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РОЗВИТОК МАЛОГО БІЗНЕСУ В РЕГІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

Анотація. У статті розглядається сучасний розвиток малого бізнесу в Україні, зокрема його регіональ-

на орієнтація, обґрунтовується місце малого бізнесу в регіональній економіці, акцент зроблено на досліджен-

ні малого бізнесу крізь призму відтворювального процесу та механізму управління регіональною економікою.
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Summary. In the article the development of modern small business in Ukraine is out, including its regional 

orientation, the place of small businesses in the regional economy, is the emphasis on the research of small business 

through the prism of the reproductive process and the mechanism of riling of regional economies has done.
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Постановка проблеми. Особливістю роз-

витку малого бізнесу в Україні, у порівнянні з 

економічно розвиненими країнами, є те, що він 

значною мірою прив’язаний до відповідної те-

риторії, тобто орієнтований на регіональні еко-

номічні інтереси. Це принципово відрізняє ма-

лий бізнес України від малого бізнесу західної 

моделі розвитку, де він загалом характеризується 

корпоративними рисами, тобто прив’язаний до 

великих економічних структур.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-

тання розвитку малого бізнесу в регіональній 

економіці знаходили своє відображення в працях 

економістів А. С. Маршалова та А. С. Новосьоло-

ва [1], А. С. Мохненка [2], Б. М. Данилишина [3], 

С. І. Дорогунцова [4].

Метою статті є дослідження малого бізнесу 

крізь призму відтворювального процесу та механіз-

му управління регіональною економікою. Такий 

підхід дозволяє визначити функціональні особли-

вості малого бізнесу в економічній системі регіону.

Виклад основного матеріалу. Саме через від-

творювальні процеси розкриваються значні пе-

реваги малого бізнесу. У такому ракурсі регіо-

нальний відтворювальний процес, який інтегрує 

одиничні відтворювальні процеси малого бізнесу, 

формує певні умови для комплексного розвитку 

економіки регіону. Оскільки інтеграційна функ-

ція регіонального відтворювального процесу від-

повідно до одиничних процесів відтворення під-

приємств, розташованих у регіоні, здійснюється 

через регіональні відтворювальні цикли, то стає 

доцільним включення до них малого бізнесу, який 

через притаманні йому властивості активізує регі-

ональний відтворювальний процес у цілому.

Загальна концепція, сформована нами при 

визначенні місця малого бізнесу в регіональній 

економіці, наведена у вигляді схеми, де вказані 

основні складові, включені у регіональний від-

творювальний процес (рис. 1).

Для того, щоб ця схема запрацювала, нами 

розроблено підходи щодо удосконалення системи 

Рис. 1. Місце малого бізнесу у системі регіонального 

відтворювального процесу

управління малим бізнесом. Із цією метою запро-

поновано схему взаємодії механізмів управління 

регіональною економікою з підприємствами ма-

лого бізнесу, яка у цілому спрямована на розвиток 

регіонального відтворювального процесу (рис. 2).

Рис. 2. Малий бізнес у системі управління 

регіональною економікою
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Головною ланкою цієї схеми є адаптаційний 

блок, мета якого полягає в упорядкуванні діяльнос-

ті підприємств малого бізнесу в напрямі задоволен-

ня потреб регіону, тобто не на хаотичний розвиток 

тільки за власним бажанням, а на включення його 

до системи регіональних економічних відносин. 

Адаптаційний блок охоплює сукупність економіч-

них і організаційних механізмів орієнтованих на 

створення гнучкої системи управління, гідної вирі-

шити протиріччя, що виникають. Тобто функціону-

вання адаптаційного блоку спрямовано на поєднан-

ня інтересів малих підприємств із регіональними 

економічними й соціальними інтересами.

Регіональна орієнтація категорії малого бізне-

су становить проблему необхідності теоретико-ме-

тодологічного обґрунтування її місця у регіональ-

ній економіці, тобто досягнення різноманітних 

соціально-економічних цільових напрямів.

Рішення цієї проблеми пропонується з боку 

розгляду малого бізнесу крізь призму відтворю-

вального процесу і механізму управління регіо-

нальною економікою.

Регіональний відтворювальний процес являє 

собою поновлення на якісно новому рівні кругообі-

гу матеріально-речовинних, трудових і фінансових 

ресурсів регіону, деякі з них спрямовані на ство-

рення умов відтворення, інші — на забезпечення 

функціонування самого процесу відтворення. Регі-

ональний відтворювальний процес, з одного боку, є 

підсистемою суспільного відтворення, а з іншого — 

інтегрує одиничні відтворювальні процеси на рів-

ні підприємства, формуючи тим самим умови для 

комплексного розвитку економіки регіону.

