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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Розвиток малого підприємництва і належні умови для 

реалізації підприємницьких ініціатив є невід’ємною складовою високого рівня 

соціально-економічного розвитку країни і її регіонів. Надзвичайно важлива роль і 

цінність малого підприємництва зумовлена його потенціалом забезпечення 

економічного зростання на інноваційних засадах, створення робочих місць, 

реалізації підприємницьких здібностей, підвищення добробуту і якості життя 

населення. Проте, можливості його розвитку в регіонах України не 

використовуються повною мірою, а несприятливе підприємницьке середовище, 

наявні міжрегіональні диспропорції, вразливість малого підприємництва до 

різноманітних дестабілізуючих факторів і обмеженість його ресурсів свідчать про 

необхідність активізації розробки і удосконалення механізмів стимулювання його 

розвитку на регіональному рівні.  

Значний внесок у дослідження питань, пов’язаних з вивченням проблем, 

перспектив розвитку малого підприємництва та механізмів його стимулювання, 

зробили провідні вітчизняні та закордонні вчені, зокрема, С.Б. Бейгул, Л.Д. Буряк, 

А.І. Бутенко, З.С. Варналій, І.М. Вахович, Л.І. Воротіна, Т.А. Говорушко, 

О.В. Долгальова, Е.М. Забарна, В.В. Зянько, Г.М. Кампо, О.І. Кирпот, Т.М. 

Кошелєва, О.В. Кужель, Д.В. Ляпін, А.С. Мохненко, Ю.О. Ольвінська, 

В.О. Орлова, Н.С. Поповенко, Т.В. Романова, Л.В. Ускова та ін.  

Разом з тим, не у повній мірі дослідженими залишаються питання 

концептуальних засад стимулювання розвитку малого підприємництва на 

регіональному рівні; визначення передумов його розвитку та впливу на соціально-

економічний стан регіонів; регіонального виміру розвитку малого підприємництва; 

вибору стратегічних орієнтирів та обґрунтування пріоритетних напрямів його 

розвитку з врахуванням внутрішньо - та міжрегіональних диспропорцій; 

обґрунтування перспектив розвитку внутрішнього ринку і реалізації в регіонах 

України політики імпортозамішення шляхом створення малих імпортозамінних 

виробництв.  

Тому, на сучасному етапі розвитку регіональної економіки України нагальною 

є розробка теоретичних та прикладних засад стимулювання розвитку малого 

підприємництва. Складність, недостатня вивченість та невирішеність на 

теоретичному, методологічному та прикладному рівнях цієї проблеми зумовили 

вибір теми дослідження, підтверджують його актуальність, визначають мету та 

завдання. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 

виконана у Луцькому національному технічному університеті та є складовою 

частиною науково-дослідних держбюджетних тем, зокрема: «Механізми 

фінансового забезпечення сталого розвитку України та її регіонів» (номер 

державної реєстрації 0115U002200, 2015 р.), де використано теоретико-

методологічні розробки автора щодо обґрунтування імпортозалежності регіонів 

України, що загрожує усім складовим сталого розвитку, перспективних напрямів 

та інструментів її подолання шляхом стимулювання розвитку малого 

підприємництва (довідка про впровадження № 103-19-33 від 25.01.2016 р.), 
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«Обґрунтування комплексної програми розвитку туристично-рекреаційної сфери у 

транскордонних регіонах» (номер державної реєстрації 0112U000291, 2012-

2014 рр.), де використано розробки автора щодо систематизації інструментів 

стимулювання розвитку малого підприємництва у регіоні, в т.ч. формування 

«полюсів росту» на основі надання територіям особливого статусу «ігрових зон», 

«зон рекреаційного спрямування», визначення впливу різноманітних факторів 

підприємницького середовища на розвиток малого підприємництва туристично-

рекреаційної індустрії на основі застосування кореляційно-регресійного 

моделювання (довідка про впровадження № 104-19-33 від 25.01.2016 р.); 

«Механізми фінансової стабілізації та підвищення капіталізації регіонів в умовах 

децентралізації України» (№203-16 д/б, 2016-2018 рр.), де використано теоретико-

методологічні розробки автора щодо обґрунтування впливу малого 

підприємництва на капіталізацію регіону (довідка про впровадження № 296-19-33 

від 24.02.2016 р.). 

