювання, що на разі 

утворюють «ядро» конкурентоспроможності сектору малого підприємництва 

на субрегіональному рівні. 

На нашу думку, безпосередніми суб’єктами, які мають ініціювати, 

координувати та контролювати державну політику, зорієнтовану на 

покращення фінансово-ресурсного забезпечення сектору малого 

підприємництва на сільських територіях держави є Міністерство 

економічного розвитку і торгівлі України та обласні державні адміністрації. 

Для досягнення покращення стану справ у цій сфері цим суб’єктам передусім 

важливо здійснювати пошук і брати участь у виконанні грантових програм 

міжнародних організацій, які надають фінансову і технічну допомогу, яка, 

власне і може стати альтернативним джерелом фінансування заходів 
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політики реалізації потенціалу малого підприємництва на сільських 

територіях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.2. Напрями та засоби державної політики реалізації потенціалу 

розвитку малого підприємництва на сільських територіях в Україні 

(авторська розробка) 
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сектору МП; 
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Зауважимо, що за результатами аналізу цього питання є підстави 

стверджувати про перспективність таких програм, як Horizon2020, 

Competiveness of Small and Medium Enterprises, LIFE, Pericles 2020, Poland-

Belarus-Ukraine Programme, Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine Programme, 

Romania-Ukraine Programme, Black Sea Programme та інші. 

Потрібно зауважити, що на сьогодні як з боку ЄС, так і інших держав 

світу започатковано низку проектів фінансово-технічної допомоги із 

розвитку підприємництва на теренах країн ЦСЄ, у т. ч. й України. Частина 

таких проектів можуть не мати безпосереднього відношення до підтримки 

розвитку суб’єктів сектора малого бізнесу, але стосуються заходів 

забезпечення соціально-економічного розвитку територій з особливим 

статусом. Це, зокрема, депресивні, віддалені, сільські та інші території. Інша 

частина проектів стосуються заходів у суспільно значимих сферах. Це і 

ресурсозбереження, і енергоефективність, і захист навколишнього 

середовища, і допомога соціально вразливим верствам населення.  

Втім, такі проекти мають перспективи для їх реалізації й суб’єктами 

малого бізнесу на сільських територіях. Водночас, останні навіть не знають 

про їх наявність, умови доступу тощо. Вважаємо, що центральним, 

регіональним та місцевим органам влади важливо долучитися до поширення 

інформації про такого роду проекти, а також до організаційно-інформаційної 

підтримки зі створення і оформлення відповідних заявок представниками 

малого бізнесу на такого роду проекти. Це сприятиме залученню у 

аналізований сектор сільської економіки ширшого фінансово-бюджетного 

ресурсу. Більше того, синергічність відповідного ефекту буде досягнута й 

засобом реалізації низки суспільно значимих проектів на сільських 

територіях держави. 

В сьогоднішніх реаліях обмеженості ресурсів важко очікувати на 

повномасштабну бюджетну підтримку програм та проектів з розвитку малих 

виробничих фірм, фінансування становлення інфраструктури та створення 

повноцінної мережі кластерних форм господарювання, впровадження інших 
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важливих для соціально-економічного розвитку сільських територій бізнес-

проектів представників малого бізнесу. Відтак, органам влади слід ініціювати 

та стимулювати впровадження т. зв. альтернативних проектів, які дозволили 

б на взаємовигідних засадах «замістити» безпосередню пряму фінансову 

підтримку.  

На нашу думку, такими мають можливість стати заходи, пов’язані з 

ліцензійними та лізинговими угодами покращення матеріально-технічної 

бази малих підприємств сільських територій. Це забезпечить осучаснення їх 

виробничих потужностей із відшкодуванням витрат на такі цілі паритетно з 

фондів обласних та місцевих бюджетів. За такого підходу держава не 

орієнтується на пошук фінансового ресурсу для малих суб’єктів 

господарювання, а знаходить і підтримує взаємовигідні аспекти співпраці 

суб’єктів малого підприємництва, постачальників засобів праці та 

технологій, суб’єктів фінансово-кредитної інфраструктури. Розвиток 

співпраці у такому «трикутнику» дозволяє узгодити параметри попиту і 

пропозиції, а також фінансового забезпечення, до прикладу, лізингових та 

кредитних програм. 

Певною альтернативою тут також може стати розбудова аграрно-

продовольчих ринків, створення пунктів заготівлі, закупівлі та переробки 

сільськогосподарської продукції. Такі інвестиційні заходи з боку 

регіональної та місцевої влади дозволяють, по-перше, сприяти розвитку 

бізнес- та логістично-збутової інфраструктури, а, іншої сторони, – замістити 

частину витрат представників підприємництва на будівництво такого роду 

об’єктів, а, відтак, і мінімізувати фінансово-інвестиційні витрати 

представників бізнесу.    

Низка перешкод формування достатнього фінансово-ресурсного 

забезпечення функціонування суб’єктів малого підприємництва на сільських 

територіях України пов’язані з низьким рівнем обізнаності і 

поінформованості останніх відносно можливих джерел залучення 

відповідних ресурсів. Вважаємо, що на усунення цього недоліку районним 
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державним адміністраціям необхідно активізувати діяльність у напрямі 

організації проведення семінарів з представниками малого підприємництва 

для поширення інформації про умови і можливості участі в регіональних 

програмах підвищення рівня доступності банківського кредитування для 

реалізації інвестиційних проектів суб’єктів малого підприємництва. 

До прикладу, у Львівській області реалізується Львівська обласна 

програма підвищення конкурентоспроможності Львівської області 

(підтримка малого бізнесу) згідно якої представники цього сектора 

національної економіки, що реалізують інвестиційні проекти у таких видах 

діяльності, як оброблення деревини, виробництво меблів, виробництво 

харчових продуктів та ін., мають право на отримання відшкодування частини 

відсоткової ставки за мікрокредитами. Водночас, рівень поінформованості 

про цю програму, особливо серед представників малого бізнесу на сільських 

територіях, вкрай низький. 

Другим визначеним нами напрямом державної політики реалізації 

потенціалу розвитку малого підприємництва на сільських територіях України 

є удосконалення бізнес-середовища. Фактично мова йде про умови 

функціонування представників малого бізнесу. Слід визнати, що попри 

нижчий рівень соціально-економічного розвитку сільських територій в 

порівнянні з іншими територіями держави, в цілому умови, створені для 

малого підприємництва України, потрібно визнати задовільними. Причому 

останніми роками Україна в рейтингу Світового Банку щодо легкості ведення 

бізнесу посідає все вищі позиції. 

Але наголосити потрібно на іншому: в державі відсутня спеціалізація 

державної політики розвитку бізнес-середовища на сільських територіях, 

унаслідок чого останні відчувають нестачу, а здебільшого й повну 

відсутність необхідних елементів підприємницької інфраструктури – бізнес-

інкубаторів, консультаційних центрів, бізнес-центрів із надання послуг 

суб’єктам малого бізнесу на пільгових засадах, інвестиційно-промислових 

площадок і т. ін. 
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Вважаємо, що головними суб’єктами, які мають реалізувати державну 

політику, спрямовану на покращення бізнес-середовища для малого бізнесу 

на сільських територіях держави, є Кабінет Міністрів України, Міністерство 

економічного розвитку і торгівлі України, Міністерство регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, 

Державна регуляторна служба та обласні державні адміністрації. 

Передусім цими суб’єктами на всіх рівнях державного управління має 

ініціюватися включення до національної, обласних та місцевих стратегій і 

програм регулювання малого бізнесу реальних інструментів їх підтримки на 

сільських територіях (відкриття нових бізнесів, диверсифікація 

господарювання, впровадження фінансово-ресурсних заходів та нововведень, 

створення локальних інтегрованих структур), у т. ч. за паритетної участі 

суб’єктів малого підприємництва, проведення публічних слухань та 

висвітлення результатів політики у регіональних і місцевих засобах масової 

інформації. 

Такі кроки дозволять принаймні привернути увагу до необхідності 

реалізації державної політики підтримки розвитку малого підприємництва не 

лише в обласних центрах і великих містах (де бізнес-інфраструктура і без 

цього достатньо розвинена), а на сільських територіях, де дійсно потреба в 

цьому значно вища. Крім того, включення відповідних розділів і заходів до 

стратегій і програм підтримки розвитку малого підприємства створить 

передумови для подальшого планування і реалізації відповідних заходів, а 

також – виділення в цих цілях фінансового ресурсу, причому як з місцевих, 

так і з обласних та центрального бюджету України. 

Наголосимо також на тому, що започаткування стратегування і 

планування реалізації державної політики розвитку малого підприємництва 

на сільських територіях держави має стати лише першим кроком у вказаному 

напрямі. Надалі – слід працювати над підвищенням ефективності заходів, які 

плануються та реалізуються. Йдеться про впровадження інструментів 

довгострокового прогнозування реалізації потенціалу малого 
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підприємництва на сільських територіях через запровадження практики 

проектно-грантового фінансування заходів за одночасного підвищення рівня 

т. зв. «твердих» витрат, передусім в частині створення і розвитку реальних 

об’єктів бізнес-інфраструктури. За такого методу усувається фінансування 

низько ефективних бюджетних витрат на підтримку т. зв. «м’яких» заходів у 

сфері підтримки малого підприємництва (інформаційні зустрічі, наради, 

святкування дня підприємця, різного роду дослідження, розробка програм 

підтримки і дорожніх карт і таке інше). 

А також навпаки – кошти виділяються виключно на т. зв. «тверді» 

заходи, пов’язані зі придбанням техніки і технологій, будівництвом нових 

об’єктів бізнесу та інфраструктури його підтримки, акумулюванням 

фінансового ресурсу для його подальшого вкладення в інвестиційні проекти 

представників малого підприємництва. Більше того, особливо важливо аби ці 

інвестиційні проекти були пов’язані одночасно й з розвитком соціальної, 

транспортної, логістичної, побутової та іншої інфраструктури 

функціонування сільських територій держави. 

Бізнес-середовище це ще й сприятливий бізнес-клімат для реалізації 

бізнес-проектів представників малого бізнесу у відповідних видах 

економічної діяльності сільських територій, які мають для цього достатній 

потенціал. Відтак, не менш важливою потрібно вважати діяльність владних 

структур, пов’язану зі стимулюванням розвитку галузей привабливих для 

кожного окремо взятого сільського населеного пункту у відповідності до 

його природно-ресурсного та іншого потенціалу, перспектив розвитку малого 

підприємництва. 

Зарубіжний досвід у цьому аспекті свідчить про доречність 

формування в таких цілях т. зв. «карт» ключових галузей – драйверів 

економіки відповідної території. Надалі через організаційно-ресурсний 

владний ресурс ці «паспорти» подаються на широке ознайомлення з ними з 

боку потенційних інвесторів, причому як в державі, так і за її межами. 

Додатково владні структури пропонують й «пакет» супутніх послуг, а також 
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гарантій, що надаються державою і місцевою владою за умови реалізації 

відповідного інвестиційного проекту. Через такий інструмент представники 

сектору місцевого малого підприємництва мають змогу популяризувати 

власні бізнес-проекти та навіть залучити під це необхідне фінансування. 

Попри діяльність на центральному та регіональному рівнях державного 

управління місцеві органи влади (зокрема районні державні адміністрації) 

також мають достатні компетенції і можливості в частині реалізації політики 

з удосконалення бізнес-середовища для реалізації потенціалу розвитку 

малого підприємництва на сільських територіях. Ці представники влади 

більше «наближені» до інформації про стан підготовки і реалізації проектів 

малих суб’єктів бізнесу, а також відносно наявності для цього відповідного 

фінансово-ресурсного забезпечення. 

Виходячи з цього, місцевим органам влади слід активізувати діяльність 

з формування баз даних типових бізнес-планів створення кооперативів у 

різних видах економічної діяльності, аграрно-продовольчих ринків, пунктів 

заготівлі, закупівлі та переробки сільськогосподарської продукції. Такі 

заходи дозволили б представникам місцевого бізнесу мати доступ до вже 

готових бізнес-планів та інвестиційних пропозицій (розробити які самотужки 

вони часто не спроможні та не мають для цього спеціально підготовлені 

кадри), які навіть за незначного коригування могли б представлятися у 

фінансово-банківські структури для отримання кредитів і позик, іншим 

суб’єктам господарювання із пропозицією про співфінансування тих, чи 

інших бізнес-проектів. 

Зауважимо, що важливою характеристикою бізнес-середовища є й 

високий рівень обізнаності місцевого населення відносно практик ведення 

бізнесу, а також відповідних навиків із організації підприємницької 

діяльності, пошуку партнерів і контрагентів, формування взаємодії з 

постачальниками і споживачами. Для розвитку таких компетентностей 

місцевим органам влади потрібно здійснювати ініціювання та здійснення 

систематичних навчань у руслі створення і розвитку локальних інтегрованих 
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структур, популяризації кооперації на селі. 

Але, потрібно розуміти, що суттєвим недоліком бізнес-середовища 

малого підприємництва на сільських територіях України є низький рівень 

становлення  елементів фінансово-інвестиційної інфраструктури, а це 

ускладнює, часто навіть унеможливлює доступ представників цього сектора 

економіки до інвестицій. Для подолання цього недоліку, а також 

налагодження більш якісної комунікації між представниками малого 

підприємництва з сільських територій та інвесторами, місцевим органам 

влади необхідно створити інтернет-площадки інвестиційних проектів 

суб’єктів малого підприємництва; розробити готові (з підготовленими 

земельними ділянками та можливістю підведення інженерних комунікацій) 

інвестиційні пропозиції для інвесторів; допомагати суб’єктам малого бізнесу 

у підготовці та розміщенні інвестиційних пропозицій; підготувати соціально 

та економічно значимі проекти державно-приватного партнерства для їх 

співінвестування за рахунок коштів трудових мігрантів. 

Істотним інституціональним зрушенням на місцевому рівні в Україні 

має стати, на нашу думку, створення на умовах прозорого конкурсу 

Консультативних центрів для підприємців та налагодження системи он-лайн 

діалогу між представниками Центрів та суб’єктами малого бізнесу, які 

здійснюють діяльність на субрегіональному рівні. Звичайно, створення і 

діяльність такого роду структур потребує істотних витрат з місцевих 

бюджетів. Тому для послаблення фінансового навантаження на владу 

пропонується створення Консультаційних центрів на базі діючих юридичних 

контор, консалтингових чи маркетингових фірм тощо, що вже зараз 

здійснюють діяльність на сільських територіях і в районних центрах. За 

такого підходу місцева влада лише частково фінансуватиме відповідні 

послуги для малих бізнес-структур, а це і забезпечить одночасне й зростання 

попиту на послуги місцевої бізнес-інфраструктури, здешевить доступність 

послуг консультування для підприємців, знизить рівень фінансового 

навантаження на місцеві бюджети з фінансування заходів з підтримки 
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функціонування бізнес-інфраструктури. 

Цілий комплекс заходів, орієнтованих на покращення інформаційно-

психологічної компоненти та які не передбачають надмірного навантаження 

на місцеві бюджети, може бути здійснений органами влади відносно 

організації і проведення низки комунікативних заходів, спрямованих на 

інформаційно-консультаційну підтримку населення щодо започаткування 

власного бізнесу, покращення соціально-психологічного та організаційно-

професійного середовища підприємницької діяльності, навчань і тренінгів 

для сільського населення, активізації діяльності з проведення 

роз’яснювальної роботи (інформаційні  круглі столи та інші комунікативні, 

навчальні заходи, розповсюдження  тематичної літератури,  узагальнення та 

поширення кращих вітчизняних і зарубіжних практик) серед представників 

малого бізнесу щодо можливостей та переваг практичного використання 

потенціалу транскордонного співробітництва. 

Окремі комунікаційні та інформаційно-пропагандистські заходи 

можуть здійснюватися місцевими громадами й шляхом проведення 

комунікативних заходів, орієнтованих на інформаційну підтримку 

позитивного суспільного іміджу підприємця, започаткування циклу 

публікацій в інтернет-виданнях про успішні приклади реалізації 

підприємницьких проектів у секторі малого підприємництва. 

Значно наростити чисельність суб’єктів (зокрема діючих) малого 

підприємництва на сільських територіях держави можна й шляхом 

проведення щорічних тематичних навчань з основ започаткування та ведення 

власної справи, організації бізнес-екскурсій на виробництво для учнів 

випускних класів, популяризації серед місцевого населення успішних 

зарубіжних практик започаткування і розвитку підприємницької діяльності 

на селі. За рахунок впровадження таких заходів, на нашу думку, можна 

очікувати істотного приросту чисельності підприємців, що буде забезпечений 

з таких груп місцевого населення, як заробітчани, підлітки, жінки. 

Третім (та підтвердженим за результатами соціологічного опитування) 
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магістральним напрямом державного регулювання реалізації потенціалу 

розвитку малого підприємництва на сільських територіях України є 

удосконалення нормативно-правового регулювання в цій сфері. Вважаємо, 

що тут склад головних суб’єктів реалізації державної політики має бути 

таким, як і за попередніми двома напрямами. Проте, головна ініціювальна та 

координуюча функція – покладена на Міністерство економічного розвитку і 

торгівлі України. 

Фактично мова йде про формування в державі в цілому та на її 

сільських територіях зокрема положень нормативно-правових та 

нормативно-методичних актів, які визначають засади і умови діяльності за 

окремими важливими аспектами підтримки і стимулювання розвитку малого 

бізнесу на місцевому рівні. Адже на сьогодні окремі важливі аспекти в цій 

сфері недостатньо регламентовані. Це, зокрема, багато важливих питань у 

царині інвестиційного середовища, організаційно-інформаційної, суспільно-

психологічної та ресурсної підтримки малого бізнесу на сільських територіях 

України.   

В першу чергу відмітимо, що державі важливо досягти розвитку 

мотиваційного підгрунтя та нормативно-правових основ планування і 

організації діяльності кластерів, в основі яких – представники малого 

підприємництва, а також різних векторів співробітництва суб’єктів малого 

бізнесу з представниками секторів середнього та крупного бізнесу. Для цього 

існують відповідні інструменти та засоби включно з попередньою 

підготовкою відповідних проектів і програм, створення за владний ресурс т. 

зв. «ядра» бізнес-кластеру і т. ін. 

На нашу думку, істотному покращенню нормативно-правового 

забезпечення активізації інвестиційної діяльності у секторі малого 

підприємництва на сільських територіях України сприятиме впровадження 

низки інструментів державного регулювання із удосконалення привабливості 

сільських територій та їх економіки. Цьому сприятиме активізація діяльності 

місцевої влади з популяризації перспективних на відповідних територіях 
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інвестиційних проектів. 

