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характеристики цілей встановлюються після роз-
гортання цих напрямів у відповідні приватні страте-
гії. Інноваційна концепція стратегії регіону включає 
мережу приватних стратегій і містить системне уяв-
лення про цілі та основні напрями розвитку, способи 
і засоби досягнення цих цілей [7, с. 77].

Заключним етапом у процесі формування кон-
цепції інноваційної стратегії розвитку регіону є роз-
роблення загальної стратегії, яка передбачає: вибір 
пріоритетів розвитку відповідно до визначених кри-
теріїв; розроблення цільових програм, що містять 
індикатори досягнення певних показників, алгоритм 
дій, обґрунтування потреби в ресурсах, розрахунок 
економічної ефективності; розроблення заходів, що 
забезпечують нормативно-правову захищеність, вдо-
сконалення економічного механізму функціонування 
організаційно-правових форм господарювання; 
визначення кінцевих термінів реалізації стратегії. 

Висновки з проведеного дослідження. Отже, 
дослідження засвідчило, що спосіб формування і 
якість підготовки впливають на результативність 
інноваційної стратегії, зумовлюючи рівень іннова-
ційної активності регіону. Найкращим способом 
розроблення регіональних стратегій є формування 
механізму інноваційного розвитку регіону із засто-
суванням стратегічного планування в інноваційній 

сфері, що дає змогу підсилити позиції території за 
рівнем інноваційного розвитку.
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РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ ПІДТРИМКИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В РЕГІОНІ  
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У статті проаналізовано стан підприємств малого бізнесу та інфраструктури підтримки малого підприємництва Закарпатської 
області. Розглянуто сутність інфраструктури підтримки підприємництва, сформульовано мету створення та завдання функціону-
вання, класифіковано елементи інфраструктури, доведено значимість інфраструктури малого підприємництва регіону. Виявлено 
фактори, які стримують розвиток інфраструктури підтримки малого підприємництва, що в подальших дослідженнях дадуть змогу 
вдосконалити систему прийняття управлінських рішень з надання державної підтримки розвитку малого бізнесу.
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В статье проанализировано состояние предприятий малого бизнеса и инфраструктуры поддержки малого предпринима-
тельства Закарпатской области. Рассмотрена сущность инфраструктуры поддержки предпринимательства, сформулированы 
цель создания и задачи функционирования, классифицированы элементы инфраструктуры, доказана значимость инфраструк-
туры малого предпринимательства региона. Выявлены факторы, сдерживающие развитие инфраструктуры поддержки малого 
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Постановка проблеми. Мале підприємництво 
[1, с. 55] – один з найважливіших елементів еко-
номічної системи держави. В Україні здійснюється 
законодавча підтримка малого підприємництва на 
державному рівні [2–5]. Розвиток інфраструктури 
державою визначено як один з найбільш важли-
вих напрямів підтримки суб’єктів малого підпри-
ємництва (далі – МП) [2, с. 13], що забезпечує ста-
більність функціонування малого бізнесу. Але при 
цьому, відповідно до даних Державної служби ста-
тистики України [6], останнім часом основні показ-
ники діяльності суб’єктів МП, як і їх кількість, зни-
жуються, отже, за цей час сектор не отримав того 
статусу, на який так сподівалися. Зайняті в малому 
підприємництві не перевищують 30% економічно 
активного населення (станом на кінець 2017 року їх 
частка складала 28,6% [6], а частка у ВВП, згідно 
з різними підрахунками, складає близько 20%). 
Формування інфраструктури підтримки малого під-
приємництва (далі – ІПМП) в Україні розпочалося 
на початку 90-х років XX століття з отриманням 
нашою державою незалежності. Елементи створюва-
лися як на державному, так і регіональному рівнях, 
але відбувалося це стихійно, об’єкти створювалися з 
огляду на інтереси певних груп або підприємниць-
ких об’єднань. Крім того, практично не врахову-
валися потреби більшості суб’єктів МП, у зв’язку 
з чим адекватна фінансова підтримка була відсутня 
як з боку державних органів, так і з боку недер-
жавних організацій. Прийняті програми розвитку 
МП як у державі загалом, так і в областях зокрема 
не були реалізовані через відсутність або недостатнє 
фінансування чи нестачу кваліфікованих кадрів. 
У більшості областей об’єкти ІПМП або існують фор-
мально, або обмежені наданням консультаційних 
послуг. З огляду на вищесказане можна констату-
вати необхідність більш глибокого дослідження цієї 
проблематики.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Нау-
кова думка у сфері теоретичного дослідження МП, 
методологічного забезпечення інфраструктури його 
підтримки формувалася в рамках великої кількості 
публікацій як вітчизняних вчених, так і зарубіжних 
авторів. Доцільно відзначити роботи відомих зару-
біжних вчених, присвячених сутності та функціям 
підприємництва, зокрема праці І. Ансоффа, П. Дру-
кера, Дж.М. Кейнса, А. Маршалла, І. Шумпетера, в 
роботах яких закладені теоретичні основи вивчення 
підприємництва, досліджено його роль в економіч-
ній системі. Розвиток МП та його тенденції у сучас-
ній Україні представлено в дослідженнях вітчизня-
них науковців, серед яких можна назвати таких, як 
А. Бутенко, С. Варналій, В. Герасимчук, С. Дрига, 
А. Кредісов, Т. Уманець. Розвиток МП на регіо-
нальному рівні досліджували Б. Адамов, Г. Кампо, 
В. Марач, О. Сідун.