Мета і задачі дослідження.  

Мета дисертаційної роботи полягає у обґрунтуванні теоретичних положень і 

розробці практичних рекомендацій щодо стимулювання розвитку малого 

підприємництва у регіоні.  

Досягнення мети дослідження зумовило необхідність визначення і розв’язання 

таких основних завдань: 

- обґрунтувати сутність малого підприємництва та визначити його роль у 

соціально-економічному розвитку регіону; 

- обґрунтувати концептуальні підходи до дослідження регіональних аспектів 

стимулювання розвитку малого підприємництва;  

- дослідити зарубіжний досвід регіональної політики стимулювання розвитку 

малого підприємництва; 

- розробити методичні підходи до регіонального виміру розвитку малого 

підприємництва та провести аналіз рівня його розвитку у регіонах України;  

- розробити факторну модель розвитку малого підприємництва регіону; 

- визначити та обґрунтувати стратегічні засади стимулювання розвитку малого 

підприємництва в регіонах України; 

- обґрунтувати доцільність реалізації політики імпортозаміщення у системі 

стимулювання розвитку малого підприємництва.  

Об’єктом дослідження є процес стимулювання розвитку малого 

підприємництва в регіоні.  

Предметом дослідження є теоретичні, методологічні та прикладні засади 

стимулювання розвитку малого підприємництва в регіоні. 

Методи дослідження. В основу методології дослідження покладено 

загальнонаукові та фундаментальні положення і принципи сучасної економічної 

теорії. Для розробки теоретико-методологічних та прикладних засад стимулювання 

розвитку малого підприємництва у регіоні у роботі використано системний підхід, 

що враховує динамічну функціональну залежність між станом цілого та розвитком 

і збалансованістю його складових елементів, та сукупність методів, які 

забезпечують його реалізацію, а саме: 
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- логічного узагальнення, синтезу, аналізу та порівняння – для визначення 

сутності малого підприємництва і обґрунтування його впливу на соціально-

економічний стан регіонів; обґрунтування концептуальних підходів до 

стимулювання розвитку малого підприємництва на регіональному рівні; 

обґрунтування особливостей стимулювання розвитку малого підприємництва у 

регіонах розвинених країн світу; розробки методичних підходів та проведення 

оцінки передумов та рівня розвитку малого підприємництва у регіонах України; 

розробки факторної моделі розвитку малого підприємництва; систематизації 

інструментів реалізації регіональних стратегій розвитку малого підприємництва та 

політики імпортозаміщення (розділи 1, п.1.1-1.3; 2, п.2.1–п.2.4; 3, п.3.1-3.3); 

- економіко-статистичні методи – для обробки статистичних даних при 

проведенні оцінки передумов та рівня розвитку малого підприємництва у регіонах 

України (розділ 2, п.2.2-2.3); 

- стратегічного аналізу – для позиціонування регіонів за рівнем та 

передумовами розвитку малого підприємництва, рівнем імпортозалежності та 

формування матриць вибору стратегій розвитку малого підприємництва та 

стратегій подолання імпортозалежності (розділ 3 п.3.2, 3.3); 

- програмно-цільовий метод – при розробці механізмів стимулювання 

розвитку малого підприємництва у регіоні, обґрунтуванні доцільності формування 

полюсів росту та реалізації політики імпортозаміщення у регіонах України (розділ 

3, п. 3.2, 3.3); 

- моделювання – для розробки факторної моделі розвитку малого 

підприємництва (розділ 3, п.3.1); 

- графічні та картографічні методи – при поданні наглядного зображення 

результатів теоретичного аналізу, оцінки та прогнозування (розділи 1- 3). 

Інформаційною базою дослідження є: законодавчі та нормативні акти України 

щодо стимулювання розвитку малого підприємництва, аналітичні матеріали 

Верховної Ради, Кабінету Міністрів України, Національного Банку України; 

наукові праці провідних вітчизняних та закордонних вчених в сфері регіональної 

економіки та стимулювання розвитку підприємництва; статистичні матеріали; 

аналітичні розрахунки автора, виконані у процесі проведення дослідження. 