Попри покращення нормативно-правового середовища інвестування 

реалізація таких заходів дозволить й посилити інтерес до бізнес-проектів на 

сільських територіях, що в комплексі є важливою передумовою та чинником 

системного зростання інвестиційної привабливості територіально-галузевих 

господарських комплексів сільських і віддалених, на разі менш економічно 

розвинених територій нашої держави.  

В контексті зазначеного необхідною є й підтримка засобів центральних 

і регіональних органів влади активними діями й на субрегіональному рівні. 

Вважаємо, що районним державним адміністраціям, місцевим органам влади 

і громадам потрібно передусім організувати та провести низку консультацій з 

представниками бізнес-середовища і громадськості сільських територій щодо 

розробки Плану заходів стимулювання розвитку пріоритетних видів 

економічної діяльності (туризм, рекреація, готельно-ресторанний бізнес, 

енергетика, альтернативні види сільського та лісового господарства, 

тваринництво, деревообробка, харчова промисловість, заготівлі, ін.), 

формування конкурентоспроможних кластерів. Такий План заходів дасть 

чіткий імпульс для бізнес-середовища сільських територій щодо напрямів та 

видів економічної діяльності, які у короткостроковій перспективі будуть 

всебічно розвиватися і підтримуватися з боку місцевої влади. Відповідно, це 

стимулюватиме представників місцевого малого бізнесу до диверсифікації чи 

перепрофілювання діяльності у відповідності з перспективними напрями 

розвитку сільського бізнесу. 

Важливо також аби місцеві органи влади забезпечили організацію 

системи консультацій для представників малого бізнесу та населення щодо 

відкриття і розвитку найбільш привабливих для відповідної сільської 

території галузей економіки у відповідності до наявного потенціалу; 

сформувати «карти» базових для сільських територій галузей 

господарювання у відповідності до особливостей сільських поселень, їх 

населення, а також відповідного ресурсного забезпечення. 
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Важливим аспектом регулювання реалізації потенціалу (зокрема в 

частині інституціонального базису розвитку бізнесу) сектору малого бізнесу 

на вітчизняних сільських територіях є надання повного спектру і комплексу 

консалтингового супроводу креативної частини сільських мешканців в 

частині відкриття, реєстрації, формування установчих документів для нового 

бізнесу і т. ін. За рахунок таких заходів, власне, покращується т. зв. 

суспільно-психологічне середовище підприємництва, що особливо важливо 

на депресивних територіях країни. Відтак, ціла низка заходів держави 

стосується розвитку і посилення ефективності т. зв. дорадництва у сфері 

підтримки малого бізнесу на сільських територіях України.  

Важливим і необхідним вважаємо й покращення інституційно-

методичного базису формування якісного «образу» підприємливої людини на 

території сільських поселень. Мова йде передусім про методичні 

рекомендації відносно діяльності влади у цьому напрямі, тобто які конкретно 

кроки робитимуться та які заходи здійснюватимуться. 

У табл. 3.1 наведені очікувані кількісні результати реалізації 

розроблених заходів, які визначені на підставі опитування респондентів під 

час проведення соціологічного опитування, а також власних аналізувань і 

спостережень.  

Таблиця 3.1 

Очікувані результати реалізації заходів державної політики реалізації 

потенціалу розвитку малого підприємництва на сільських територіях 

України (авторська розробка) 

Назви заходів Зміст заходу Результати 
реалізації заходів 

Очікувані зміни 
за індикаторами 

реалізації 
потенціалу 

1 2 3 4 
Напрям 1: покращення фінансово-ресурсного забезпечення розвитку МП 

Підвищення рівня 
доступності банків-
ського кредитування 
для реалізації 
інвестиційних проектів 
суб’єктів МП 

Проведення семінарів з 
представниками МП для 
поширення інформації про умови 
і можливості участі в програмах 
кредитування (підтримка малого 
бізнесу) 

Підвищення 
поінформованості 
представників МП 
про пільгові умови 
кредитування 

 зростання 
коефіцієнта 
ділової активності 
на 10-15 %; 
 збільшення 
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Залучення ресурсу 
підтримки соціально та 
економічно значимих 
проектів МП з фондів 
міжнародної 
фінансової допомоги 

Проведення нарад з 
представниками МП для 
поширення інформації про умови 
і можливості участі у 
міжнародних грантових 
програмах для фінансування 
соціально-економічних проектів  

Формування додат-
кового альтернатив-
ного фінансового 
ресурсу та реалізація 
соціально і економіч-
но значимих проектів 
представниками МП  

частки МП в 
загальному обсязі 
реалізованої 
продукції на 15-20 
%; 
 збільшення 
обсягу 
реалізованої 
продукції в 
розрахунку на 1 
МП на 20-25 %; 
 збільшення 
кількості зайнятих 
на 1 МП на 5-10 
%; 
 підвищення 
середньої 
заробітної плати у 
секторі МП на 10-
15 % 

Підвищення рівня 
доступності 
матеріально-
технічного 
забезпечення 
модернізації техніко-
технологічної бази 
суб’єктів МП 

Організація ділових зустрічей 
представників фінансово-кредит-
них і лізингових структур та 
суб’єктів МП в цілях ініціювання 
та реалізації фінансових і 
лізингових програм модернізації 
виробничої бази суб’єктів 
реального сектору економіки – 
МП 

Оновлення 
матеріально-
технічної та техніко-
технологічної бази 
виробництва 
суб’єктів МП 

Напрям 2: покращення бізнес-середовища підприємницької діяльності 
Підтримка 
формування та 
розвитку 
коопераційних 
відносин, створення 
локальних 
інтегрованих структур 
за участі МП 

Формування бази типових бізнес-
планів створення кооперативів у 
різних видах економічної 
діяльності, аграрно-продовольчих 
ринків, пунктів заготівлі, 
закупівлі та переробки 
сільськогосподарської продукції; 
проведення консульта-ційних 
шкіл бізнес-тренерів  

Формування 
аграрних горизон-
тально- та вертика-
льно-інтегрованих 
кластерів (локальних 
інтегрованих 
структур) за участі 
суб’єктів МП 

 збільшення 
кількості малих 
підприємств на 1 
тис. населення на 
5-10 %; 
 збільшення 
кількості СПД-ФО 
на 1 тис. 
населення на 10-15 
%; 
 зростання 
частки 
прибуткових 
суб’єктів МП на 
20-25 %; 
 збільшення 
кількості зайнятих 
на 1 МП на 8-10 
%; 
 збільшення 
обсягу 
виробництва та 
реалізації 
продукції в 
розрахунку на 
одиницю площі 
території на 12-15 
% 

Популяризація 
інвестиційних проектів 
суб’єктів МП 

Створення інтернет-площадки 
інвестиційних проектів суб’єктів 
МП, формування готових (з 
підготовленими земельними 
ділянками та можливістю 
підведення інженерних 
комунікацій) інвестиційних 
пропозицій для інвесторів  

Покращення 
інвестиційного 
середовища, 
підготовка «пакету» 
конкретних 
інвестиційних 
проектів, збільшення 
притоку інвестицій  

Зростання рівня 
«прозорості» бізнес-
середовища 

Створення на умовах прозорого 
конкурсу Консультативного 
центру для підприємців; 
налагодження системи он-лайн 
діалогу між представниками 
Центру та суб’єктами МП  

Отримання фахових 
консультацій на 
звернення 
представників МП, 
подолання перешкод 
ведення бізнесу 

Покращення 
підприємницьких 
навичок населення  

Проведення комунікативних 
заходів, спрямованих на 
інформаційно-консультаційну 
підтримку сільського населення у 
сфері  власного бізнесу 

Створення нових 
суб’єктів МП та 
реалізація нових 
бізнес-проектів у 
секторі  

Покращення 
суспільного іміджу 
підприємця 

Проведення комунікативних 
заходів з інформаційної 
підтримки позитивного іміджу 
підприємця 

Покращення бізнес-
середовища та 
ведення бізнесу 

Відкриття школи 
молодого підприємця 

Проведення щорічних тематичних 
навчань з основ започаткування  
та ведення власно справи 

Отримання 
необхідних знань і 
навичок молоді  
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Поширення успішних 
практик ведення 
бізнесу та реалізації 
бізнес-проектів 

Започаткування циклу публікацій 
в інтернет-виданнях про успішні 
приклади реалізації 
підприємницьких проектів  

Популяризація 
підприємництва 
серед населення  

Поглиблення 
міжрегіонального і 
транскордонного 
співробітництва  
 

Проведення роз’яснювальної 
роботи серед представників МП 
щодо можливостей та переваг 
практичного використання 
потенціалу співробітництва 

Активізація підпри-
ємницької діяльності 
мешканців прикор-
донних територій, 
легалізація МП 

Розвиток 
альтернативної 
енергетики та ін. видів 
діяльності 

Проведення рекламно-
інформаційних кампаній з метою 
популяризації розвитку 
альтернативних видів 
господарювання 

Зниження ресурсо- 
та енерговитрат, 
диверсифікація в 
сфері МП 

Напрям 3: удосконалення нормативно-правового регулювання підприємницької 
діяльності 

Започаткування 
системи планування 
розвитку МП на 
сільських територіях 

Розробка та реалізація заходів 
Програми розвитку МП сільських 
територій, включення таких 
заходів до програм вищих рівнів 

Створення нових 
підприємств, 
започаткування 
нових напрямів МП 

 збільшення 
кількості малих 
підприємств на 1 
тис. населення на 
5-10 %; 
 збільшення 
кількості СПД-
ФО на 1 тис. 
населення на 10-
15 %; 
 збільшення 
обсягу реалізації 
продукції в 
розрахунку на 1 
МП на 12-15 %; 
 зростання 
рентабельності 
операційної 
діяльності 
суб’єктів МП на 
3-5 %; 
 збільшення 
частки МП в 
загальній 
чисельності 
зайнятих на 3-5 
%; 
 збільшення 
обсягу 
виробництва та 
реалізації 
продукції в 
розрахунку на 
одиницю площі 
території на 8-10 
% 

Розробка Плану 
заходів реалізації 
стратегії соціально-
економічного розвитку 
сільських територій 

Проведення консультацій з 
представниками бізнес-
середовища та громадськості 
щодо розробки Плану заходів 
розвитку пріоритетних видів 
економічної діяльності, 
формування 
конкурентоспроможних кластерів   

Підвищення 
ефективності 
функціонування МП 
у стратегічно 
важливих видах 
діяльності 

Реалізація галузевого 
потенціалу розвитку 
МП 

Розробка «паспортів» 
пріоритетних видів економічної 
діяльності із врахуванням 
специфіки сільської території та 
ознайомлення з ними 
потенційних інвесторів 

Відкриття нових 
суб’єктів та 
реалізація бізнес-
проектів МП 

Детінізація 
економічних відносин 
суб’єктів МП  

Запровадження масштабної 
соціальної реклами, спрямованої 
на інформування суб’єктів МП 
щодо ризиків ведення тіньової 
економічної діяльності 

Розвиток 
добросовісної 
конкуренції, 
збільшення 
надходжень до 
місцевих бюджетів 

Моніторинг реалізації 
політики розвитку МП 
на сільських 
територіях 

Моніторинг виконання заходів та 
оцінка якості політики на підставі 
системи розроблених та 
затверджених критеріїв 

Формування системи 
публічного 
громадського 
моніторингу за 
розвитком МП 

 

Очікується комплексний вплив державної політики на покращення всіх 
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індикаторів стану реалізації потенціалу розвитку малого підприємництва на 

сільських територіях України. В загальному це збільшення чисельності 

малих підприємств на 10-20 %, кількості фізичних осіб – підприємців – на  

20-30 %; зростання обсягу виробництва та реалізації продукції у секторі 

малого підприємництва сільських територій – на 32-40 %; створення нових 

робочих місць – на 13-20 % (до загальної чисельності існуючих); підвищення 

частки сектору малого підприємництва в загальному обсязі реалізованої 

продукції на сільських територіях держави – на 15-20 %. 

На нашу думку, реалізація визначеного комплексу заходів забезпечить 

одночасно й потужний імпульс для розвитку сектора малого бізнесу країни в 

цілому. Але, при цьому слід розуміти, що на реалізацію відповідних заходів 

потрібен достатньо вагомий ресурс. Обґрунтування джерел його формування 

є предметом наступного підрозділу дослідження. 

 

3.3. Інструменти формування фінансово-ресурсного забезпечення 

реалізації потенціалу розвитку малого підприємництва на сільських 

територіях 

 

Одним з найскладніших аспектів реалізації державного регулювання 

підтримки і забезпечення розвитку малого підприємництва (а, через це, й чи 

не найбільшою перешкодою ефективності державної політики в цьому 

напрямі в Україні) як сектора національного господарства в умовах 

обмеженості бюджетних ресурсів є формування достатнього для цього 

фінансово-ресурсного забезпечення. 

Вказане актуалізує два надважливих завдання в контексті реалізації 

ефективної і належної державної політики реалізації потенціалу розвитку 

малого підприємництва на сільських територіях України: 

- перше – ідентифікації повноцінної системи елементів фінансово-

ресурсного забезпечення малого підприємництва; 

- друге – обґрунтування джерел формування та інструментів, засобів 
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залучення і використання елементів фінансово-ресурсного забезпечення в 

цілях розвитку і реалізації потенціалу малого підприємництва. 

Пропоновану нами модель, впровадження якої, на наш погляд, 

дозволяє вирішити ці завдання, подано на рис. 3.3, а обґрунтування 

інструментів та засобів залучення відповідних ресурсів – нижче. 

Як було встановлено за результатами експертного опитування, 

головною перешкодою на шляху активізації діяльності у секторі малого 

підприємництва на вітчизняних сільських територіях є брак фінансового 

ресурсу на обслуговування поточної комерційно-господарської діяльності. 

Високою є також і потреба у фінансовому ресурсі для забезпечення 

розширення її масштабів, започаткування нових напрямів бізнесу, його 

диверсифікації, стимулювання зростання продуктивності праці персоналу, 

реалізацію маркетингових заходів, програм співпраці з постачальниками і 

споживачами товарів (послуг) і т. ін. Вирішення цієї проблеми забезпечило б 

підвищення економічної ефективності і збільшення обсягів господарської 

діяльності у цьому секторі економіки.  

Натомість, виходячи з реалій розвитку малого підприємництва на 

сільських територіях України, а також їх значно гірший стан функціонування 

в порівнянні з суб’єктами малого бізнесу інших територій держави, 

акумулювання достатнього фінансового ресурсу тут видається об’єктивно 

ускладненим. 

Ми вбачаємо такі 5 пріоритетних та потенційно можливих джерел 

акумулювання фінансового ресурсу розвитку малого бізнесу на сільських 

територіях: 

1) ресурси суб’єктів фінансово-кредитної системи; 

2) кошти спеціалізованих фондів та структур фінансово-кредитної 

підтримки малого підприємництва; 

3) ресурс населення, сформований переважно за рахунок доходів від 

зовнішньої трудової міграції; 

4) державна бюджетно-грантова підтримка; 
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5) кошти фондів міжнародної технічної допомоги. 
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ІНСТРУМЕНТИ 
ФОРМУВАННЯ 

 інституціалізація та реалізація спеціалізо-
ваних банківських фінансово-кредитних 
програм; створення фондів фінансово-
кредитної підтримки; залучення коштів 
трудових мігрантів; бюджетно-грантова 
підтримка; залучення міжнародної технічної 
допомоги;  
 посилення соціальної відповідальності 
бізнесу за підготовку кадрів; використання 
державного замовлення на викладацьку 
діяльність та підготовку кадрів на селі; 
 створення і розвиток локальних 
інтегрованих систем, кластерів за участі 
великих і малих підприємств; 
 підготовка і надання в пільгове 
використання суб’єктами МП вільних 
земельних ділянок і приміщень; 
 підтримка франчайзингових програм 
виробників з розвитку виробничого 
комплексу сільських територій; 
 створення та підтримка функціонування 
електронно-комунікаційних збутових 
площадок та мереж; 
 впровадження інструментів інвестування  
у підприємництво коштів заробітчан; 
розвиток споживчої, сільськогосподарської та 
кредитної кооперації на селі; 
 ініціювання реалізації та підтримка проектів 
співпраці суб’єктів МП пріоритет-них видів 
економічної діяльності та освіт-ніх, науково-
дослідних структур, інновацій-них фірм, 
імпортерів сучасних технологій; 
 створення системи бізнес-інкубаційної 
підтримки суб’єктів МП; фінансування 
забезпеченості МП «пакетом» типових 
бізнес-консалтингових та інформаційних 
послуг; 
 розвиток на сільських територіях дієздатних 
елементів бізнес-інфраструктури; 
 моніторинг стану розвитку та реалізації 
креативного підприємницького потенціалу 
сільського населення  

СИСТЕМА ЕЛЕМЕН-
ТІВ ФІНАНСОВО-

РЕСУРСНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 фінансові ресурси 
 
 
 
 
 
 
 трудові ресурси 
 
 
 
 сировинні ресурси, 
матеріально-технічне 
забезпечення 
 земельні ділянки, 
приміщення 
 
 базова техніко-
технологічна база 
 
 комерційно-збутова та 
логістична 
інфраструктура 
 інвестиції 
 
 
 
 сучасні технології, 
інновації 
 
 
 
 
 консалтинговий, 
маркетинговий, 
юридичний та ін. 
супровід 
 
 інформація, знання 

 
 нематеріальні активи, 
інтелектуальна 
власність  

Рис. 3.3. Система елементів фінансово-ресурсного забезпечення державної політики 
реалізації потенціалу розвитку малого підприємництва на сільських територіях 

України та інструменти його формування (авторська розробка) 
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Успішний досвід реалізації Програми підвищення 

конкурентоспроможності Львівської області, зокрема тієї її частини, що 

передбачає надання кредитної підтримки суб’єктам малого підприємництва, 

свідчить про те, що належне фінансово-кредитне забезпечення може бути 

акумульоване з такого джерела, як ресурси суб’єктів фінансово-кредитної 

системи, передусім – банківської. Програмою, зокрема, передбачається 

надання кредитів до 0,75 млн грн для покупки матеріально-технічної та 

техніко-технологічної бази виробництва, осучаснення виробничих 

комплексів малих підприємств для зниження рівня енерго і витратомісткості, 

створення нових взірців (видів) продукції (товарів, послуг), популяризацію 

місцевих брендів, зокрема на нових ринках збуту. 