Питання аналізу наявного положення та розгляду 
державного регулювання й методології створення 
інфраструктури підтримки сфери МП знайшли відо-
браження в роботах Н. Добрової [7], Г. Колєснікової, 
Ю. Ольвінської, А. Самотоєнкової [8].

Виділення невирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Незважаючи на достатню кількість 
наукових публікацій, які присвячені питанням інф-
раструктури підтримки підприємництва, відсутня 
єдина методологічна база формування ефективної 
інфраструктури підтримки малого бізнесу на регі-
ональному рівні, що відповідає поточним еконо-
мічним умовам. Саме це обумовлює актуальність 
дослідження.

Мета статті полягає в дослідженні стану розвитку 
МП у Закарпатській області, аналізі забезпечення 
інфраструктурою підтримки та визначення подаль-
шого її розвитку.

Виклад основного матеріалу дослідження. Один 
з пріоритетних напрямів регіональної політики в 
Україні – це розвиток малого бізнесу. В економіці 
будь-якої країни малий бізнес є найважливішим еко-
номічним, соціальним та політичним чинником, що 
визначає її розвиток та відіграє колосальну роль у 
формуванні середнього класу, забезпечує зайнятістю 
значну частину населення, наповнює бюджет країни.

Аналіз матеріалів Головного управління ста-
тистики по Закарпатській області і даних Держав-
ної регуляторної служби України [9; 10] показує, 
що малий бізнес Закарпатської області на початку 
2018 року представляли 5 788 підприємств, з яких 
95,8% (5 543 од.) є малими, з яких 4 837 (83,6%) 
є мікропідприємствами. За останній рік намітилась 
тенденція збільшення кількості МП. Порівняно з 
2016 роком їх кількість збільшилась на 743 одиниці, 
або на 15,5%. Щільність розміщення МП на терито-
рії Закарпатської області з кожним роком збільшу-
ється. Так, на 1 січня 2018 року на 1 000 жителів 
області припадало майже 46 МП (у 2016 році – 40, у 
2015 році – 48,5).

Розподіл МП у Закарпатській області за видами 
економічної діяльності у 2017 році відображено на 
рис. 1.

Розподіл МП по галузях економіки Закарпат-
ської області має нерівномірний характер. Найбільш 
привабливими для малого підприємця традиційно 
є оптова та роздрібна торгівля, надання побутових 
послуг населенню (22% від загальної кількості МП), 
сільське господарство (20%), сфера нерухомості 
(12%), промисловість (13%). Сильне поширення 
отримали перукарські послуги, ремонт побутової тех-
ніки, установка вікон і ремонт автомобільного тран-
спорту. Відкриваються пункти громадського харчу-
вання, що конкурують між собою за рівнем сервісу 
та якості обслуговування. Розширення мережі тор-
гових підприємств стимулює підвищувати рівень 
якості обслуговування населення та надавати більш 
якісні послуги й товари на ринку.

На малих підприємствах області у 2017 році 
зайняті 27 282 особи (33,7% від усієї кількості 
зайнятих працівників області), що на 3,57% більше, 
ніж в аналогічному періоді 2016 року (рис. 2).

Виручка від реалізації товарів, продукції, робіт, 
послуг МП за 2017 рік склала 14,968 млрд. грн., 
що вище, ніж в аналогічному періоді 2016 року, на 
28,3% (рис. 3).