Наукова новизна одержаних результатів. 

вперше:  

- розроблено регіональну модель розвитку малого імпортозамінного 

виробництва, яка базується на позиціонуванні регіонів за рівнем 

імпортозалежності та визначає регіональні пріоритети спеціалізації малих 

підприємств, що стало передумовою формування стратегічної карти розвитку 

підприємництва в регіоні;  

удосконалено:  

- підходи до обґрунтування ролі малого підприємництва у соціально-

економічному розвитку регіону, що, на відміну від існуючих, базуються на 

систематизації пов’язаних процесів взаємовпливу малого підприємництва зі 

складовими регіональних соціально-економічних систем (регіональної економіки, 

природних ресурсів та населення); 
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- концептуальні підходи до стимулювання розвитку малого підприємництва у 

регіоні, які, на відміну від існуючих, базуються на дослідженні теорій мотивації та 

передбачають систематизацію впливів малого підприємництва на задоволення 

ієрархії соціально-економічних регіональних потреб; 

- методичні підходи до регіонального виміру розвитку малого 

підприємництва, які, на відміну від існуючих, передбачають оцінку передумов та 

рівня розвитку малого підприємництва в регіоні, що дозволило диференційовано 

підійти до формування механізмів його стимулювання в регіонах України;  

- виокремлення факторів, що впливають на розміщення малого 

підприємництва в регіоні, що, на відміну від існуючих, базується на дослідженні 

теорій регіонального розвитку, і визначає, поряд з традиційними, зростання ролі 

соціального, екологічного, інноваційного, знаннєвого, правового факторів;  

дістало подальшого розвитку:  

- концептуалізація підходів до оцінки факторів впливу на рівень розвитку 

малого підприємництва у регіоні, зокрема, обґрунтування системи показників та 

визначення особливостей їх впливу в сучасних умовах за допомогою використання 

кореляційно-регресійного аналізу, що дозволило врахувати найбільш значущі 

чинники у процесі прийняття управлінських рішень на регіональному рівні;  

- типологія стратегій розвитку малого підприємництва в регіоні, що 

передбачає виокремлення стратегії формування і диверсифікації, інтенсифікації і 

зміцнення, збереження і нарощення в залежності від передумов, досягнутого рівня 

розвитку малого підприємництва і його впливу на соціально-економічний стан 

регіонів;  

- визначення напрямів розвитку малого підприємництва в регіонах з 

виокремленням пріоритетних (виробничого імпортозамінного, експорто 

орієнтованого, інноваційного, екологічно орієнтованого та соціального 

підприємництва), що потребують застосування інструментів заохочення, та 

небажаних (нелегального і екодеструктивного підприємництва), що потребують 

застосування інструментів стримування; 

- систематизація принципів стимулювання розвитку малого підприємництва у 

регіоні, що на відміну від існуючих, ґрунтуються на базових засадах теорій 

регіонального розвитку, теорій мотивації, концепцій нового суспільного 

менеджменту та належного врядування, що лягли в основу обґрунтування 

стратегічних засад та розробки механізмів стимулювання розвитку малого 

підприємництва на регіональному рівні;  

- вивчення світового досвіду стимулювання розвитку малого підприємництва 

в регіоні, що дозволило визначити основні напрями даного процесу, обґрунтувати 

систему його інституційного, фінансового, інфраструктурного та інформаційного 

забезпечення та створило передумови для їх запровадження при розробці і 

реалізації комплексу програм розвитку підприємництва у регіонах України.  

Практичне значення одержаних результатів. Практичне значення 

одержаних результатів дослідження полягає у розробці науково-прикладних 

положень, які дають можливість обґрунтувати ефективні механізми стимулювання 

розвитку малого підприємництва на регіональному рівні. Наукові положення та 

методичні розробки, отримані у процесі дослідження, можуть бути використані 
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органами влади та місцевого самоврядування при розробці та реалізації механізмів 

стимулювання розвитку малого підприємництва у регіонах України.  