Зміст фінансової підтримки полягає у компенсації частини відсотків за 

кредитами взятими суб’єктами господарювання, що підпадають під 

визначення малих, та здійснюють активну господарську діяльність 

неперервно не менше 24 місяців у межах відповідних видів діяльності. 

Кредитування суб’єктів господарювання здійснюють фінансово-кредитні 

установи, які уклали з департаментом економічної політики Львівської 

обласної державної адміністрації угоди. 

Відбір суб’єктів малого бізнесу, на яких пошириться дія програми, 

проводиться на конкурсній основі. Для цього департаментом економічної 

політики Львівської обласної державної адміністрації оголошуються 

конкурси на подання інвестиційних проектів розвитку малого бізнесу. Відбір 

інвестиційних проектів для участі у конкурсі триває не більше двох місяців з 

моменту його оголошення. 

Компенсації за рахунок коштів обласного бюджету підлягає частина 

відсоткової ставки за кредитом, яка рівна розміру облікової ставки НБУ на 

дату укладення Генерального договору між департаментом економічної 

політики та фінансово-кредитною установою. У випадку, якщо відсоткова 

ставка за кредитом є нижчою, ніж облікова ставка НБУ зафіксована на вище 

зазначену дату, компенсація відсотків повністю відбувається за рахунок 
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коштів обласного бюджету. 

Таким чином, на сьогодні існують можливості для організації співпраці 

влади, фінансово-кредитних структур і малого бізнесу. Світова практика 

свідчить, що в аналогічних цілях можуть застосуватися такі інструменти, як 

забезпечення пріоритетної підтримки проектів малих підприємств при 

реалізації національних технологічних ініціатив; розвиток стандартів 

кредитування (для покращення умов кредитування малих суб’єктів бізнесу 

комерційними банками) суб’єктів малого підприємництва; введення 

преференційних коефіцієнтів алокації капіталу (для збільшення обсягу 

кредитування) під кредити для суб’єктів малого бізнесу; збільшення 

максимально можливого обсягу фінансування в рамках одного проекту 

суб’єкта малого бізнесу (що дає змогу фінансувати вже не стільки поточну 

господарську діяльність як інвестиційні проекти); розвиток системи 

страхування вкладів за рахунок поширення їх дії на вклади мікропідприємств 

– юридичних осіб (що попри покращення фінансового стану суб’єктів 

мікробізнесу одночасно дозволяє мінімізувати ризики підприємців в рамках 

їх співпраці з фінансово-кредитними структурами). 

Окремим напрямом інтеграції фінансово-кредитних структур в систему 

фінансової підтримки сектору малого підприємництва на сільських 

територіях України є розвиток мікрофінансування. В таких цілях органам 

державного управління потрібно розробити та впровадити механізм 

сек’юритизації портфелів позик макрофінансових організацій та механізму 

надання банківських кредитів суб’єктам малого підприємництва на сільських 

територіях держави мікрофінансовим організаціям під поручительство і 

гарантії держави. Це дозволить забезпечити формування мікрофінансовими 

організаціями окремого фінансового ресурсу, що буде скеровуватися 

виключно на цілі кредитування представників малого бізнесу на сільських 

територіях. 

В цілях усунення зловживань відносно нецільового (мається на увазі – 

на реалізацію проектів не на території сільських поселень) використання 
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кредитних коштів доречно ввести норму, за якої позичальник має довести, 

що проект реалізується саме на сільських територіях, а також штрафні 

санкції у вигляді підвищеної відсоткової ставки в разі порушення цієї норми. 

Наступним інструментом, що може використовуватися державою для 

покращення фінансового забезпечення розвитку малого підприємництва на 

сільських територіях, є створення спеціалізованих фондів та структур 

фінансово-кредитної підтримки малого підприємництва. Це позитивна 

світова практика, коли держава усвідомлює, що окремі сектори економіки, 

види економічної діяльності, території тощо характеризуються значно 

нижчим рівнем інвестиційної, а, звідси, й фінансової привабливості. Відтак, 

необхідно створювати спеціалізовані фінансові структури, головне завдання 

яких – покращення доступності та здешевлення банківських кредитів і позик 

для специфічних груп реципієнтів. 

Звернімо увагу на те, що в Україні наявні відповідні законодавчі 

засади, а також навіть створено і розвинуто мережу таких фінансових 

структур. Йдеться про Український фонд підтримки підприємництва (на 

центральному рівні управління), обласні фонди підтримки підприємництва 

(регіональний рівень) та районні фонди підтримки підприємництва (місцевий 

рівень), мережа яких сформувалася наприкінці минулого століття практично 

у всіх регіонах нашої держави. Безпосереднє призначення цих структур – 

надання застави під кредити суб’єктів малого бізнесу, відтермінування 

строків погашення тіла кредиту або зниження рівня відсоткової ставки 

шляхом пролонгації їх сплати і т. ін. 

На нашу думку, на сьогодні визріла актуальність реанімування таких 

державно-приватних структур. Приводом для цього є саме покращення 

системи фінансування малого підприємництва на сільських, віддалених та 

депресивних територіях. Як показує досвід, акумулювання фінансового 

ресурсу для цих структур має здійснюватися паритетно з таких джерел: 

кошти центрального та місцевих бюджетів, місцевих органів влади та/чи 

місцевих громад, бізнес-асоціацій та великих підприємств, громадських 
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організацій, допомоги та позик міжнародних фінансових структур. 

Значним незадіяним на сьогодні фінансовим ресурсом стимулювання 

розвитку малого бізнесу на сільських територіях України є ресурс населення, 

зокрема кошти отримані від зовнішньої трудової міграції. З огляду на те, що 

за різними оцінками за кордоном легально чи неофіційно працевлаштовано 

понад 10 млн українців, більшість яких з сільських поселень та малих міст, 

районних центрів, на сільських територіях акумульовано доволі потужний 

фінансовий ресурс.  

На сьогодні він використовується низько ефективно і скеровується в 

основному на споживання або заощадження. Населення не налаштоване 

вкладати ці кошти у власний бізнес або співінвестувати підприємницькі 

проекти. Головними причинами цього є політико-економічна нестабільність, 

відсутність навиків підприємництва, низький рівень обізнаності з 

перспективними видами діяльності, недостатність конкретних прозорих 

інструментів інвестування зароблених коштів, у т. ч. необліковуваних. 

Відповідно, на центральному рівні управління необхідно сформувати 

нормативно-методичне забезпечення інвестування коштів заробітчан (через 

Стратегію державної міграційної політики, Закон України «Про статус 

трудового мігранта»), а на місцевому – створити відповідні інструменти.  

Такими, до прикладу, можуть бути: повна попередня підготовка бізнес-

проектів, включно з виділенням земельних ділянок, підготовленими 

договорами оренди приміщень, погодженнями на відкриття відповідних 

комерційних об’єктів, здійсненим техніко-економічним обґрунтуванням 

перспективності проекту, та надання права на подальше ведення 

відповідного бізнесу (на конкурентних засадах) або громадянам, які мають 

доходи від зовнішньої трудової діяльності, інші заощадження, або місцевим 

представникам малого бізнесу, діяльність яких фінансуватиметься за 

інвестиційний кошт населення; ув’язка проектів стимулювання залучення 

коштів заробітчан з проектами з розвитку споживчої, сільськогосподарської 

та кредитної кооперації; підготовка і реалізація (за співінвестування з боку 
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населення) важливих для соціально-економічного розвитку сільських 

територій проектів на засадах державно-приватного партнерства; реалізація 

регіональних програм залучення приватних трансфертів для фінансування 

новостворених малих підприємств для розвитку і розширення діяльності 

дрібних споживчих магазинів, супермаркетів, бензозаправок та ресторанів; 

створення асоціації трудових мігрантів для акумулювання і подальшого 

ефективного і безпечного використання фінансових ресурсів. 

 Наступний інструмент державної політики покращення фінансового 

забезпечення реалізації потенціалу розвитку малого підприємництва на 

сільських територіях стосується більш активного застосування державної 

бюджетно-грантової підтримки. Мова тут йде про підвищення ефективності 

системи просторово-секторального розвитку територій (у нашому випадку – 

сільських). Для забезпечення якісного збалансованого поступу цих територій 

потрібна розробка відповідних генеральних планів із чітким стратегічним 

баченням перспективних напрямів розвитку територій, секторів, галузей та 

видів економічної діяльності, розміщення продуктивних сил та об’єктів 

господарства, соціальної сфери, інфраструктури. 

На основі результатів планування виділяється відповідний бюджетний 

ресурс (на всіх рівнях управління) та здійснюється залучення коштів з інших 

джерел і ці кошти спрямовуються на реалізацію проектів суб’єктів малого 

бізнесу, що мають важливе прикладне значення в контексті соціально-

економічного розвитку сільських територій України. 

Суттєвим доповненням системи фінансового забезпечення реалізації 

потенціалу розвитку малого підприємництва на сільських територіях нашої 

держави можуть стати кошти фондів міжнародної технічної допомоги. На 

сьогодні наявна значна кількість проектів, які пропонуються до фінансування 

з боку фондів ЄС та організацій інших держав світу і в яких реципієнтами 

коштів можуть стати суб’єкти малого підприємництва, що функціонують на 

сільських територіях України. 

Водночас, головною перешкодою на шляху участі в реалізації проектів, 
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які пропонуються організаціями зовнішньої технічної допомоги є, по-перше, 

необізнаність вітчизняних підприємців про відповідні проекти; по-друге, 

невміння формувати якісні конкурентоспроможні заявки та здійснювати 

проектування і планування проектів; по-третє, не розуміння того, що 

суспільно-соціальні проекти фактично слугують й доповненням бізнес-

діяльності, дозволяють в певній мірі диверсифікувати бізнес та залучити 

додатковий фінансовий ресурс, ефективне використання якого створює 

додану вартість та розширює фінансові можливості, адже відповідний ресурс 

після завершення проектів може скеровуватися на розвиток бізнесу, в кінці-

кінців – реалізацію заходів соціальної відповідальності бізнесу. 

Значною проблемою розвитку суб’єктів малого бізнесу на сільських 

територіях України потрібно визнати брак кадрів як таких, а особливо – 

кваліфікованого трудового ресурсу. Занепад цієї частини території нашої 

держави призвів до того, що особи з вищим рівнем інтелектуального, 

фізичного та трудоресурсного потенціалу емігрують у великі міста та 

закордон в цілях пошуку більш високооплачуваної та стабільної зайнятості, 

вищого рівня якості життя. Це створює непереборний бар’єр для бізнесу, 

суб’єкти якого просто не в змозі віднайти і залучити необхідний для 

здійснення господарської діяльності інтелектуально-кадровий ресурс.  

Ця проблема має вирішуватися комплексно. З одного боку, це 

створення якісних і конкурентоспроможних робочих місць на сільських 

територіях нашої держави (без чого населення не залишатиметься на цих 

територіях і не матиме ресурсу для функціонування), а з іншого – 

формування пропозиції для навчання, підвищення рівня професійно-

кваліфікаційної підготовки кадрів. Зазначена проблема посилилася на 

сучасному етапі поступу нашої держави у зв’язку зі занепадом та закриттям 

більшості навчальних закладів третього рівня акредитації, розташованих у 

районних центрах та на сільських територіях. 

Відповідно, й вирішення означеної проблеми в значній мірі потребує 

комплексного підходу з поєднанням відновлення системи підготовки кадрів 
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та створенням нових робочих місць на суб’єктах малого бізнесу на сільських 

територіях України. Втім, обмежуючим фактором тут є брак бюджетного 

ресурсу та неготовність суб’єктів підприємництва брати на себе 

відповідальність за підготовку кадрів. 

З огляду на всі ці обмежуючі обставини, на наш погляд, інструментом 

вирішення цієї проблемної ситуації має стати підхід, за якого бізнес 

(особливо представники виробничого підприємницького сектору) має взяти 

не себе частину відповідальності за навчання і підготовку кадрів. Мова йде 

про організацію постійно діючих екскурсій на підприємства для 

«прищеплення» молодим людям, які проживають на сільських територіях, 

позитивного ставлення до праці на посадах робітничих професій, професійне 

навчання молодих людей на виробництві ще протягом навчання у школі, 

різного роду маркетингово-промоційну діяльність представників бізнесу 

щодо стимулювання кращих учнів продовжувати свою кар’єру на 

підприємствах на сільських територіях,  реалізацію завдання створення 

якісних умов для праці і проживання населення на території сільських 

поселень нашої держави. 

Не меншою має стати й роль держави у цих процесах. На нашу думку, 

перспективними тут є інструменти державного замовлення, цільового 

бюджетного фінансування праці виклачадів (у т. ч. волонтерів з інших 

держав) на депресивних та віддалених територіях, реалізації програм і 

проектів державно-приватного партнерства з навчання та забезпечення 

зайнятості на сільських територіях.     

Завдання розвитку суб’єктів малого підприємництва сільських 

територій, що спеціалізуються на видах економічної діяльності зі значним 

рівнем доданої вартості, суттєво ускладнюється через низький рівень їх 

забезпеченості (йдеться в першу чергу не стільки про наявність, як про 

систему постачання) сировинними ресурсами та матеріально-технічними 

засобами. Виправлення цієї ситуації можливе шляхом критичного зростання 

рівня ділової активності та розвитку торговельно-логістичної інфраструктури 
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сільських територій, чого в найближчі періоди досягнуто не буде. 

Відтак, органам влади слід використовувати іншу альтернативу, яка 

полягає у стимулюванні створення локальних інтегрованих структур, 

кластерів, техніко-впроваджувальних зон. Бажано аби однією зі сторін таких 

об’єднань виступало потужне (велике або середнє з міцними позиціями на 

ринку) підприємство, у т. ч., що здійснює діяльність у великому місті, 

обласному центрі, на експорт. Таким чином, здійснюватиметься перерозподіл 

та більш якісне розміщення продуктивних сил в рамках обласної економіки.  

Іншим аспектом проблеми, що аналізується, є те, що на сьогодні вкрай 

низьким залишається ефективність використання земельних ділянок та 

приміщень сільських територій. Відомо, що це головні ресурси, без яких не 

може обійтися практично жоден бізнес. Відтак, з боку центральної влади 

потрібно здійснювати активну діяльність орієнтовану на зміну стимулів і 

психології місцевих громад щодо усвідомлення і розуміння постулату: 

активізація підприємницької діяльності є найкращою передумовою для 

соціально-економічного розвитку територій, покращення їх інвестиційної 

привабливості, підвищення рівня доходів і якості життя місцевого населення. 

Відтак, в цих цілях критично необхідно забезпечити поточних і 

перспективних підприємців необхідними для них приміщеннями і 

земельними ділянками. Світовий досвід свідчить, що навіть безоплатна 

передача цього ресурсу забезпечує десятикратну віддачу.   

З огляду на обмеженість розвитку внутрішнього ринку потрібно вести 

мову про переважаючу орієнтацію суб’єктів підприємницького сектору на 

субрегіональному рівні не стільки на торговельну, як на діяльність з 

виробництва продукції, яка дозволяє в подальшому просувати її на ринки 

більш розвинених територій та на експорт. Втім, невід’ємною умовою такої 

спеціалізації сільських територій є наявність на них базової техніко-

технологічної бази виробництва. Очевидно, що на сьогодні вона тут відсутня, 

а її залучення в достатніх обсягах пов’язане зі значними обсягами 

інвестування. 
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Зазначене потребує впровадження альтернативних способів та підходів, 

до яких віднесемо державну підтримку різного роду франчайзингових 

програм для провідних виробничих підприємств держави і регіону. На 

сьогодні більшість з них не передбачає таких шляхів розвитку власного 

бізнесу. Втім, ініціативами місцевих громад вони здатні скористатися. 

Йдеться про організаційну, економічну, фінансово-гарантійну та іншу 

підтримку з боку місцевих органів влади яка надаватиметься виробникам з 

обласних центрів і великих міст, які на франчайзингових засадах 

розвиватимуть власну мережу на сільських територіях, залучають для цього 

ресурс місцевого бізнесу та населення. Вказаний інструмент має значні 

диверсифікаційні переваги, адже, з однієї сторони, забезпечує здешевлення 

вартості виробництва, а, з іншої, – перерозподіл фінансово-ресурсного 

забезпечення з більш економічно розвинених територій на депресивніші, 

зокрема території сільських поселень.     

Зауважимо й на нижчому рівні розвитку комерційно-збутової та 

логістичної інфраструктури сільських територій України, що об’єктивно 

створює перешкоди для подальшого просування продукції (товарів, робіт, 

послуг) тих суб’єктів малого підприємництва, які все ж функціонують тут. 

На наше переконання, органам державного управління слід працювати над 

виправленням цієї ситуації. Більше того, для цього існують сприятливі 

засоби у вигляді інформаційних технологій та комунікацій. Слід створювати 

різного роду електронно-комерційні площадки та платформи, на яких могли 

б розміщати і збувати власну продукції (товари, послуги) суб’єкти 

підприємництва з сільських територій. 

Але при цьому не відхиляємо й важливості становлення і розвитку 

фізичної мережі об’єктів систем складування, торгівлі, дистрибуції тощо. 

Місцеві органи влади мають використати усі наявні у них можливості 

відносно стимулювання формування та збільшення чисельності таких систем 

провідними вітчизняними підприємствами на території сільських поселень, 

для чого слід створювати преференційні бюджетно-фіскальні умови, 
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надавати в безоплатне використання земельні ділянки та комунальне майно. 

Доповнимо вказаний напрям державної політики реалізації потенціалу 

розвитку малого підприємництва на сільських територіях й підвищенням 

рівня їх інвестиційної привабливості. З однієї сторони, просування 

логістично-збутових мереж на ці території об’єктивно покращує їх 

інвестиційний клімат. Але, як показали результати аналізу, на сьогодні 

вагомим ресурсом відновлення позицій підприємницького сектору на 

сільських територіях України є залучення в цих цілях інвестицій, що 

підтверджується малими обсягами та низькою ефективністю інвестиційної 

діяльності і мало інноваційним характером економіки сільських територій. 

Перешкодами покращення інвестиційної привабливості сільських 

територій України є низький рівень їх соціально-економічного розвитку та 

ділової активності населення, несформованість інвестиційної та інноваційної 

інфраструктури, промоції підготовлених інвестиційних проектів, системи 

державної підтримки інвестиційної діяльності на субрегіональному рівні.  