Хотілося б відзначити, що частка обігу МП 
у 2017 році склала 30,1% від загального обсягу 
обігу підприємств області. Також постійно зрос-
тає складова МП в бюджетах усіх рівнів. Загальна 
сума надходжень з податків за 2017 рік склала 
3 570,7 млн. грн., що на 1 566,9 млн. грн. більше, 
ніж у 2016 році, зокрема юридичними особами – 
2 977,5 млн. грн., фізичними – 593,2 млн. грн. Ста-
ном на 1 січня 2018 року в області зареєстровано 
49,6 тис. фізичних осіб-підприємців, з яких сплачу-
ють податки 41,2 тис. осіб.

Основним джерелом фінансування малого бізнесу 
залишаються кредити банків. На території області 
активно ведеться робота з фінансово-кредитної під-
тримки МП. Її основою є угода між адміністрацією 
області та Закарпатськими відділенням низки банків. 
Щорічно банками приймаються програми кредиту-
вання малого бізнесу. Рішенням Ужгородської облас-
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ної ради прийнято Порядок використання коштів 
обласного бюджету для часткового відшкодування від-
соткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами 
малого та середнього підприємництва для реалізації 
інвестиційних проектів, в рамках Програми розви-
тку малого і середнього підприємництва в області на 
2017–2018 роки [11], яка прийнята Департаментом 
економічного розвитку і торгівлі облдержадміністра-
ції. Становлення й розвиток державної політики регу-
лювання МП певною мірою знаходять своє відобра-
ження в подібних програмах підтримки малого бізнесу, 
де одним із заходів є створення його інфраструктури.

Стримування розвитку підприємництва пов’язане 
з дією низки бар’єрів, що впливають один на одного, 
таких як недосконалість наявного законодавства 
разом з відсутністю нових законотворчих ініціатив, 
недостатня координація різних видів державної під-
тримки МП, обмеженість фінансових ресурсів, від-
сутність достатнього стартового капіталу, відсутність 
доступу до довгострокових кредитів, короткі терміни 
їх погашення та високі процентні ставки, відмова 
банків взаємодіяти з малими фірмами, проблеми 
збуту й поставок, неплатежі підприємств, відсутність 
відкритого доступу до комерційної та іншої інфор-
мації, а також висока вартість отримання, надмірні 
адміністративні бар’єри в процесі реєстрації та отри-
мання дозволу на оренду приміщення.

Багато в чому дозвіл такого широкого кола про-
блем є можливим лише через досягнення когерент-
ності всіх інфраструктурних одиниць, які взаємоді-
ють з малим бізнесом, органами влади всіх рівнів, 
громадськими та міжнародними спеціалізованими 
організаціями, а основною проблемою можна вва-
жати нерозвинену інфраструктуру підтримки під-
приємництва (відсутність або недостатня кількість 
бізнес-інкубаторів, небанківських кредитних уста-
нов (наприклад, кількість кредитних спілок станом 
на початок 2018 року скоротилася до 378, тобто на 
18,2%, або на 84 установи, порівняно з попереднім 
роком) бірж, лізингових компаній, технопарків 
тощо).

Тобто інфраструктурне забезпечення сектору 
МП – система з державних, приватних, громадських, 
комерційних, некомерційних організацій, що здій-
снюють діяльність з регулювання МП, які надають 
їм консалтингові або освітні послуги, а також май-
нові чи фінансові ресурси.

Мета створення системи ІПМП полягає в отриманні 
суб’єктами МП додаткових можливостей, які повинні 
сприяти подоланню об’єктивних проблем, властивих 
малому бізнесу, як новоствореним суб’єктам, так і 
функціонуючим на ринку тривалий час.

Інфраструктура підтримки повинна забезпечити 
вирішення таких завдань:

 Рис. 1. Розподіл МП у Закарпатській області за видами економічної діяльності  
станом на 1 січня 2018 року (од., %) [9]

Рис. 2. Кількість зайнятих у Закарпатській області 
станом на кінець 2015–2017 років (ос.) [9]

 Рис. 3. Обсяг реалізації підприємств  
Закарпатської області за 2015–2017 роки  

(млн. грн.) [9]
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– збільшити конкурентоспроможність суб’єктів 
МП, надаючи на пільгових умовах фінансові, май-
нові ресурси, бізнес-послуги, підвищуючи кадровий 
потенціал;

– сприяти самоорганізації МП, допомагаючи 
налагоджувати ділові зв’язки та кооперацію;

– забезпечувати захист інтересів і прав суб’єктів МП.
Інфраструктура повинна функціонувати як єдине 

ціле, об’єднувати певний набір елементів, а саме спе-
ціалізовані кредитно-фінансові установи, навчальні, 
консалтингові центри.