Інтеграція регіонального відтворювального 

процесу з одиничними процесами відтворення 

підприємств та організацій, розташованих у регіо-

ні, здійснюється через регіональні відтворювальні 

цикли, що забезпечують відтворення продукції 

послуг і необхідних умов, тобто загальну регіо-

нальну базу для функціонування усіх суб’єктів ре-

гіональної економіки.

Сутність взаємозв’язків і взаємовпливів ре-

гіонального відтворювального процесу легше 

зрозуміти, розглядаючи фази виробництва, роз-

поділу, обміну і споживання як ланки єдиного 

ланцюга, які пов’язані із безупинним поновлен-

ням кругообігу матеріально-речовинних, фінан-

сово-кредитних, трудових та інформаційних по-

токів у регіональній системі.

Фаза виробництва виконує головну роль у ре-

гіональному відтворювальному процесі й визна-

чає форми і характер матеріально-речовинних, 

фінансово-кредитних, трудових та інформацій-

них зв’язків щодо розподілу, обміну і споживання 

сукупного суспільного продукту і національного 

доходу. Будучи основою регіональної економіки, 

виробництво визначає головні параметри регіо-

нального відтворювального процесу в цілому.

Сьогодні проблеми розвитку виробництва в 

регіонах різко загострилися. Порушилися засно-

вані на принципах територіального поділу праці 

міжрайонні зв’язки щодо постачання сировини для 

багатьох галузей промисловості, внаслідок чого ви-

ник дефіцит товарів і послуг, необхідних для про-

цесу виробництва на промислових підприємствах. 

Незабезпеченість сировиною, матеріалами, висо-

кий рівень втрат, недостатнє відновлення основних 

фондів, тривалі терміни освоєння виробничих по-

тужностей призвели до скорочення виробництва, 

рівень якого не дозволяє задовольняти потреби на-

селення ні в кількісному відношенні, ні за якістю.

Розвиток і розміщення промислового ви-

робництва необхідно здійснювати, виходячи з 

регіональних особливостей, а також зі специфіки 

галузевих факторів, особливостей технологічних 

процесів, матеріально-технічної бази і т. ін. Цен-

тральна роль у розвитку виробництва, а відповід-

но й у розвитку регіону у цілому, має приділятися 

малому бізнесу. Він бере на себе функції стимулю-

вання регіонального відтворювального процесу.

Висновки. Таким чином, новий регіональний 

погляд на малий бізнес дає можливість критично-

го, але конструктивного аналізу сучасного досвіду 

формування відповідних економіко-організацій-

них заходів його розвитку.

Стає зрозумілим значення саме процесу ство-

рення та розвитку малого бізнесу в комплексі захо-

дів щодо виходу з економічної кризи і здійснення 

переходу до регулюючого ринку. В минулому його 

роль недооцінювалася, тому що малі підприємства 

вважалися неефективними, а основна роль в еко-

номіці надавалася великим промисловим формам 

(об’єднанням, комплексам). Перехід до регулюючо-

го ринку, безумовно, змінив ставлення до малого біз-

несу. Але дилема його розвитку залишилася, бо досі 

панує ідея західної моделі розвитку малого бізнесу.

Однак, хоча великі виробництва продовжу-

ють відігравати вирішальну роль у випуску осно-

вної товарної маси, потенціал малих підприємств 

застосовується переважно у сфері обслуговування 

(де в початковій формі він існував весь час) і як 

допоміжний фактор у випуску товарів масового 

споживання, але його необхідно використовувати 

й у сферах легкої та харчової промисловості. Тобто 

об’єктивно не створюються умови впровадження 

західної моделі у господарські системи. Особливо 

це стосується регіональної економіки.

Стає питання використання переваг розви-

тку малих структур у підвищенні конкурентного 

середовища, ліквідації монополії у ціноутворен-

ні, забезпеченні демократизації форм господа-

рювання. У ринковій економіці малі підприєм-

ства повинні також протистояти монополіям і 

стати економічною перешкодою для утримання 

зростання цін і насичення ринку різноманітни-

ми товарами та послугами.
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Малий бізнес у нашій країні стає одним із най-

важливіших напрямів у підвищенні ефективнос-

ті процесів роздержавлення та приватизації, що є 

життєво важливим для економічного й соціального 

прогресу. Ця сфера покликана не тільки допомагати 

державі у виході з кризи, але й вирішити багато пер-

спективних завдань розвитку ринкових відносин.
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