На думку автора, високим потенціалом характеризуються наступні 

шляхи покращення інвестиційного забезпечення активізації малого 

підприємництва на сільських територіях України. Це передусім покращення 

інвестиційної привабливості територій та їх галузево-економічних 

комплексів, кожного конкретного суб’єкта малого бізнесу, причому як 

підприємства, так і фізичної особи – підприємця. Істотним потенціалом 

характеризується й діяльність, пов’язана з пошуком можливостей та 

налагодженням тісних фінансово-економічних і господарських відносин між 

представниками малого бізнесу сільських територій та суб’єктами 

середнього і великого бізнесу на більш економічно розвинених територіях 

держави. Беззаперечно, що інвестиції надходитимуть у малий бізнес 

сільських територій за умови наявності на цих територіях розвиненої 

соціальної, логістичної, зв’язкової та іншої інфраструктури. Додамо й те, що 

інвестиційна привабливість сектора малого підприємництва сільських 

територій зросте й за умови активної діяльності місцевих активісті – 
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інтелектуально-кадрового ресурсу розвитку місцевого бізнесу.  

В продовження державної політики у руслі посилення інвестиційної 

активності важливо вести мову й про достатній рівень інноваційної 

діяльності представників малого бізнесу в сільських поселеннях. В іншому 

разі їм складно буде виходити на ринки і конкурувати з більш потужними 

суб’єктами господарювання з великих міст і більш економічно розвинених 

територій. Умови конкуренції передбачають також і залучення у 

підприємницьке середовище сільських територій сучасних технологій, чого 

практично неможливо досягти без створення відповідних умов для їх 

імпорту, а також для активізації співпраці з освітньо-науковим сектором. На 

наше переконання, всі сільські території України характеризуються 

потужним потенціалом розвитку певного виду економічної діяльності. Це або 

сільське господарство, або туризм і рекреація, або відновлювальна 

енергетика, або спорт тощо. Саме тому, органам влади потрібно вміти 

ідентифікувати цей потенціал і забезпечити сприяння його розвитку і 

реалізації. Широкі перспективи слугуватимуть й джерелом для 

широкомасштабних інвестицій, а також передових технологій. Іншого шляху 

їх залучення на сільські територій не існує. Натомість, використання цих 

можливостей – безальтернативний засіб розвитку і диверсифікації їх 

підприємницького сектору – основи сталого поступального соціально-

економічного розвитку і гідного місця в державній та регіональних 

господарських системах.  

Значною слід також вважати і потребу суб’єктів малого 

підприємництва, які здійснюють діяльність на сільських територіях України, 

й у інформаційно-консалтинговій підтримці. Доволі часто місцеві підприємці 

не мають достатніх навиків для розробки бізнес-плану в цілях залучення 

банківського кредиту, ретельного планування і обрання найбільш 

раціонального способу реалізації перспективної бізнес-ідеї, підготовки та 

промоції інвестиційного проекту, здійснення обліку і аудиту фінансово-

господарської діяльності. Консалтингові структури здебільшого пропонують 
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такі послуги в обласному центрі та великих містах, їх отримання призводить 

до зростання вартості і погіршення параметрів конкурентоспроможності 

товарів (продукції, послуг) малих суб’єктів підприємництва з віддалених 

територій. 

Вирішення цієї проблемної ситуації потребує стимулювання 

просування інформаційно-консалтингових послуг на сільські території і 

здешевлення їх вартості для суб’єктів малого бізнесу. Як свідчить 

ефективний світовий досвід, для цього необхідні: створення в районних 

центрах муніципальних бізнес-інкубаторів для подальшого надання 

суб’єктам мікро- та малого підприємництва з сільських територій «пакету» 

типових консалтингових послуг; оголошення і проведення низки грантових 

програм (за кошти центрального і регіональних бюджетів) з надання 

інформаційно-консультаційних послуг населенню і представникам бізнесу на 

сільських територіях; організація залучення ресурсу міжнародної фінансової 

допомоги для проведення навчально-тренінгових та інших комунікативних 

заходів, орієнтованих на посилення інформаційної забезпеченості суб’єктів 

малого бізнесу та населення сільських територій; ін. 

Не меншими є й обсяги потреби суб’єктів малого бізнесу на сільських 

територіях й у маркетинговій підтримці та юридичному супроводі бізнесу. 

Йдеться про цілий комплекс питань – від дослідження ринку, його цільових 

сегментів, їх місткості, купівельної спроможності покупців, до – 

ідентифікації та формування необхідних властивостей продукції (товарів, 

робіт, послуг), її просування на ринок, ціноутворення, інституціалізації 

відносин з постачальниками та споживачами, суб’єктами інфраструктури та 

підтримки бізнесу. На нашу думку, ключовим інструментом такої допомоги 

має стати активна організаційно-економічна політика органів влади у 

контексті розбудови на вітчизняних сільських територіях елементів 

дієздатної бізнес-інфраструктури. 

Для цього слід розробити «генеральні плани» розвитку об’єктів 

інфраструктури підтримки малого підприємництва на субрегіональному 
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рівні, наділити їх відповідним ресурсним забезпеченням, компетенціями і 

повноваженнями. Це має бути системна і послідовна робота, без якої 

державна політика в аналізованій сфері об’єктивно приречена на низьку 

ефективність і недосягнення ключових завдань як щодо збільшення кількості 

суб’єктів бізнесу, так і реалізації їх потенціалу в системі соціально-

економічного розвитку сільських територій, включно з ВРП, зайнятістю і 

доходами населення, розвитком інфраструктури. 

Сучасні умови конкуренції ставлять перед органами влади, 

відповідальними за підтримку підприємництва, нові завдання та виклики. 

Серед таких – розвиток нових знань, використання нематеріальних активів, 

створення і впровадження об’єктів інтелектуальної власності. На нашу 

думку, в цих аспектах також криються важливі чинники реалізації потенціалу 

розвитку малого підприємництва сільських територій України. Аргументи на 

користь такого висновку наступні. По-перше, це значний далеко не 

реалізований потенціал поступу сільського господарства, особливо його 

малих форм господарювання, де широко можуть використовуватися 

інновації та нематеріальні активи, інтелектуальна творча діяльність та значні 

працелюбство і хист вітчизняного сільського населення. По-друге, це 

культурні традиції та місцеві творчі ремесла, де існує історичний досвід та 

сучасний потенціал створення нових унікальних взірців продукції. По-третє, 

це туризм і рекреація, де широко можуть застосовуватися нові та, з огляду на 

природно-кліматичний і культурний потенціал, унікальні види послуг. 

Для реалізації відповідного потенціалу органам влади потрібно 

впровадити інструмент моніторингу стану розвитку та реалізації творчого 

підприємницького потенціалу населення сільських територій з метою 

подальшої активізації його залучення до програм транскордонного і 

інтеррегіонального співробітництва. Розвиток творчих індустрій потрібно 

визначити пріоритетним напрямом розвитку сільських і депресивних 

територій, для чого необхідні розробка і реалізація відповідних програм, які 

стимулюватимуть ефективне використання культурних і творчих ресурсів в 
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межах активізації творчих індустрій, забезпечать виявлення креативних осіб 

у периферійних територіях, отримання ними відповідного рівня освіти за 

рахунок державного замовлення та працевлаштування у рідних населених 

пунктах в межах програми «перше робоче місце» [17].  

Вказане, окрім розвитку творчих ремесел, одночасно орієнтоване й на 

покращення інтелектуально-кадрового ресурсу розвитку сільських територій 

України. В сукупності реалізація визначених інструментів державного 

регулювання сприятиме покращенню фінансово-ресурсного забезпечення 

реалізації потенціалу розвитку малого підприємництва на вітчизняних 

сільських територіях. 

 

Висновки до розділу 3 

 

1. Дотримання принципу плановості державної політики актуалізує 

завдання розробки та реалізації в Україні державної та регіональних 

стратегій розвитку 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 
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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. 

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. 

2. 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 провідними перспективними засобами 

державної політики реалізації потенціалу розвитку сектору малого 

підприємництва на сільських територіях України за зазначеними напрямами 

визначені: 

- розвиток фінансово-ресурсного забезпечення – реалізація програм 
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бюджетно-фінансової та зовнішньої фінансово-технічної підтримки соціально-

економічно значимих проектів суб’єктів малого бізнесу; реалізація фінансових 

та лізингових програм; розвиток інфраструктури фінансово-ресурсної 

підтримки малого бізнесу на сільських територіях; покращення системи 

інформаційно-консалтингового забезпечення; стимулювання реалізації програм 

формування внутрішнього фінансового ресурсу розвитку виробництва; 

створення умов для залучення інвестицій населення і коштів заробітчан; 

- удосконалення бізнес-середовища – прийняття і реалізація стратегій і 

програм реалізації потенціалу розвитку сектору малого підприємництва 

сільських територій; стимулювання розвитку перспективних для малого бізнесу 

видів економічної діяльності; розвиток бізнес-інфраструктури; покращення 

системи інформаційно-консультативної підтримки; формування позитивного 

суспільного іміджу підприємця на сільських територіях; розвиток професійно-

кваліфікаційних якостей населення; формування системи рекламно-

інформаційної підтримки малого бізнесу на субрегіональному рівні; 

- покращення нормативно-правового регулювання – формування 

економічних стимулів та інституційних засад створення локальних 

інтегрованих систем, горизонтальної та вертикальної інтеграції суб’єктів малого 

підприємництва; покращення інвестиційного клімату; інституціалізація системи 

заходів з реалізації Плану розвитку базових видів економічної діяльності; 

розробка і поширення нормативно-методичних рекомендацій із започаткування 

та розвитку власного бізнесу; застосування елементів соціальної 

інфраструктури для покращення соціально-психологічного і організаційно-

професійного середовища малого підприємництва та ін. 

3. Реалізація визначених заходів державного регулювання об’єктивно 

потребує покращення системи фінансово-ресурсного забезпечення становлення 

і подальшого розвитку сектора малого підприємництва сільських територій 

України. Елементами фінансово-ресурсного забезпечення є фінансові, трудові 

та сировинні ресурси, матеріально-технічне забезпечення, земельні ділянки, 

приміщення, техніко-технологічна база, комерційно-збутова та логістична 
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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.  

Результати досліджень автора щодо обґрунтування напрямів та 

інструментів удосконалення державного регулювання потенціалу розвитку 

малого підприємництва на сільських територіях висвітлені у публікаціях 

[176; 181; 184; 185; 189; 190  191; 194]. 
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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.   

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, 
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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 
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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 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 
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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 державної політики у визначеній 

сфері. Таким чином, інструментами формування фінансово-ресурсного 

забезпечення визначені: інституціалізація та реалізація спеціалізованих 

банківських фінансово-кредитних програм; залучення коштів трудових 
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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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ДОДАТКИ 
 

Додаток А 
Характеристика соціально-економічного розвитку районів та сільських 

територій Карпатського економічного району 
Таблиця А.1.1 

Показники діяльності підприємств районів та сільських територій 
Львівської області у 2017 р. (складено за [52]) 

Адміністративні 
одиниці, райони 

Кількість 
підприємств, 

од. 

Кількість 
зайнятих, 

осіб 

Кількість 
найманих 

працівників, 
осіб 

Витрати на 
оплату праці, 

млн грн 

Обсяг 
реалізованої 

продукції 
(товарів, 

послуг), млн 
грн 

Бродівський 183 2517 2476 171,7 1195,5 
Буський 192 2481 2398 144,2 2001,3 
Городоцький 388 8754 8632 665,1 7074,9 
Дрогобицький 161 1486 1443 58,9 458,5 
Жидачівський 330 4615 4492 255,3 4537,1 
Жовківський 563 5705 5444 354,1 4893,5 
Золочівський 276 2647 2487 129,4 1546,9 
Кам’янка-Буський 264 4984 4896 423,2 7958,0 
Миколаївський 251 2993 2905 178,6 3112,2 
Мостиський 207 1237 1144 65,9 877,8 
Перемишлянський 198 4048 3960 352,6 3525,4 
Пустомитівський 987 14330 13989 763,6 18178,2 
Радехівський 154 4919 4869 439,1 6422,6 
Самбірський 168 1144 1070 47,2 489,9 
Сколівський 136 7619 7562 623,9 6517,9 
Сокальський 290 13479 13331 1484,0 4341,4 
Старосамбірський 166 1361 1324 60,7 588,8 
Стрийський 204 9224 9116 965,4 3525,1 
Турківський 57 923 895 45,7 884,1 
Яворівський 601 7218 7013 536,8 7123,1 
Всього 5776 101684 99446 7765,4 85252,2 
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Таблиця А.1.2 
Показники діяльності підприємств районів та сільських територій 

Закарпатської області у 2017 р. (складено за [51]) 

Адміністративні 
одиниці, райони 

Кількість 
підприємств, 

од. 

Кількість 
зайнятих, 

осіб 

Кількість 
найманих 

працівників, 
осіб 

Витрати на 
оплату 

праці, млн 
грн 

Обсяг 
реалізованої 

продукції 
(товарів, 

послуг), млн 
грн 

Берегівський 309 1894 1646 127,5 654,5 
Великоберезнянський 58 1155 1135 77,6 276,5 
Виноградівський 483 7017 6656 641,2 1583,2 
Воловецький 58 572 553 32,7 158,6 
Іршавський 200 1936 1837 98,4 436,2 
Міжгірський 107 1034 989 58,5 268,2 
Мукачівський 343 4449 4269 257,5 3166,5 
Перечинський 78 2113 2076 163,2 1509,2 
Рахівський 230 2461 2383 149,1 643,7 
Свалявський  195 3927 3871 260,3 1452,1 
Тячівський 289 3045 2917 267,4 2422,6 
Ужгородський 549 10813 10503 1093,3 10682,6 
Хустський 97 1639 1591 91,5 441,4 
Разом 2996 42055 40426 3318,2 23695,3 

 
Таблиця А.1.3 

Показники діяльності підприємств районів та сільських територій 
Івано-Франківської області у 2017 р. (складено за [50]) 

Адміністративні 
одиниці, райони 

Кількість 
підприємств, 

од. 

Кількість 
зайнятих, 

осіб 

Кількість 
найманих 

працівників, 
осіб 

Витрати на 
оплату 

праці, млн 
грн 

Обсяг 
реалізованої 

продукції 
(товарів, 

послуг), млн 
грн 

Богородчанський 131 1014 931 64,4 641,7 
Верховинський 129 731 673 36,1 136,4 
Галицький 167 1083 1019 48,3 606,8 
Городенківський 148 1084 1010 59,6 1371,1 
Долинський 244 3713 3563 286,0 1599,0 
Калуський 121 1875 1819 170,3 2338,6 
Коломийський 189 1558 1425 78,6 1181,2 
Косівський 273 1184 1141 45,8 369,9 
Надвірнянський 233 2921 2853 206,6 3102,8 
Рогатинський 356 3021 2834 176,7 3322,6 
Рожнятівський 165 2068 1964 152,8 1386,9 
Снятинський 178 1776 1709 84,9 1085,9 
Тисменицький 377 5061 4945 478,8 6549,8 
Тлуманський 222 2221 2114 123,7 1587,8 
Разом 2933 29310 28000 2012,6 25280,5 
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Таблиця А.1.4 
Показники діяльності підприємств районів та сільських територій 

Чернівецької області у 2017 р. (складено за [53]) 

Адміністративні 
одиниці, райони 

Кількість 
підприємств, 

од. 

Кількість 
зайнятих, 

осіб 

Кількість 
найманих 

працівників, 
осіб 

Витрати на 
оплату 

праці, млн 
грн 

Обсяг 
реалізованої 

продукції 
(товарів, 

послуг), млн 
грн 

Вижницький 199 1963 1836 105,2 497,3 
Герцаївський 40 761 737 36,1 389,4 
Глибоцький 156 1480 1445 67,0 531,7 
Заставнівський 143 1326 1254 61,9 1093,9 
Кельменецький 114 541 482 20,6 344,8 
Кіцманський 274 2206 2054 102,4 810,9 
Новоселицький 231 2012 1928 85,2 1068,9 
Путильський 70 918 870 58,0 145,4 
Сокирянський 153 1748 1649 87,4 520,2 
Сторожинецький 208 2305 2223 132,1 1047,5 
Хотинський 149 1188 1118 57,2 347,3 
Разом 1737 16448 15596 813,1 6797,3 
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Таблиця А.2.1 
Фінансові результати підприємств до оподаткування районів та 

сільських територій Львівської області у 2017 р. (складено за [52]) 

Адміністративні 
одиниці, райони 

Фінансовий 
результат, 
млн грн 

Частка 
прибуткових 
підприємств, 

% 

Фінансовий 
результат 

прибуткових 
підприємств, 

млн грн 

Частка 
збиткових 

підприємств, 
% 

Фінансовий 
результат 
збиткових 

підприємств, 
млн грн 

Бродівський -209,2 68,2 79,6 31,8 288,9 
Буський 227,3 83,1 241,4 16,9 14,1 
Городоцький 250,9 76,8 523,8 23,2 272,8 
Дрогобицький -26,2 74,3 33,5 25,7 59,7 
Жидачівський 284,2 77,2 309,3 22,8 25,1 
Жовківський 130,6 82,8 260,8 17,2 130,2 
Золочівський 85,9 84,7 143,0 15,3 57,1 
Кам’янка-Буський 790,4 77,9 854,2 22,1 63,9 
Миколаївський 156,1 72,7 208,6 27,3 52,5 
Мостиський 135,4 74,8 168,9 25,2 33,6 
Перемишлянський 258,3 71,8 460,0 28,2 201,7 
Пустомитівський 604,9 77,4 791,6 22,6 186,7 
Радехівський 975,6 72,6 1022,9 27,4 47,3 
Самбірський 59,6 82,6 66,7 17,4 7,1 
Сколівський 303,3 77,6 315,8 22,4 12,5 
Сокальський -427,4 80,2 337,3 19,8 764,6 
Старосамбірський -134,6 72,7 23,0 27,3 157,6 
Стрийський 707,1 80,7 719,4 19,3 12,2 
Турківський 28,3 85,2 28,9 14,8 0,5 
Яворівський 366,2 69,7 486,3 30,3 120,1 
Середні значення 4566,7 76,9 7075,0 23,1 2508,2 
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Таблиця А.2.2 
Фінансові результати підприємств до оподаткування районів та 

сільських територій Закарпатської області у 2017 р. (складено за [51]) 

Адміністративні 
одиниці, райони 

Фінансовий 
результат, 
млн грн 

Частка 
прибуткових 
підприємств, 

% 

Фінансовий 
результат 

прибуткових 
підприємств, 

млн грн 

Частка 
збиткових 

підприємств, 
% 

Фінансовий 
результат 
збиткових 

підприємств, 
млн грн 

Берегівський 56,8 89,3 71,3 10,7 14,4 
Великоберезнянський -3,1 86,2 9,3 13,8 12,3 
Виноградівський -46,5 90,9 47,2 9,1 93,8 
Воловецький 19,7 87,3 20,9 12,7 1,2 
Іршавський 20,9 87,8 28,5 12,2 7,6 
Міжгірський 10,1 86,0 12,3 14,0 2,2 
Мукачівський 190,1 79,1 292,8 20,9 102,6 
Перечинський 1,6 72,7 26,6 27,3 25,0 
Рахівський -1,2 78,8 31,1 21,2 32,3 
Свалявський  34,7 74,7 64,5 25,3 29,7 
Тячівський 61,7 82,7 83,2 17,3 21,5 
Ужгородський -228,5 74,9 338,7 25,1 567,1 
Хустський 19,6 86,2 31,5 13,8 11,8 
Середні значення 135,9 82,5 1057,9 17,5 921,5 

 
Таблиця А.2.3 

Фінансові результати підприємств до оподаткування районів та 
сільських територій Івано-Франківської області у 2017 р.  