Специфіка функціонування ІПМП полягає в тому, 
що сприяння малим підприємствам виявляється, як 
правило, на умовах, які відрізняються від ринкових 
(пільгові кредити, безкоштовні консультації, дешева 
оренда, послуги за зниженими розцінками тощо); саме 
це виділяє її з великої сукупності організацій, що спе-
ціалізуються на наданні ділових, комерційних послуг.

Базові суб’єкти інфраструктури МП здійснюють 
такі основні функції:

– регулювання і контроль діяльності МП;
– фінансування МП;
– забезпечення взаємодії державних органів з 

малими підприємствами, захист їх інтересів.
У число найбільш важливих суб’єктів інфра-

структури МП входять фонди, центри підтримки 
та бізнес-інкубатори, а також технологічні, наукові 
та промислові парки. В Закарпатській області існує 
Центр підтримки підприємництва, діяльність якого 
обмежується інформаційною підтримкою, забезпе-
ченням бізнес-консультуванням суб’єктів МП, під-
приємців-початківців та всіх бажаючих відкрити 
власну справу, підвищенням їх фінансової грамот-
ності та професійних навичок ведення бізнесу. Осно-
вне завдання Центру полягає в наданні безкоштовної 
інформаційно-консультативної підтримки.

Діюча в Закарпатській області ІПМП не тільки 
не виконує в повному обсязі покладені на неї функ-
цій, але й «відтягує» істотну частину коштів держав-
ної фінансової підтримки. Нині можна говорити про 
незадоволення суб’єктів МП інфраструктурою.

Нерозвиненість інфраструктури, неякісний сервіс 
разом з високими цінами, спрямованість на ведення 
комерційної діяльності – все це дискредитує ідею 
підтримки й розвитку МП в області.

Сьогодні можна виділити низку факторів, що 
перешкоджають розвитку ІПМП в Закарпатській 
області.

1) Інформаційні фактори:
– відсутність широкої та доступної інформації 

про інститути підтримки малого бізнесу як держав-
ної, так і приватної форми;

– невисока довіра (або взагалі її відсутність) у 
суб’єктів МП до наявних заходів підтримки.

2) Інституційні фактори:
– в Закарпатській області представлено не 

весь необхідний спектр інститутів підтримки 
підприємництва;

– виробнича та інноваційна компоненти в розви-
тку елементів інфраструктури підтримки малого біз-
несу практично відсутні.

3) Ресурсні фактори:
– розв’язання задач розвитку інфраструктури 

підтримки істотно обмежується недостатністю мож-
ливостей ефективного та якісного забезпечення 
фінансовими, майновими ресурсами суб’єктів, що 
становлять інфраструктуру підтримки;

– недостатня кваліфікація працівників суб’єктів 
інфраструктури підтримки підприємництва, у 
зв’язку з чим якість надаваних послуг інфраструкту-
рою підтримки МП невисока.

4) Організаційні фактори:
– відсутність чітких орієнтирів в розвитку інфра-

структурного забезпечення як системи, немає мож-
ливості визначити справжні потреби в інфраструк-
турному забезпеченні суб’єктів малого бізнесу та 
сформувати напрями розвитку;

– відсутність комплексного регулювання про-
цесів розвитку системи інфраструктурного забезпе-
чення як єдиного цілого.

Висновки. Таким чином, проаналізувавши 
стан МП у Закарпатській області, можемо зробити 
висновок про збільшення кількості МП в економіці 
області, нарощування обсягів реалізації, зростання 
кількості працівників, зайнятих у сфері МП, що є 
показниками їх ефективного функціонування та 
високого рівня розвитку малого бізнесу в області на 
цьому етапі. Проаналізована структура МП у Закар-
патській області є стабільною протягом останніх 
трьох років. Розглянута ситуація дала змогу при-
пустити, що в Закарпатській області сформувалися 
сприятливі умови для залучення громадян до еко-
номічної діяльності та розвитку підприємницьких 
структур малого бізнесу, проте чинна в Закарпат-
ській області ІПМП не виконує повністю покладені 
на неї функції.

Окремого дослідження потребує питання фінан-
сово-кредитної підтримки суб’єктів малого бізнесу.
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