(складено за [50]) 

Адміністративні 
одиниці, райони 

Фінансовий 
результат, 
млн грн 

Частка 
прибуткових 
підприємств, 

% 

Фінансовий 
результат 

прибуткових 
підприємств, 

млн грн 

Частка 
збиткових 

підприємств, 
% 

Фінансовий 
результат 
збиткових 

підприємств, 
млн грн 

Богородчанський 12,7 80,8 45,4 19,2 32,7 
Верховинський 3,7 87,2 7,9 12,8 1,2 
Галицький 34,8 84,5 41,9 15,5 7,1 
Городенківський 130,9 87,6 172,2 12,4 41,3 
Долинський 78,4 74,4 101,2 25,6 22,9 
Калуський 432,6 88,2 435,3 11,8 2,8 
Коломийський 10,3 79,1 73,4 20,9 63,0 
Косівський 7,0 86,3 10,4 13,7 3,4 
Надвірнянський -45,7 80,0 80,3 20,0 126,0 
Рогатинський 310,5 90,4 372,4 9,6 61,9 
Рожнятівський 46,6 85,5 82,3 14,5 35,8 
Снятинський 154,8 86,1 166,5 13,9 11,7 
Тисменицький 354,7 78,0 845,7 22,0 491,0 
Тлуманський 82,0 86,1 184,2 13,9 102,2 
Середні значення 1613,3 77,0 2619,1 23,0 1003,0 
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Таблиця А.2.4 
Фінансові результати підприємств до оподаткування районів та 

сільських територій Чернівецької області у 2017 р. (складено за [53]) 

Адміністративні 
одиниці, райони 

Фінансовий 
результат, 
млн грн 

Частка 
прибуткових 
підприємств, 

% 

Фінансовий 
результат 

прибуткових 
підприємств, 

млн грн 

Частка 
збиткових 

підприємств, 
% 

Фінансовий 
результат 
збиткових 

підприємств, 
млн грн 

Вижницький 29,4 83,5 38,7 16,5 9,4 
Герцаївський 13,3 64,1 17,1 35,9 3,8 
Глибоцький 28,0 74,4 43,7 25,6 15,7 
Заставнівський -160,9 76,6 118,5 23,4 279,4 
Кельменецький 56,7 84,5 65,8 15,5 9,1 
Кіцманський 250,3 85,9 254,5 14,1 4,2 
Новоселицький -937,5 72,6 51,5 27,4 989,1 
Путильський 5,4 84,1 5,9 15,9 0,5 
Сокирянський 103,4 83,0 118,3 17,0 14,9 
Сторожинецький 35,6 78,5 53,5 21,5 17,8 
Хотинський 20,1 72,9 32,7 27,1 12,6 
Середні значення -556,2 79,1 800,2 20,9 1356,5 
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Додаток Б 
Характеристика розвитку малого підприємництва районів та сільських 

територій Карпатського економічного району 
Таблиця Б.1.1 

Кількість малих підприємств районів та сільських територій 
Закарпатської області у 2013-2016 рр. (складено за [87,с.126-135]) 

Адміністративні 
одиниці, райони 

Всього, од. На 10 тис. осіб наявного населення, 
од. 

Роки 
2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 

Берегівський 320 326 281 245 62 62 54 48 
Великоберезнянський 57 69 68 43 22 24 26 16 
Виноградівський 468 497 470 380 39 39 39 31 
Воловецький 76 76 70 48 31 30 29 20 
Іршавський 199 203 196 166 20 19 20 17 
Міжгірський 107 112 114 96 22 22 24 20 
Мукачівський 338 361 334 306 33 33 33 30 
Перечинський 71 76 75 64 23 22 24 20 
Рахівський 226 234 237 187 25 25 26 20 
Свалявський  217 238 216 157 40 41 40 29 
Тячівський 327 333 331 245 19 19 19 14 
Ужгородський 579 599 565 438 83 82 80 62 
Хустський 94 326 99 77 10 10 10 8 
Всього 3079 3450 3056 2452 33 33 32 26 

Таблиця Б.1.2 
Кількість малих підприємств районів та сільських територій Івано-

Франківської області у 2013-2016 рр. (складено за [50]) 

Адміністративні 
одиниці, райони 

Всього, од. На 10 тис. осіб наявного населення, 
од. 

Роки 
2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 

Богородчанський 131 133 157 109 18 19 22 16 
Верховинський 117 119 110 113 39 39 36 37 
Галицький 277 164 162 137 45 37 37 31 
Городенківський 166 167 155 142 30 31 29 27 
Долинський 213 223 238 202 30 32 34 29 
Калуський 141 144 143 104 23 24 24 18 
Коломийський 275 268 245 144 27 27 25 15 
Косівський 228 245 243 262 26 28 28 30 
Надвірнянський 325 302 294 194 28 26 25 17 
Рогатинський 298 306 308 316 70 73 74 78 
Рожнятівський 190 194 194 137 26 26 27 19 
Снятинський 214 206 209 154 33 31 32 24 
Тисменицький 459 451 443 317 56 54 54 38 
Тлуманський 240 221 217 206 50 46 45 43 
Всього 3274 3143 3118 2537 36 35 35 30 
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Таблиця Б.1.3 
Кількість малих підприємств районів та сільських територій Львівської 

області у 2013-2016 рр. (складено за [120,с.209]) 

Адміністративні 
одиниці, райони 

Всього, од. На 10 тис. осіб наявного населення, 
од. 

Роки 
2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 

Бродівський 179 175 176 147 30 29 30 25 
Буський 193 190 180 153 42 41 39 33 
Городоцький 342 354 355 308 49 51 51 45 
Дрогобицький 201 195 192 145 27 26 25 19 
Жидачівський 285 299 291 257 41 43 42 38 
Жовківський 562 558 553 484 51 51 50 44 
Золочівський 317 322 323 245 45 46 46 35 
Кам’янка-Буський 269 273 282 223 47 48 49 39 
Миколаївський 276 268 267 214 44 42 42 34 
Мостиський 196 202 215 177 34 35 37 31 
Перемишлянський 168 177 189 154 42 45 48 40 
Пустомитівський 985 983 981 772 86 86 85 66 
Радехівський 150 149 151 131 31 31 32 27 
Самбірський 175 178 178 148 25 26 26 22 
Сколівський 140 145 149 105 29 30 31 22 
Сокальський 280 274 276 249 30 30 30 27 
Старосамбірський 172 171 162 141 22 22 21 18 
Стрийський 202 217 212 151 33 35 34 24 
Турківський 54 57 56 46 11 11 11 9 
Яворівський 560 579 597 502 45 46 48 40 
Всього 5706 5766 5785 4752 38 39 39 32 
 

Таблиця Б.1.4 
Кількість малих підприємств районів та сільських територій 

Чернівецької області у 2013-2016 рр. (складено за [88,с.224-227]) 

Адміністративні 
одиниці, райони 

Всього, од. На 10 тис. осіб наявного населення, 
од. 

Роки 
2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 

Вижницький 170 175 175 164 31 31 31 30 
Герцаївський 39 42 43 36 12 13 13 11 
Глибоцький 168 168 166 130 23 23 22 18 
Заставнівський 147 144 140 118 29 29 28 24 
Кельменецький 118 114 116 111 28 27 28 27 
Кіцманський 247 228 225 205 35 33 32 30 
Новоселицький 221 216 216 202 28 27 28 26 
Путильський 77 78 79 67 30 30 30 25 
Сокирянський 129 123 127 131 29 28 29 30 
Сторожинецький 186 183 196 173 19 18 20 17 
Хотинський 175 172 172 127 27 27 27 20 
Всього 1677 1643 1655 1464 26 26 25 23 
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Таблиця Б.2.1 
Показники діяльності малих підприємств районів та сільських 

територій Закарпатської області у 2013-2016 рр.  
(складено за [87,с.126-135]) 

Адміністративні 
одиниці, райони 

Кількість зайнятих працівників, 
осіб 

Обсяг реалізованої продукції 
(товарів, послуг), млн грн 

Роки 
2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 

Берегівський 829 887 840 722 62,8 94,9 134,5 210,0 
Великоберезнянський 271 251 233 171 16,1 17,4 19,9 13,1 
Виноградівський 1542 1516 1589 1463 135,9 146,9 226,5 315,4 
Воловецький 307 255 227 350 14,9 17,9 23,9 37,6 
Іршавський 1239 990 983 1036 85,0 113,9 142,6 164,4 
Міжгірський 591 530 560 641 41,3 49,4 63,9 121,3 
Мукачівський 1946 1746 1707 1827 466,6 544,3 727,9 1038,9 
Перечинський 497 474 531 524 87,6 137,6 175,8 221,4 
Рахівський 1329 1035 1133 1102 127,2 150,8 192,2 250,8 
Свалявський  1092 1089 1065 879 241,8 362,9 292,5 432,6 
Тячівський 1735 1502 1494 1554 287,4 381,8 498,2 718,1 
Ужгородський 2855 2703 2515 2317 661,8 791,9 768,1 1265,7 
Всього 582 503 553 12912 65,5 96,7 190,1 5115,3 

 
Таблиця Б.2.2 

Показники діяльності малих підприємств районів та сільських 
територій Івано-Франківської області у 2013-2016 рр. (складено за [50]) 

Адміністративні 
одиниці, райони 

Кількість зайнятих працівників, 
осіб 

Обсяг реалізованої продукції 
(товарів, послуг), млн грн 

Роки 
2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 

Богородчанський 813 840 700 795 121,6 211,5 318,9 435,8 
Верховинський 346 400 347 363 12,2 23,3 31,1 56,2 
Галицький 1268 738 504 538 195,9 165,0 190,9 163,3 
Городенківський 778 834 647 627 151,5 351,4 353,7 460,0 
Долинський 1382 1351 1309 1257 208,7 262,6 383,1 427,2 
Калуський 658 742 608 567 96,4 139,7 225,4 207,8 
Коломийський 1167 1098 904 937 176,2 317,6 252,4 364,8 
Косівський 954 818 823 848 84,9 70,3 109,4 146,8 
Надвірнянський 1176 1078 1042 1017 200,4 215,6 307,7 384,7 
Рогатинський 1170 1218 1149 1207 474,6 901,1 1257,4 1428,0 
Рожнятівський 1021 1107 979 828 152,2 213,1 269,8 287,4 
Снятинський 1115 1002 893 1020 135,5 290,1 290,4 507,8 
Тисменицький 1833 1821 1616 1579 285,2 472,1 781,5 936,9 
Тлумацький 843 735 672 692 133,5 260,8 308,4 424,6 
Всього 14524 13782 12193 12275 2428,8 3894,2 5080,1 6231,3 
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Таблиця Б.2.3 
Показники діяльності малих підприємств районів та сільських 

територій Львівської області у 2013-2016 рр. (складено за [120,с.210-211]) 

Адміністративні 
одиниці, райони 

Кількість зайнятих працівників, осіб Обсяг реалізованої продукції 
(товарів, послуг), млн грн 

Роки 
2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 

Бродівський 1217 1049 1011 949 150,3 141,4 310,5 274,4 
Буський 1193 1144 972 992 322,4 470,9 595,1 591,3 
Городоцький 2035 1930 2055 2021 689,2 1136,1 2047,6 1472,2 
Дрогобицький 984 890 894 845 90,9 100,3 120,7 173,1 
Жидачівський 1618 1553 1433 1454 445,4 612,1 774,7 1099,0 
Жовківський 3929 3710 3507 3235 1068,5 1279,5 1882,0 2124,1 
Золочівський 1711 1822 1661 1568 361,6 389,3 721,7 992,4 
Кам’янка-Буський 1915 1695 1539 1516 549,8 663,0 875,2 1107,2 
Миколаївський 1968 1882 1820 1669 532,3 679,9 964,8 1086,8 
Мостиський 1117 1049 1100 989 177,3 165,8 225,3 235,3 
Перемишлянський 949 1017 992 1077 203,2 273,4 430,4 615,8 
Пустомитівський 5207 5307 5383 5158 1865,4 2418,1 3722,4 4267,9 
Радехівський 911 909 839 916 192,8 242,6 440,4 557,5 
Самбірський 638 646 658 664 146,3 169,4 332,3 245,4 
Сколівський 658 698 725 723 136,5 99,9 251,8 238,7 
Сокальський 1542 1480 1541 1618 216,1 262,2 382,9 531,3 
Старосамбірський 879 891 733 729 124,4 157,8 264,5 387,7 
Стрийський 846 921 963 859 157,5 255,8 376,4 426,5 
Турківський 338 313 362 370 27,5 151,2 323,0 378,2 
Яворівський 3607 3256 3220 3134 945,7 1071,8 1626,5 2049,3 
Всього 33262 32162 31408 30486 8403,1 10740,5 16668,2 18854,1 

 
Таблиця Б.2.4 

Показники діяльності малих підприємств районів та сільських 
територій Чернівецької області у 2013-2016 рр.  

(складено за [88,с. 224-227]) 

Адміністративні 
одиниці, райони 

Кількість зайнятих працівників, 
осіб 

Обсяг реалізованої продукції 
(товарів, послуг), млн грн 

Роки 
2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 

Вижницький 841 997 885 958 90,9 145,2 193,8 195,6 
Герцаївський 284 324 282 297 23,6 27,3 46,7 65,2 
Глибоцький 732 708 704 766 95,5 146,9 260,7 289,4 
Заставнівський 994 936 833 773 180,9 203,0 298,8 314,9 
Кельменецький 692 632 564 574 98,2 215,7 228,6 220,9 
Кіцманський 1333 1380 1271 1184 143,6 159,6 222,1 203,5 
Новоселицький 1359 1391 1296 1300 254,5 333,2 382,2 569,5 
Путильський 231 326 272 307 15,0 23,6 35,9 40,2 
Сокирянський 606 620 441 520 46,5 62,1 68,5 125,9 
Сторожинецький 1136 1119 1007 1071 117,5 151,2 250,4 629,9 
Хотинський 1120 1038 812 832 165,7 260,1 230,5 236,9 
Всього 9328 9471 8367 8582 1231,9 1727,9 2218,2 2891,9 
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Таблиця Б.3.1 
Частка малих підприємств в основних показниках діяльності 

підприємств районів та сільських територій Закарпатської області у 
2013-2016 рр. (складено за [87, с. 126-135]) 

Адміністративні 
одиниці, райони 

Частка в кількості зайнятих 
працівників, % 

Частка в обсязі реалізованої 
продукції (товарів, послуг), % 

Роки 
2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 

Берегівський 38,8 42,0 43,8 40,2 31,7 35,5 37,5 45,0 
Великоберезнянський 27,9 24,4 22,6 16,7 18,8 14,1 11,6 5,7 
Виноградівський 19,5 20,0 21,1 19,9 19,2 16,0 18,8 21,4 
Воловецький 49,7 46,4 42,9 41,6 35,4 36,6 31,0 40,8 
Іршавський 53,1 47,1 48,2 51,0 48,8 50,8 45,7 45,1 
Міжгірський 54,4 52,8 54,5 57,5 44,2 43,4 43,0 50,9 
Мукачівський 37,8 35,2 36,2 39,0 34,9 24,9 29,6 41,1 
Перечинський 29,1 28,6 28,8 26,7 15,0 19,9 17,0 18,5 
Рахівський 48,1 42,4 45,4 44,3 39,1 36,8 35,9 39,5 
Свалявський  26,4 26,1 25,5 22,5 35,0 40,3 29,8 34,7 
Тячівський 56,0 52,3 48,3 49,0 71,0 70,9 21,0 33,9 
Ужгородський 25,2 25,1 25,6 22,9 11,0 13,0 13,1 16,2 
Середні значення 54,6 35,7 36,6 37,2 59,4 53,1 60,8 58,7 

 
Таблиця Б.3.2 

Частка малих підприємств в основних показниках діяльності 
підприємств районів та сільських територій Івано-Франківської області 

у 2013-2016 рр. (складено за [50]) 

Адміністративні 
одиниці, райони 

Частка в кількості зайнятих 
працівників, % 

Частка в обсязі реалізованої 
продукції (товарів, послуг), % 

Роки 
2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 

Богородчанський 49,28 53,34 55,63 51,05 57,4 83,6 86,5 87,9 
Верховинський 35,43 30,99 28,70 21,21 23,9 35,0 34,7 47,4 
Галицький 24,77 25,40 26,80 25,27 65,0 66,0 54,1 37,5 
Городенківський 63,12 58,93 54,48 52,83 12,2 37,9 51,0 24,8 
Долинський 67,44 59,82 61,21 64,77 28,8 30,0 32,2 31,1 
Калуський 69,09 67,06 69,22 73,03 12,2 12,8 12,7 12,5 
Коломийський 48,01 44,70 45,97 49,53 19,1 34,5 45,7 28,3 
Косівський 36,96 36,32 36,58 33,91 90,2 89,6 90,3 93,4 
Надвірнянський 61,09 53,85 57,66 56,26 8,2 14,7 33,1 26,0 
Рогатинський 33,53 33,15 32,39 28,58 34,6 48,8 60,8 43,2 
Рожнятівський 71,12 66,42 61,34 62,23 22,8 24,0 24,2 23,2 
Снятинський 32,00 31,88 32,51 29,08 28,0 54,0 44,1 61,0 
Тисменицький 49,34 52,89 54,74 52,15 15,1 13,1 20,0 17,0 
Тлумацький 26,70 32,25 29,78 22,22 59,0 24,6 42,0 26,8 
Середні значення 47,7 46,2 46,2 44,4 34,0 40,6 45,1 40,0 
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Таблиця Б.3.3 
Частка малих підприємств в основних показниках діяльності 

підприємств районів та сільських територій Львівської області у 2013-
2016 рр. (складено за [120, с. 212]) 

Адміністративні 
одиниці, райони 

Частка в кількості зайнятих 
працівників, % 

Частка в обсязі реалізованої 
продукції (товарів, послуг), % 

Роки 
2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 

Бродівський 39,5 38,4 38,6 37,2 39,8 24,1 35,4 31,5 
Буський 43,3 44,7 37,8 43,9 35,8 43,5 36,3 34,0 
Городоцький 39,0 37,4 36,5 30,2 23,2 28,8 47,4 32,2 
Дрогобицький 59,8 56.0 65,1 64,9 60,4 55,1 53,3 52,7 
Жидачівський 38,1 39,0 36,7 35,4 27,7 29,8 25,2 25,2 
Жовківський 58,6 60,5 63,5 60,6 53,0 64,6 64,5 61,2 
Золочівський 71,8 77,6 76,4 66,8 64,6 63,6 85,5 89,5 
Кам’янка-Буський 43,4 39,6 36,9 34,7 17,9 17,5 15,6 17,1 
Миколаївський 53,5 56,2 60,4 56,6 42,2 46,5 47,0 44,5 
Мостиський 64,1 62,5 72,3 71,6 35,9 31,0 34,2 34,9 
Перемишлянський 38,9 36,5 32,5 30,3 26,8 23,1 22,5 24,7 
Пустомитівський 34,8 34,0 38,3 36,5 27,9 29,7 30,9 27,5 
Радехівський 13,4 15,9 18,6 22,4 7,2 7,3 10,7 11,6 
Самбірський 54,2 55,9 57,5 57,6 83,1 83,5 88,3 83,8 
Сколівський 42,0 42,8 43,5 41,8 43,2 16,4 21,9 18,5 
Сокальський 9,2 9,1 10,0 11,3 16,1 13,4 15,1 17,2 
Старосамбірський 59,0 56,1 49,4 44,7 74,5 75,8 77,0 78,1 
Стрийський 12,3 12,2 11,5 10,3 16,5 17,7 17,1 16,9 
Турківський 32,1 30,7 34,3 34,3 6,4 19,5 35,5 43,6 
Яворівський 43,0 40,9 46,1 46,1 36,1 34,7 35,1 34,1 
Середні значення 42,5 42,3 43,3 41,8 36,9 36,3 39,9 38,9 

 
Таблиця Б.3.4 

Частка малих підприємств в основних показниках діяльності 
підприємств районів та сільських територій Чернівецької області у 2013-

2016 рр. (складено за [88, с. 210-211]) 

Адміністративні 
одиниці, райони 

Частка в кількості зайнятих 
працівників, % 

Частка в обсязі реалізованої 
продукції (товарів, послуг), % 

Роки 
2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 

Вижницький 51,80 52,84 53,89 54,97 41,79 25,55 38,02 34,37 
Герцаївський 42,90 43,76 44,63 45,53 37,59 46,11 38,99 37,09 
Глибоцький 32,40 33,05 33,71 34,38 24,36 30,53 50,91 35,13 
Заставнівський 72,00 73,44 74,91 76,41 63,42 58,41 57,24 57,50 
Кельменецький 88,70 90,47 92,28 94,13 29,09 31,59 27,06 27,49 
Кіцманський 46,60 47,53 48,48 49,45 55,65 68,48 69,27 66,77 
Новоселицький 49,60 50,59 51,60 52,64 67,83 67,42 91,83 97,64 
Путильський 29,70 30,29 30,90 31,52 18,80 18,55 16,75 18,66 
Сокирянський 40,30 41,11 41,93 42,77 44,31 49,29 50,48 48,55 
Сторожинецький 44,30 45,19 46,09 47,01 37,70 32,86 36,73 38,08 
Хотинський 61,60 62,83 64,09 65,37 28,14 24,49 24,17 26,95 
Середні значення 50,90 51,92 52,96 54,02 40,79 41,21 45,59 44,38 
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Таблиця Б.4.1 
Показники діяльності мікропідприємств районів та сільських територій 

Закарпатської області у 2013-2016 рр. (складено за [87, с. 126-135]) 

Адміністративні 
одиниці, райони 

Кількість мікропідприємств, од. Обсяг реалізації продукції (товарів, 
послуг), млн грн 

Роки 
2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 

Берегівський 301 302 265 231 30,4 28,5 43,5 96,5 
Великоберезнянський 52 60 63 39 6,1 8,6 10,4 9,2 
Виноградівський 429 438 438 344 46,9 65,0 80,1 144,2 
Воловецький 71 70 67 43 4,9 8,9 9,9 9,3 
Іршавський 167 166 169 139 31,0 47,6 59,5 58,2 
Міжгірський 92 97 100 83 23,1 30,4 31,3 48,3 
Мукачівський 285 296 291 258 87,2 127,4 145,7 297,6 
Перечинський 59 60 64 52 13,8 24,4 46,5 49,5 
Рахівський 194 197 202 154 45,2 61,6 66,5 137,9 
Свалявський  187 195 189 135 67,1 99,7 80,4 74,4 
Тячівський 277 286 293 202 117,3 145,8 192,5 229,8 
Ужгородський 502 500 495 370 153,7 240,5 145,4 352,1 
Хустський 81 81 84 62 21,2 35,1 42,1 60,5 
Разом 2697 2748 2720 2112 647,9 923,5 953,8 1567,5 

 
Таблиця Б.3.2 

Показники діяльності мікропідприємств районів та сільських територій 
Івано-Франківської області у 2013-2016 рр. (складено за [50]) 

Адміністративні 
одиниці, райони 

Кількість мікропідприємств, од. Обсяг реалізації продукції (товарів, 
послуг), млн грн 

Роки 
2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 

Богородчанський 112 112 137 89 52,1 65,8 63,4 121,6 
Верховинський 111 116 107 110 7,4 18,0 24,9 48,9 
Галицький 250 152 153 126 70,4 57,6 88,9 81,2 
Городенківський 146 146 136 125 42,5 52,0 58,7 130,4 
Долинський 178 186 202 167 79,0 104,2 151,4 211,4 
Калуський 123 131 132 92 30,9 57,3 65,7 60,0 
Коломийський 246 243 224 117 48,8 69,7 102,9 151,8 
Косівський 204 227 225 241 35,6 38,4 48,8 65,6 
Надвірнянський 300 277 270 167 105,9 104,6 126,4 152,7 
Рогатинський 270 283 279 288 167,3 209,9 254,2 259,2 
Рожнятівський 164 164 168 112 82,6 133,9 157,9 140,5 
Снятинський 188 178 183 126 61,5 60,3 62,4 128,0 
Тисменицький 415 408 405 282 117,8 225,7 279,5 473,1 
Тлумацький 225 208 202 192 34,6 57,6 70,1 147,4 
Разом 2932 2831 2823 2234 936,4 1255 1555,2 2171,8 
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Таблиця Б.3.3 
Показники діяльності мікропідприємств районів та сільських територій 

Львівської області у 2013-2016 рр. (складено за [120, с. 213-215]) 

Адміністративні 
одиниці, райони 

Кількість мікропідприємств, од. Обсяг реалізації продукції (товарів, 
послуг), млн грн 

Роки 
2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 

Бродівський 148 147 147 121 28,6 33,6 62,2 74,4 
Буський 162 157 153 130 56,2 72,2 88,4 129,9 
Городоцький 285 296 294 251 202,4 243,8 428,3 422,5 
Дрогобицький 175 172 168 125 28,2 43,2 48,1 64,2 
Жидачівський 239 260 261 221 129,8 167,4 262,8 330,6 
Жовківський 448 453 459 396 249,5 326,4 565,7 674,2 
Золочівський 271 275 276 198 121,5 138,7 190,4 168,4 
Кам’янка-Буський 212 224 235 181 156,4 185,5 252,1 399,7 
Миколаївський 216 212 209 157 116,2 148,1 220,9 273,5 
Мостиський 172 181 193 157 94,2 90,8 109,5 154,3 
Перемишлянський 147 154 164 125 104,6 91,0 188,7 259,1 
Пустомитівський 835 830 833 629 518,9 685,9 994,1 1227,7 
Радехівський 123 122 126 104 74,0 49,9 121,9 167,3 
Самбірський 162 166 163 130 48,7 56,8 87,2 63,9 
Сколівський 120 127 129 83 49,7 53,4 47,9 61,0 
Сокальський 242 234 235 206 101,1 118,6 159,9 212,9 
Старосамбірський 148 152 143 125 37,7 55,2 78,3 118,6 
Стрийський 184 199 191 132 87,9 148,2 141,5 170,9 
Турківський 46 46 45 34 13,7 10,9 19,2 16,2 
Яворівський 459 489 512 422 322,8 402,6 526,1 616,7 
Разом 4794 4896 4936 3927 2542,1 3122,2 4593,2 5606 

 
Таблиця Б.3.4 

Показники діяльності мікропідприємств районів та сільських територій 
Чернівецької області у 2013-2016 рр. (складено за [88, с. 228-229]) 

Адміністративні 
одиниці, райони 

Кількість мікропідприємств, од. Обсяг реалізації продукції (товарів, 
послуг), млн грн 

Роки 
2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 

Вижницький 143 148 155 141 39,9 72,5 75,4 75,8 
Герцаївський 31 32 31 25 9,3 5,7 15,0 20,4 
Глибоцький 151 153 153 111 53,2 54,7 140,9 150,8 
Заставнівський 120 121 116 98 26,5 32,4 41,0 46,2 
Кельменецький 106 102 104 99 30,1 57,7 56,4 73,0 
Кіцманський 208 195 194 175 57,0 54,7 68,4 68,9 
Новоселицький 183 180 181 168 60,7 63,4 74,4 126,1 
Путильський 71 70 76 62 9,8 13,5 27,4 17,2 
Сокирянський 119 113 119 122 18,0 17,3 18,9 35,5 
Сторожинецький 152 153 165 140 33,4 43,9 67,1 136,7 
Хотинський 141 143 149 103 43,2 50,5 90,3 108,5 
Разом 1425 1410 1443 1244 381,1 466,3 675,2 859,1 
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Додаток В 
 

Вихідні дані для проведення DEA-аналізу щодо реалізації потенціалу 
розвитку малого підприємництва на сільських територіях 

 
Таблиця В.1 

Показники обсягу та ефективності функціонування сектору малого 
підприємництва сільських територій Львівської області у 2012 р. 

Адміністрати
вні одиниці, 

райони 

Показники 

Кількість 
малих 
підп-

риємств на 
10 тис. 

осіб, од. 

Кіль-
кість 
СПД-

ФО на 1 
тис. 

осіб, од. 

Обсяг 
реалізованої 
продукції на 

1 мале 
підприємств
о, млн грн 

Обсяг 
реалізованої 
продукції на 
1 СПД-ФО, 

млн грн 

Рентабель-
ність 

операцій-
ної 

діяльності 
малих 

підприємст
в, % 

Частка 
прибутко-
вих малих 
підприємст

в, % 

Коефіцієнт 
ділової 

активності 
малих 
підп-

риємств, 
рази 

Кількість 
зайнятих на 

1 малому 
підп-

риємстві, 
осіб 

Бродівський 30 20,46 0,84 157,66 4,8 64,6 2,26 6,8 
Буський 42 19,27 1,67 147,76 0,1 73,7 2,2 6,18 
Городоцький 49 18,89 2,02 185,85 7,5 66,9 1,94 5,95 
Дрогобицький 27 0,07 0,45 160 0,5 66,7 2,21 4,9 
Жидачівський 41 18,29 1,56 178,11 3 67,8 4,9 5,68 
Жовківський 51 18,76 1,9 297,4 4,2 68,5 4,07 6,99 
Золочівський 45 19,57 1,14 159,5 4,3 81,2 1,68 5,4 
Кам’янка-
Буський 47 20,1 2,04 176,04 4,5 75,9 6,13 7,12 

Миколаївсь-
кий 44 20,89 1,93 158,33 0,4 65 7,59 7,13 

Мостиський 34 16,88 0,9 192,12 22,7 67,5 7,47 5,7 
Перемишлян-
ський 42 17,8 1,21 143,25 10,8 69,1 9,59 5,65 

Пустомитівсь-
кий 86 26,02 1,89 218,4 6,1 68,8 2,77 5,29 

Радехівський 31 20,23 1,29 193,87 9,1 72,3 3,27 6,07 
Самбірський 25 0,21 0,84 78,57 16,4 79,3 5,03 3,65 
Сколівський 29 18,03 0,98 121,45 0,4 71,9 8,1 4,7 
Сокальський 30 15,46 0,77 153,78 0,1 75,5 3,54 5,51 
Старосамбір-
ський 22 12,57 0,72 124,95 1,3 75 8,35 5,11 

Стрийський 33 0,13 0,78 100 9 68,4 7,89 4,19 
Турківський 11 14,48 0,51 117,61 0,2 71 11,08 6,26 
Яворівський 45 19,22 1,69 180,53 2,4 56,5 4,22 6,44 
Всього 30 20,46 0,84 157,66 4,8 64,6 2,26 6,8 
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Продовження таблиці В.1 
 

Адміністративні 
одиниці, райони 

Показники 

Кількість 
зайнятих 

на 1 СПД-
ФО, осіб 

Середньомі-
сячна 

заробітна 
плата на 
малих 

підприємст-
вах, грн 

Частка ФОП 
в 

реалізованій 
продукції 

малих 
підприємств, 

% 

Частка 
СПД-ФО та 

малих 
підприємств 
у загальній 
зайнятості, 

% 

Частка 
малих 
підп-

риємств в 
реалізова-

ній 
продукції, 

% 

Частка СПД-ФО в 
реалізованій 
продукції, % 

Бродівський 2,27 2270,56 18,63 43,86 39,8 50,39 
Буський 2,19 1882,32 6,41 52,61 35,8 14,67 
Городоцький 1,82 1943,04 10,78 52,61 23,2 8,18 
Дрогобицький 2 1876,8 11,7 17,56 60,4 0,53 
Жидачівський 1,6 2074,6 4,46 37,21 27,7 13,71 
Жовківський 2,08 1915,44 8,3 58,39 53 30,58 
Золочівський 1,84 1985,36 9,65 51,72 64,6 38,7 
Кам’янка-Буський 1,83 2682,72 5,74 48,66 17,9 6,6 
Миколаївський 2,07 2228,24 6,69 64,86 42,2 16,57 
Мостиський 2,34 1871,28 10,05 62,56 35,9 37,5 
Перемишлянський 2,06 2265,04 11,52 45,3 26,8 13,02 
Пустомитівський 1,87 2031,36 44,45 60,86 27,9 10,05 
Радехівський 2,34 1920,96 6,12 36,08 7,2 6,97 
Самбірський 1,5 1981,68 12,78 14,08 83,1 0,62 
Сколівський 1,78 2354,28 7,9 45,85 43,2 32,98 
Сокальський 1,89 2860,28 46,39 22,03 16,1 16,38 
Старосамбірський 1,97 1965,12 10,69 40,49 74,5 73,18 
Стрийський 2,13 2852 32,01 6,67 16,5 0,08 
Турківський 1,73 2185,92 5,27 38,33 6,4 19,74 
Яворівський 1,92 1994,56 8,02 56,21 36,1 16,64 
Всього 2,27 2270,56 18,63 43,86 39,8 50,39 
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Продовження таблиці В.1 
 

Адміністративні 
одиниці, райони 

Показники 

Обсяги реалізації 
продукції малих 
підприємств та 

СПД-ФО на 
одиницю площі 
територій, тис. 

грн/кв. м 

Частка малих 
підприємств 

та СПД-ФО в 
забезпеченні 
зайнятості 
мешканців 

території, % 

Вихідна змінна 

Обсяги реалізації продукції 
суб’єктами сектору МП в 

розрахунку на одного 
зайнятого, тис. грн 

Бродівський 293,12 6,71 86,08 
Буський 534,71 6,79 144,19 
Городоцький 1283,88 6,38 210,98 
Дрогобицький 76,04 1,33 92,25 
Жидачівський 668,57 5,31 185,28 
Жовківський 1302,16 7,45 204,71 
Золочівський 527,07 6,07 137,21 
Кам’янка-Буський 867,05 7,02 187,12 
Миколаївський 1098,22 7,44 157,59 
Мостиський 428,99 5,91 107,44 
Перемишлянський 328,87 6,11 127,65 
Пустомитівський 2682,03 9,27 231,64 
Радехівський 331,73 6,65 119,91 
Самбірський 157,82 0,97 223,67 
Сколівський 163,63 4,58 110,31 
Сокальський 277,71 4,59 102,78 
Старосамбірський 198,07 3,61 87,91 
Стрийський 195,92 1,39 183,43 
Турківський 94,13 3,18 70,81 
Яворівський 894,75 6,56 167,68 
Всього 293,12 6,71 86,08 
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Таблиця В.2 
Показники обсягу та ефективності функціонування сектору малого 

підприємництва сільських територій Львівської області у 2014 р. 

Адміністрати
вні одиниці, 

райони 

Показники 

Кількість 
малих 

підприємс
тв на 10 
тис. осіб, 

од. 

Кіль-
кість 
СПД-

ФО на 1 
тис. 

осіб, од. 

Обсяг 
реалізованої 
продукції на 

1 мале 
підприємств
о, млн грн 

Обсяг 
реалізованої 
продукції на 
1 СПД-ФО, 

млн грн 

Рентабель-
ність 

операційної 
діяльності 

малих 
підприємств

, % 

Частка 
прибутко
вих малих 
підприємс

тв, % 

Коефіцієнт 
ділової 

активності 
малих 
підп-

риємств, 
рази 

Кількість 
зайнятих на 

1 малому 
підприємст

ві, осіб 

Бродівський 29 28,19 0,81 20,2 33,6 67,7 0,46 5,99 
Буський 41 27,46 2,48 56,67 0,1 76,5 3,08 6,02 
Городоцький 51 31,23 3,21 112,82 2,9 67,7 0,72 5,45 
Дрогобицький 26 22,85 0,51 25,31 0,2 72,2 3,43 4,56 
Жидачівський 43 23,43 2,05 105,55 3,4 73,2 5,53 5,19 
Жовківський 51 35,18 2,29 83,97 0,5 72,1 1,51 6,65 
Золочівський 46 34,48 1,21 57,96 0,9 80,4 2,21 5,66 
Кам’янка-
Буський 48 26,13 2,43 123,91 13,2 75,7 5,46 6,21 

Миколаївсь-
кий 42 28,99 2,54 80,84 0,2 64,3 3,04 7,02 

Мостиський 35 23,35 0,82 68,12 23,4 69,6 6,86 5,19 
Перемишлян-
ський 45 29,87 1,54 78,72 0,1 72,5 2,77 5,75 

Пустомитівсь-
кий 86 39,78 2,46 145,87 4,4 69,8 3,12 5,4 

Радехівський 31 27,46 1,63 38,18 14,5 67,1 2,82 6,1 
Самбірський 26 16,74 0,95 49,74 15,7 78,7 3,5 3,63 
Сколівський 30 23,45 0,69 47,85 2,8 71,1 4,29 4,81 
Сокальський 30 20,71 0,96 61,9 0,2 72,7 4,26 5,4 
Старосамбір-
ський 22 17,4 0,92 40,77 2,6 73,7 6,93 5,21 

Стрийський 35 29,71 1,18 80,59 0,1 76,8 6,55 4,24 
Турківський 11 17,41 2,65 12,57 5,4 81 3,42 5,49 
Яворівський 46 32,2 1,85 99,55 0,3 63,8 4,19 5,62 
Всього 29 28,19 0,81 20,2 33,6 67,7 0,46 5,99 
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Продовження таблиці В.2 
 

Адміністративні 
одиниці, райони 

Показники 

Кількість 
зайнятих 

на 1 СПД-
ФО, осіб 

Середньоміся
чна заробітна 

плата на 
малих 

підприємст-
вах, грн 

Частка ФОП 
в 

реалізованій 
продукції 

малих 
підприємств, 

% 

Частка 
СПД-ФО та 

малих 
підприємств 
у загальній 
зайнятості, 

% 

Частка 
малих 
підп-

риємств в 
реалізова-

ній 
продукції, 

% 

Частка СПД-ФО в 
реалізованій 
продукції, % 

Бродівський 1,74 2429,16 2319,85 43,68 24,1 40,38 
Буський 1,73 2045,07 1953,04 55,78 43,5 14,95 
Городоцький 1,42 2165,97 2068,50 59,65 28,8 7,3 
Дрогобицький 1,39 2206,89 2107,58 57,61 55,1 86,03 
Жидачівський 1,36 2329,65 2224,82 38,35 29,8 12,81 
Жовківський 1,48 2254,32 2152,88 67,05 64,6 25,87 
Золочівський 1,39 2231,07 2130,67 63,18 63,6 46,59 
Кам’янка-Буський 1,64 3258,72 3112,08 50,19 17,5 7,21 
Миколаївський 1,58 2345,46 2239,91 65,81 46,5 16,68 
Мостиський 1,83 2053,44 1961,04 64,71 31 38,31 
Перемишлянський 1,64 2904,39 2773,69 55,7 23,1 11,09 
Пустомитівський 1,49 2102,73 2008,11 68,51 29,7 10,02 
Радехівський 2,08 2380,8 2273,66 41,33 7,3 7,46 
Самбірський 1,45 2081,34 1987,68 49,17 83,5 71,57 
Сколівський 1,49 2833,71 2706,19 49,65 16,4 27,43 
Сокальський 1,61 3279,18 3131,62 23,7 13,4 13,46 
Старосамбірський 1,54 2335,23 2230,14 43,01 75,8 74,21 
Стрийський 1,66 3520,98 3362,54 30,71 17,7 26,48 
Турківський 1,4 2517,51 2404,22 37 19,5 13,43 
Яворівський 1,48 2420,79 2311,85 62,92 34,7 17,96 
Всього 1,74 2429,16 2319,85 43,68 24,1 40,38 
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Продовження таблиці В.2 
 

Адміністративні 
одиниці, райони 

Показники 

Обсяги реалізації 
продукції малих 
підприємств та 

СПД-ФО на 
одиницю площі 
територій, тис. 

грн/кв. м 

Частка малих 
підприємств 

та СПД-ФО в 
забезпеченні 
зайнятості 
мешканців 

території, % 

Вихідна змінна 

Обсяги реалізації продукції 
суб’єктами сектору МП в 

розрахунку на одного 
зайнятого, тис. грн 

Бродівський 325,56 6,68 120,94 
Буський 744,35 7,2 268,12 
Городоцький 1961,29 7,24 422,92 
Дрогобицький 213,02 4,37 101,6 
Жидачівський 878,82 5,47 362,56 
Жовківський 1384,7 8,55 286,49 
Золочівський 614,86 7,42 186,78 
Кам’янка-Буський 1078,57 7,24 343,41 
Миколаївський 1368,59 7,55 294,68 
Мостиський 438,7 6,11 140,1 
Перемишлянський 440,74 7,51 200,08 
Пустомитівський 3418,29 10,43 412,54 
Радехівський 428,67 7,62 165,46 
Самбірський 336,83 3,37 174,76 
Сколівський 181,51 4,96 145,73 
Сокальський 334,78 4,93 157,06 
Старосамбірський 250,84 3,83 139,2 
Стрийський 790,22 6,42 185,79 
Турківський 214 3,07 193,1 
Яворівський 1053,5 7,34 249,45 
Всього 325,56 6,68 120,94 
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Таблиця В.3 
Показники обсягу та ефективності функціонування сектору малого 

підприємництва сільських територій Львівської області у 2016 р. 

Адміністратив
ні одиниці, 

райони 

Показники 

Кількість 
малих 

підприємст
в на 10 тис. 

осіб, од. 

Кіль-
кість 
СПД
-ФО 
на 1 
тис. 
осіб, 
од. 

Обсяг 
реалізованої 
продукції на 

1 мале 
підприємств
о, млн грн 

Обсяг 
реалізованої 
продукції на 
1 СПД-ФО, 

млн грн 

Рентабель-
ність 

операційної 
діяльності 

малих 
підприємст

в, % 

Частка 
прибутко-
вих малих 

підп-
риємств, % 

Коефіцієнт 
ділової 

активності 
малих 

підприємств, 
рази 

Кількість 
зайнятих 

на 1 
малому 
підп-

риємстві, 
осіб 

Бродівський 25 29,17 1,87 239,45 23,2 65,4 0,53 6,46 
Буський 33 28,94 3,86 223,9 3 82,4 2,57 6,48 
Городоцький 45 31,05 4,78 267,75 0,1 75,3 0,14 6,56 
Дрогобицький 19 22,73 1,19 182,39 0,2 73,4 5,39 5,83 
Жидачівський 38 23,65 4,28 343,1 6,7 76,3 4,43 5,66 
Жовківський 44 29,05 4,39 271,62 7,5 83,7 5,38 6,68 
Золочівський 35 32,61 4,05 230,4 13,5 85,5 2,85 6,4 
Кам’янка-
Буський 39 26,04 4,97 353,35 17,4 80 7,32 6,8 

Миколаївсь-
кий 34 30,24 5,08 281,89 5,3 75 0,17 7,8 

Мостиський 31 23,94 1,33 270,37 42,4 76,5 0,05 5,59 
Перемишлян-
ський 40 27,49 4 233,74 26,9 73,4 0,09 6,99 

Пустомитів-
ський 66 42,28 5,53 312,81 7,2 80 0,44 6,68 

Радехівський 27 26,74 4,26 259,62 26 70,6 3,51 6,99 
Самбірський 22 17,35 1,66 208,96 33,6 81,3 0,02 4,49 
Сколівський 22 21,89 2,27 244,15 3,2 72,4 5,65 6,89 
Сокальський 27 20,83 2,13 249,56 0,2 77,9 4,53 6,5 
Старосамбір-
ський 18 17,21 2,75 225,69 4 81,6 11,02 5,17 

Стрийський 24 31,02 2,82 310 20,1 68,9 7,1 5,69 
Турківський 9 17,47 8,22 174,94 7 77,6 6,52 8,04 
Яворівський 40 29,44 4,08 277,39 10,9 60,5 3,95 6,24 
Всього 25 29,17 1,87 239,45 23,2 65,4 0,53 6,46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



240 

Продовження таблиці В.3 
 

Адміністративні 
одиниці, райони 

Показники 

Кількість 
зайнятих 

на 1 СПД-
ФО, осіб 

Середньоміся
чна заробітна 

плата на 
малих 

підприємства
х, грн 

Частка ФОП 
в 

реалізованій 
продукції 

малих 
підприємств, 

% 

Частка 
малих 

підприємств 
у загальній 
зайнятості, 

% 

Частка 
малих 

підприємств 
в 

реалізованій 
продукції, % 

Частка СПД-ФО 
в реалізованій 
продукції, % 

Бродівський 1,68 3499,48 17,91 52,68 31,5 47,31 
Буський 1,61 2915,64 6,16 58,81 34 17,29 
Городоцький 1,46 3932,02 10,37 53,45 32,2 12,59 
Дрогобицький 1,45 3020,66 11,25 66,69 52,7 94,29 
Жидачівський 1,38 2901,4 4,29 43,64 25,2 12,6 
Жовківський 1,58 3212,9 7,98 68,51 61,2 25,12 
Золочівський 1,37 3525,29 9,28 54,73 89,5 47,02 
Кам’янка-Буський 1,55 4663,6 5,52 54,87 17,1 8,14 
Миколаївський 1,58 3438,96 6,43 78,24 44,5 22,06 
Мостиський 1,68 2979,72 9,66 80,75 34,9 54,82 
Перемишлянський 1,47 3786,06 11,08 69,19 24,7 9,98 
Пустомитівський 1,49 3229,81 42,74 72,11 27,5 10,07 
Радехівський 1,49 3278,76 5,88 47,03 11,6 6,88 
Самбірський 1,39 2805,28 12,29 54,2 83,8 84,41 
Сколівський 1,55 3704,18 7,6 46,62 18,5 19,72 
Сокальський 1,62 4259,54 44,61 31,24 17,2 15,57 
Старосамбірський 1,64 2942,34 10,28 47,09 78,1 60,88 
Стрийський 1,6 5453,03 30,78 30,43 16,9 23,58 
Турківський 1,51 2879,15 5,07 37,81 43,6 17,55 
Яворівський 1,64 3928,46 7,71 60,21 34,1 17,07 
Всього 1,68 3499,48 17,91 52,68 31,5 47,31 
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Продовження таблиці В.3 
 

Адміністративні 
одиниці, райони 

Показники 

Обсяги реалізації 
продукції малих 
підприємств та 

СПД-ФО на 
одиницю площі 
територій, тис. 

грн/кв. м 

Частка малих 
підприємств 

та СПД-ФО в 
забезпеченні 
зайнятості 
мешканців 

території, % 

Вихідна змінна 

Обсяги реалізації продукції 
суб’єктами сектору МП в 

розрахунку на одного 
зайнятого, тис. грн 

Бродівський 590,79 3,22 142,69 
Буський 1049,41 3,85 375,19 
Городоцький 2820,39 5,21 571,95 
Дрогобицький 400,33 2,88 104,78 
Жидачівський 1654,92 4,47 600,55 
Жовківський 2315,3 4,62 511,58 
Золочівський 1379,95 4,94 424,28 
Кам’янка-Буський 1882,95 4,20 579,38 
Миколаївський 2408,15 4,07 463,65 
Мостиський 715,86 3,27 143,43 
Перемишлянський 941,72 4,59 465,46 
Пустомитівський 6164,16 7,27 676,59 
Радехівський 776,22 3,61 397,22 
Самбірський 527,41 2,83 212,84 
Сколівський 335,21 2,83 204,54 
Сокальський 644,71 2,95 223,99 
Старосамбірський 554,14 2,15 264,64 
Стрийський 1264,48 3,44 216,77 
Турківський 444,59 1,75 449,97 
Яворівський 1991,65 4,23 446,28 
Всього 590,79 3,22 142,69 
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Додаток Г 
Анкета соціологічне опитування проблем регулювання розвитку та 

реалізації потенціалу малого підприємництва на сільських територіях  
 

АНКЕТА 
Це соціологічне опитування стосується виявлення проблем та підвищення 

ефективності державного регулювання розвитку суб’єктів малого 
підприємництва (МП) на сільських територіях Карпатського 
економічного району. 

Метою Проекту є удосконалення державної політики реалізації 
потенціалу розвитку МП на сільських територіях для комплексного 
позитивного впливу на покращення соціально-економічного розвитку 
держави. В процесі реалізації Проекту передбачається досягнення таких 
завдань, як  

 покращення фінансово-інвестиційного та ресурсного забезпечення 
суб’єктів МП; 

 розвиток інфраструктури підтримки МП; 
 формування можливостей та компетенцій суб’єктів МП щодо зміцнення 

конкурентоспроможності та підвищення ефективності бізнесу; 
 розвитку підприємницьких та управлінських навиків населення; 
 зростання рівня престижності та іміджу підприємця. 

Просимо Вас дати відповіді на запитання анкети! 
 
Блок 1. Проблемні аспекти функціонування та розвитку суб’єктів МП 
 
1. Проранжуйте (де 1 – найбільш проблемний аспект) проблемні аспекти 
функціонування та розвитку суб’єктів МП: 
 
 Недосконале нормативно-правове регулювання підприємницької діяльності   
 Відсутність (недостатність) фінансово-інвестиційного та ресурсного забезпечення  
 Брак кваліфікованих кадрів 
 Недосконалість бізнес-середовища (монополізація ринків, наявність проявів «тиску» 

на бізнес, корупційних витрат, недобросовісної конкуренції) 
 Складність «виходу» на ринок, відсутність ринку з високою купівельною 

спроможністю населення  
 Відсутність достатньої інформаційно-консалтингової підтримки бізнесу 
 Інший (власний) варіант відповіді ___________________________________________ 
 Інший (власний) варіант відповіді ____________________________________________ 
 Інший (власний) варіант відповіді ___________________________________________ 
 
2. Виберіть та проранжуйте (де 1 – найбільш проблемний аспект) недоліки 
нормативно-правового регулювання МП: 
 
 Наявність прямих заборон та обмежень для бізнесу 
 Надмірна зарегульованість окремих дозвільних та інших процедур 
 Непрозорість та складність доступу до державних закупівель 
 Наявність преференцій для окремих суб’єктів бізнесу чи вибіркова адміністративна 

дискримінація 
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 Високий рівень податкового навантаження та витратомісткість адміністрування 
податків і зборів 

 Галузеве субсидування 
 Неефективне регулювання цін 
 Інший (власний) варіант відповіді ____________________________________________ 
 Інший (власний) варіант відповіді ___________________________________________ 
 Інший (власний) варіант відповіді ___________________________________________ 
 
3. Виберіть та проранжуйте (де 1 – найбільш проблемний аспект) недоліки 
фінансово-ресурсного забезпечення суб’єктів МП: 
 
 Висока вартість банківського кредитування 
 Відсутність фінансово спроможних інвесторів 
 Недостатній фінансовий стан та обмеженість власних фінансів суб’єктів МП 
 Недостатність, складність доступу і відсутність можливостей щодо осучаснення 

матеріально-технічної та техніко-технологічної бази підприємств 
 Складність залучення і висока вартість технологій 
 Недостатність інтелектуально-кадрового забезпечення 
 Відсутність співробітництва з науково-дослідними та інноваційними структурами 
 Інший (власний) варіант відповіді ___________________________________________ 
 Інший (власний) варіант відповіді ___________________________________________ 
 Інший (власний) варіант відповіді ___________________________________________ 
 
4. Виберіть та проранжуйте (де 1 – найбільш проблемний аспект) недоліки бізнес-
середовища функціонування МП: 
 
 Високий рівень монополізації ринків 
 Високий рівень конкуренції 
 Адміністративний «тиск» на бізнес 
 Застосування інструментів недобросовісної конкуренції, у т.ч. через адміністративний 

ресурс 
 Несформованість ринкової інфраструктури 
 Нерозвиненість інфраструктури територій гірських районів 
 Нерозвиненість внутрішнього ринку району 
 Недостатність об’єктів фінансової інфраструктури 
 Відсутність програм економічного співробітництва з суб’єктами великого бізнесу та 

підприємствами з обласного центру і великих міст області 
 Інший (власний) варіант відповіді ___________________________________________ 
 Інший (власний) варіант відповіді ____________________________________________ 
 Інший (власний) варіант відповіді ____________________________________________ 
 
Блок 2. Потенціал розвитку сектора МП 
 
5. Оберіть сфери економіки з високим потенціалом розвитку та соціально-
економічного значення МП на сільських територіях: 
 
Потенціал 
розвитку 

Соціально-
економічний 
потенціал 

 

  Виробництво 
  Торгівля 
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  Фінанси 
  Сфера послуг 
  Туризм, рекреація 
  Інформаційна діяльність, ІТ-сектор 
  Інше (власна відповідь)___________________________________ 
  Інше (власна відповідь)___________________________________ 
 
6. Оберіть види економічної діяльності сектора МП з високим потенціалом розвитку 
та соціально-економічного значення на сільських територіях: 
 
Потенціал 
розвитку 

Соціально-
економічний 
потенціал 

 

  Сільське господарство 
  Лісове господарство 
  Рибне господарство 
  Будівництво 
  Торгівля 
  Транспорт 
  Туризм 
  Готельно-ресторанний бізнес 
  Інформація та телекомунікації 
  Фінансові послуги 
  Операції з нерухомим майном 
  Соціальні послуги 
  Інші послуги____________________________________ 
  Інше (власна відповідь)___________________________________ 
  Інше (власна відповідь)___________________________________ 
  Інше (власна відповідь)___________________________________ 
 
7. Оберіть перспективні напрями розвитку та підвищення ефективності 
функціонування МП: 
 
 Створення нових суб’єктів МП (фізичних та юридичних осіб) 
 Відкриття нових об’єктів бізнесу 
 Використання схем франчайзингу або поширення на територію району об’єктів 

мережевого бізнесу 
 Започаткування нової власної справи мешканцями району, у т.ч. із залученням 

коштів, заробітчан, приватних інвестицій 
 Збільшення чисельності зайнятих в секторі МП 
 Створення кластерів (інших локальних інтегрованих структур) 
 Започаткування і розширення практик кооперації (міжрайонної, з великим бізнесом 

тощо) 
 Інший (власний) варіант відповіді ____________________________________________ 
 Інший (власний) варіант відповіді ____________________________________________ 
 Інший (власний) варіант відповіді ____________________________________________ 
 
Блок 3. Напрями та засоби стимулювання розвитку сектора МП та його суб’єктів 
 
8. Оберіть 3-4 найбільш доцільні, на Ваш погляд, заходи, які слід реалізувати в 
частині удосконалення нормативно-правового регулювання в цілях розвитку МП на 
сільських територіях: 
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 Дерегуляція та зменшення чисельності нормативно-правових актів (регіонального та 

місцевого рівня), що регламентують підприємницьку діяльність 
 Підвищення рівня прозорості і ефективності функціонування дозвільної системи 
 Запровадження податкових (місцеві податки і збори) «канікул» та преференцій для 

стимулювання активізації і позитивних структурних зрушень у секторі МП району 
 Прийняття нормативно-правових актів з розвитку інфраструктури бізнесу 
 Прийняття нормативно-правових актів з розвитку системи фінансово-кредитної  

підтримки бізнесу 
 Прийняття нормативно-правових актів з підвищення рівня захищеності інвестицій 
 Запровадження економічних стимулів для суб’єктів, які впроваджують інновації 
 Запровадження економічних стимулів для суб’єктів, які розширюють виробничі 

потужності, створюють виробничо-торговельні кластери 
 Інший (власний) варіант відповіді ___________________________________________ 
 Інший (власний) варіант відповіді ___________________________________________ 
 Інший (власний) варіант відповіді ___________________________________________ 
 
9. Оберіть 3-4 найбільш доцільні, на Ваш погляд, заходи, які слід реалізувати в 
частині покращення фінансово-ресурсного забезпечення функціонування і розвитку 
МП: 
 
 Створення на території району інвестиційних «площадок», інших елементів 

акумулювання інвестиційного ресурсу та узгодження економічних інтересів суб’єктів 
МП району та зовнішніх інвесторів 

 Розбудова на території району мережі банківських установ та суб’єктів ринку 
фінансових послуг 

 Створення на території району державно-приватних фондів фінансово-кредитної 
підтримки інвестиційних проектів МП 

 Удосконалення системи підготовки кадрів для суб’єктів МП району 
 Надання бюджетної підтримки при придбанні (імпорті) передової техніки та 

технологій суб’єктами МП району 
 Впровадження практик бюджетно-грантової підтримки консалтингових програм щодо 

розвитку і підвищення ефективності функціонування суб’єктів МП району 
 Стимулювання науково-дослідного та інноваційного співробітництва суб’єктів МП 

району 
 Інший (власний) варіант відповіді ____________________________________________ 
 Інший (власний) варіант відповіді ____________________________________________ 
 Інший (власний) варіант відповіді ____________________________________________ 
 
10. Оберіть 3-4 найбільш доцільні, на Ваш погляд, заходи, які слід реалізувати в 
частині удосконалення бізнес-середовища функціонування суб’єктів МП: 
 
 Покращення можливостей для звернень і захисту законних прав суб’єктів МП 
 Покращення можливостей для ініціатив суб’єктів МП щодо удосконалення 

нормативно-правового середовища та системи регулювання МП 
 Активна промоція інвестиційного потенціалу гірських районів в цілях збільшення 

притоку інвестицій, пожвавлення ділової активності, зростання місткості 
внутрішнього ринку і покращення купівельної спроможності   

 Надання додаткових стимулів для зростання інвестиційно-інноваційної активності у 
секторі МП 

 Розвиток соціально-виробничої інфраструктури району 
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 Розвиток бізнес-інфраструктури 
 Стимулювання міжгалузевого та між секторального співробітництва 
 Надання консультаційної підтримки населенню щодо започаткування і розвитку 

приватного бізнесу 
 Інший (власний) варіант відповіді ____________________________________________ 
 Інший (власний) варіант відповіді ____________________________________________ 
 Інший (власний) варіант відповіді ____________________________________________ 
 
Ваше підприємство здійснює діяльність у такому виді економічної діяльності як: 
 Сільське, лісове та рибне господарство 
 Будівництво 
 Торгівля 
 Транспорт 
 Туризм 
 Готельно-ресторанний бізнес 
 Інформація та телекомунікації 
 Фінансові послуги 
 Операції з нерухомим майном 
 Соціальні послуги 
 
Ваше підприємство реалізує продукцію/послуги (переважно): 
 у районному центрі 
 на території району 
 в межах області 
 в інших областях  
 на експорт 
 
Ви представляєте: 
 мале підприємство 
 мікро підприємство (юридична особа до 10 працівників) 
 фізичну особу – підприємця 
 

 
Дякуємо за участь в опитуванні! 
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Додаток Д 

Таблиця Д.1 

Інтегральні показники розвитку сільських територій адміністративних 

областей України у 2011  2016 рр. (складено за: [13, с. 237]) 

Адміністративні області 
Роки Відхи- 

лення, +; 
– 

Місце в 
рейтингу, 

2016 р. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Україна 0,3428 0,3517 0,3630 0,3702 0,3760 0,3844 0,0416 – 
АР Крим 0,3056 0,3198 0,2687 – – – – – 
Вінницька 0,3233 0,3358 0,3402 0,3397 0,3741 0,3873 0,0640 8 
Волинська 0,4063 0,4362 0,4372 0,4500 0,4648 0,4125 0,0062 4 
Дніпропетровська 0,3102 0,3281 0,3209 0,3704 0,3782 0,3446 0,0344 17 
Донецька 0,3427 0,3181 0,3120 0,2779 0,2684 0,2838 -0,0589 22 
Житомирська 0,3382 0,3562 0,3388 0,3524 0,3463 0,3456 0,0074 16 
Закарпатська 0,3571 0,3754 0,3699 0,3831 0,3702 0,3683 0,0112 11 
Запорізька 0,3106 0,3131 0,3107 0,3061 0,3071 0,3010 -0,0096 21 
Івано-Франківська 0,3550 0,3619 0,3689 0,3863 0,4067 0,3977 0,0427 6 
Київська 0,4217 0,4514 0,4886 0,4890 0,4786 0,4848 0,0631 1 
Кіровоградська 0,3257 0,3240 0,3431 0,3400 0,3325 0,3329 0,0072 18 
Луганська 0,2643 0,2789 0,2807 0,2748 0,2532 0,2673 0,0030 24 
Львівська 0,3988 0,4052 0,3985 0,4249 0,4225 0,4100 0,0112 5 
Миколаївська 0,3203 0,2964 0,3458 0,3484 0,3475 0,3297 0,0094 19 
Одеська 0,2936 0,2746 0,2862 0,2570 0,2760 0,2711 -0,0225 23 
Полтавська 0,3755 0,3923 0,4095 0,4187 0,4151 0,4219 0,0464 3 
Рівненська 0,3715 0,3930 0,4028 0,4165 0,4179 0,4267 0,0552 2 
Сумська 0,3816 0,3639 0,3680 0,3712 0,3611 0,3809 -0,0007 10 
Тернопільська 0,3244 0,3472 0,3562 0,3806 0,3813 0,3868 0,0624 9 
Харківська 0,3314 0,3463 0,3503 0,3283 0,3405 0,3593 0,0279 14 
Херсонська 0,2842 0,3029 0,3124 0,3219 0,3131 0,3054 0,0212 20 
Хмельницька 0,3113 0,3451 0,3516 0,3496 0,3397 0,3638 0,0525 12 
Черкаська 0,3450 0,3613 0,3574 0,3656 0,3733 0,3630 0,0180 13 
Чернівецька 0,3446 0,3585 0,3576 0,3703 0,3900 0,3888 0,0442 7 
Чернігівська 0,3288 0,3267 0,3456 0,3389 0,3645 0,3498 0,0210 15 
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Додаток Е 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА 

 

Статті у наукових фахових виданнях: 

1. Ярова Ю. М. Державна підтримка підприємницької діяльності в 

аграрному секторі України / Ю. М. Ярова, О. О. Прутська // Збірник наукових 

праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: 

«Економічні науки». – Вінниця. – 2013. – Випуск 1 (76) . – Т 1. –  С.111-121. 

(1,28 друк.арк. Особистий внесок здобувача: аналіз структури державної 

підтримки підприємницької діяльності та обсягів державної підтримки 

АПК України 0,64 друк.арк.). 

2. Ярова Ю. М. Підприємницький потенціал сільських домогосподарств 

України [Електронний ресурс] / Ю. М. Ярова, О. О. Прутська // Електронне 

наукове фахове видання «Ефективна економіка». – 2014 р. – Режим доступу:  

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3409 (0,66 друк.арк. Особистий 

внесок здобувача: здійснена оцінка структурних елементів підприємницького 

потенціалу сільських домогосподарств України 0,33 друк.арк.). 

(Індексується в наукометричних базах даних: Index Copernicus, Google 

Scholar). 

3. Ярова Ю. М. Підприємницький потенціал сільських територій та 

фактори його реалізації в сучасних умовах України / Ю. М. Ярова // 

Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. – 

2015. – № 3. –  С. 64-71. (0,81 друк.арк.). 

4.  Ярова Ю. М. Потенціал розвитку малого підприємництва України в 

сучасних умовах [Електронний ресурс] / Ю. М. Ярова // 

Електронне  науково-практичне фахове видання «Інфраструктура ринку». – 

2018 р. – Вип. 19. – Режим доступу: http://www.marketnfr.od.ua/journals/2018/ 

19_2018_ukr/15.pdf. (0,46 друк.арк.).(Індексується в наукометричній базі 

даних: Index Copernicus. Розміщення на сайті НБУ ім. В.І. Вернадського). 

5. Ярова Ю. М. Основні напрями формування системи державної 
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підтримки малого підприємництва на сільських територіях / Ю. М. Ярова // 

Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. – 2018. – №21. – 

С. 326-331. (0,35 друк.арк.). 

6. Ярова Ю. М. Реалізація потенціалу розвитку малого підприємництва 

на сільських територіях Львівської області / Ю. М. Ярова // Науковий 

економічний журнал «Інтелект ХХІ». – м. Київ. – 2018. – Вип.4.  – С. 99-103. 

(0,58 друк.арк.). (Індексується в наукометричній базі даних: Index 

Copernicus). 

7. Ярова Ю. М. Інструменти фінансово-ресурсного забезпечення 

реалізації потенціалу розвитку малого підприємництва на сільських 

територіях / Ю. М. Ярова // Науковий вісник міжнародного гуманітарного 

університету. Серія: «Економіка і Менеджмент». – м. Одеса. – 2018. –  

С. 17-23. (0,81 друк.арк.). (Індексується в наукометричних базах даних: 

Index Copernicus, Google Scholar. Розміщення на сайті НБУ ім.  

В. І. Вернадського) 

8. Ярова Ю. М. Міжнародний досвід державного регулювання реалізації 

потенціалу розвитку малого підприємництва на сільських територіях /  

Ю. М. Ярова, А. Г. Драбовський //  Вісник Хмельницького національного 

університету. – Хмельницький. – 2018. – № 5. Т. 2 – С. 65-68. (0,23 друк.арк. 

Особистий внесок здобувача: здійснений аналіз досвіду національних і 

місцевих програм державної політики розвитку сільських територій і 

підтримки малого підприємництва на сільських територіях в економічно 

розвинених країнах світу, узагальнено положення світового досвіду 

державного регулювання розвитку малого підприємництва на сільських 

територіях. 0,12 друк.арк.). (Індексується в наукометричних базах даних: 

Index Copernicus, Google Scholar. Та  у Російський Індекс Наукового 

Цитування (Российский Индекс Научного Цитирования, РИНЦ)). 

Статті у наукових періодичних виданнях інших держав, публікації у 

виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз:  

9. Julia Yarovaya The condition of enterprising potential of rural housing 
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estates in Ukraine/ Julia Yarovaya // Social Educational Project of Improving 

Knowledge in Economics  Journal L’ Association 1901 «SEPIKE» Ausgabe 6, 

Osthofen, Deutschland Poitiers, France, Los Angeles, USA. – 2014 р. –  

С. 201-204. (0,37 друк.арк.). (Журнал зареєстровано у Deutsche National 

bibliothek та в US Library of Congress. Індексується в наукометричних базах 

даних: Index Copernicus, Google Scholar, Research Bible, Thomson Reuters). 

10. Yarova Yuliia Factors of realization of enterprise potential of rural areas / 

Yarova Yuliia, Міdliar Аlla // Scientific letters of academic society of Michal 

Baludansky. – Košice, Slovakia. – 2017 р. – С. 99-102. (0,23  друк.арк. 

Особистий внесок здобувача: висвітлено фактори які впливають на 

реалізацію підприємницького потенціалу 0,12 друк.арк.). 

У матеріалах конференцій: 

11.  Ярова Ю. М. Фінансове планування як засіб виявлення потенціалу  

підприємства / Ю. М. Ярова //  Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської наукової 

конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Інтелектуальний 

потенціал молоді в науці та практиці». – Хмельницький. – 2007. – С.307-310 

(0,23 друк.арк.). 

12.  Ярова Ю. М.  Проблеми та перспективи розвитку лізингу в Україні / 

Ю. М. Ярова // Вісник студентського  наукового товариства «ВАТРА» 

Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ: за матеріалами 

Всеукр. студ. наук. конф. «Інтелектуальний потенціал молоді в реалізації 

стратегій інноваційного розвитку України». – квітень 2008. – Вінниця. – 

С.278-280. (0,17 друк.арк.). 

13. Ярова Ю. М. Розвиток підприємницької діяльності сільських жителів 

/ Ю. М. Ярова // Збірник матеріалів Міжн. наук.-практ. конф. 

«Трансформаційна динаміка розвитку агропромислового виробництва» –  

25-26 квітня 2013 р. – м. Вінниця: Вінницьк. націонал. аграрн. ун-т. – 2013 р. 

–  С. 262-266. (0,23 друк.арк.). 

14. Ярова Ю. М. Теоретичні аспекти застосування поняття 

«підприємницький потенціал» в сучасних умовах / Ю. М. Ярова // Науковий 
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вісник Вінницького кооперативного інституту. –  Наук.-метод. вид. VІІ Міжн. 

наук.-практ. конф. проф.-виклад. складу та практ. праців. галузей народ. госп. 

«Економіка: сучасні проблеми та перспективи розвитку в кризових умовах»,   

19 лютого 2014 р. – Вінниця: Вінницький кооперативний інститут, 2014 р. – 

С.184-186. (0,15 друк.арк.). 

15. Ярова Ю. М. Ефективність державної підтримки підприємницької 

діяльності малого бізнесу / Ю. М. Ярова, Ю. Б. Ільницька // Науковий вісник 

Вінницького кооперативного інституту. – Наук.-метод. вид. VІІ Міжн. наук.-

практ. конф. проф.-виклад. складу та практ. праців. галузей народ. госп. 

«Економіка: сучасні проблеми та перспективи розвитку в кризових умовах»,   

19 лютого 2014 р. – Вінниця: Вінницький кооперативний інститут, 2014 р. – 

С. 86-89. (0,13 друк.арк. Особистий внесок здобувача: проаналізовано 

підходи до розрахунку ефективності державної підтримки підприємницької 

діяльності 0,07 друк.арк.). 

16. Ярова Ю. М. Підприємницька діяльність і конкуренція / Ю. М. Ярова 

// Наукове видання Вінницького кооперативного інституту «Народ, Держава, 

власність, ресурси, регіональний розвиток», VІІ Міжн. наук.-практ. конф. 

студ., магістрантів та аспірантів, 19 березня 2014 р. – Вінниця: Вінницький 

кооперативний інститут, 2014 р. – С. 93-95.  (0,09 друк.арк.). 

17. Ярова Ю. М. Фактори впливу на підприємницький потенціал 

аграрного підприємства / Ю. М. Ярова // ІІ міжн. наук.-метод. конф. 

«Інноваційний розвиток: економіка, управління, інформаційні технології, 

право, освіта». –  Вінницький національний аграрний університет,  

24-26 квітня 2014 р. – Вінниця. – 2014. – С. 143-145. (0,12 друк.арк.). 

18. Ярова Ю. М. Потенціал підприємницької діяльності в аграрному 

секторі економіки України / Ю. М. Ярова // Науковий вісник Вінницького 

кооперативного інституту: Наук. вид. VІІІ Міжн. наук.-практ. конф. проф.-

виклад. складу та практ. прац. галузей народ. госп.  «Регіон: особливості 

розвитку і управління в умовах децентралізації влади», 16-17 березня 2015 р. 

– м. Вінниця: Вінницький кооперативний інститут, 2015 р. – С. 171-173. 
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(0,09 друк.арк.). 

19. Тимофеєва Ю. М. Фактори реалізації підприємницького потенціалу 

сільських територій / Ю. М. Тимофеєва // Наука та практика сучасності і 

майбутнього: тези доповідей Х Міжн. наук.-практ. конф., 17 травня 2017 р., 

Вінницький кооперативний інститут. – Вінниця. – 2017. – С. 151-153.  

(0,17 друк.арк.). 

Публікації в інших виданнях: 
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(0,32 друк.арк.). 
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Апробація результатів дисертаційної роботи 

 
№ 
з/п Тип конференції Назва конференції 

Місце і дата 
проведення 

1.  Міжнар. наук.-
практ. конф. 

Трансформаційна 
динаміка розвитку 
агропромислового 

виробництва 

м. Вінниця, 25-26 
квітня 2013 р. 

2.  VІІ  Міжнар. наук.-
практ. конф. 

Економіка: сучасні 
проблеми та перспективи 

розвитку в кризових 
умовах 

м. Вінниця, 19 
лютого 2014 р. 

3.  VІІ  Міжнар. наук.-
практ. конф. 

Народ, Держава, 
власність, ресурси, 

регіональний розвиток 

м. Вінниця, 19 
березня 2014 р. 

4.  ІІ Міжнар. наук.-
метод. конф. 

Інноваційний розвиток: 
економіка, управління, 

інформаційні технології, 
право, освіта 

м. Вінниця, 24-26 
квітня 2014 р. 

5.  VІІІ Міжнар. наук.-
практ. конф. 

Регіон: особливості 
розвитку і управління в 
умовах децентралізації 

влади 

м. Вінниця, 16-17 
березня 2015 р. 

6.  Х Міжнар. наук.-
практ. конф. 

Наука та практика 
сучасності і майбутнього 

м. Вінниця, 17 
травня 2017 р. 

7.  VІІІ Міжнар. наук.-
практ. конф. 

Маркетингові технології в 
умовах глобалізації 
економіки України 

м. Хмельницький – 
Кам’янець-
Подільський, 
29.11.-01.12.2018 р. 
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Довідки про впровадження 
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