Пропозиції дисертанта щодо вибору регіональних стратегій розвитку малого 

підприємництва та інструментів їх реалізації з акцентом на формування полюсів 

росту та стимулювання розвитку імпортозамінних виробництв запроваджені у 

роботу Департаменту економічного розвитку і торгівлі Волинської обласної 

державної адміністрації (довідка про впровадження № 67/02-11/2-16 від 

29.01.2016 р.). 

Теоретичні і методичні розробки дисертації запроваджені у навчальний 

процес Луцького національного технічного університету (довідка про 

впровадження № 101-19-33 від 25.01.2016 р.) при викладанні дисциплін 

«Регіональна економіка», «Управління регіональним розвитком», «Технологія 

створення і ведення бізнесу», «Основи бізнесу». 

Особистий внесок здобувача. Усі наукові результати, що викладені у 

дисертації і виносяться на захист, отримані автором особисто. З наукових праць, 

опублікованих у співавторстві, у дисертації використані лише ті ідеї і положення, 

які є результатом особистої роботи здобувача, про що вказано у переліку наукових 

праць, представлених в авторефераті. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати 

дисертації пройшли апробацію на міжнародних та всеукраїнських наукових та 

науково-практичних конференціях: Veda a technologie: krok do budoucnosti – 2014 

(м. Прага, Чехія, 2014 р.); Nauka i inowacja – 2014 (м. Перемишль, Польща, 2014 

р.); Бухгалтерский учет, анализ и аудит: современное состояние и перспективы 

развития (м. Душанбе, Таджикистан, 2014 р.); Образованието и науката на XXI век 

(м. Софія, Болгарія, 2014 р.); Икономиката на България и Европейския Съюз – 

съвременни предизвикателства и подходи за решения (м. Софія, Болгарія, 2014 р.); 

Проблеми та перспективи економіки і управління (м. Дніпропетровськ, 2014 р.); 

Актуальні питання економічних наук (м. Київ, 2015 р.); Інноваційні технології та 

інтенсифікація розвитку національного виробництва (м. Тернопіль, 2015 р.); 

Проблеми і перспективи розвитку підприємництва (м. Харків, 2015 р.); Проблеми і 

перспективи розвитку світової економіки і міжнародних економічних відносин 

(м. Київ, 2015 р.), Створення сильної економіки країни: проблеми та перспективи 

розвитку (м. Тернопіль, 2016 р.), а також на наукових семінарах Луцького 

національного технічного університету. 

Публікації. За результатами проведених досліджень автором опубліковано 21 

наукову працю (з них 2 монографії у співавторстві, 8 статей у наукових фахових 

виданнях (з них 4 – у наукових журналах, 4 – у збірниках наукових праць), 1 стаття 

– в іншому виданні, 10 - у матеріалах і тезах конференцій), загальним обсягом 

21,9 д.а., з яких 19,7 д.а. належать особисто автору. 

Структура й обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків, списку використаних джерел, додатків. Робота містить 25 таблиць, 41 

рисунок, 57 додатків, обсяг основного тексту складає 195 сторінок. Список 

використаних джерел налічує 209 найменувань, що викладені на 21 сторінці. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі дисертації обґрунтовано актуальність теми, визначено мету, об’єкт і 

предмет, виокремлено основні завдання дослідження, викладено положення 

наукової новизни та практичне значення отриманих результатів. 

У першому розділі «Теоретичні засади стимулювання розвитку малого 

підприємництва в регіоні» розкрито сутність малого підприємництва (МП) та 

визначено його роль у соціально-економічному розвитку регіону; обґрунтовано 

концептуальні підходи до дослідження регіональних аспектів стимулювання 

розвитку малого підприємництва та досліджено зарубіжний досвід стимулювання 

його розвитку на регіональному рівні.  

У дисертації обґрунтовано, що мале підприємництво є невід’ємним елементом 

соціально-економічної системи регіону, рушієм інноваційного розвитку, потужним 

засобом зайнятості і підвищення рівня добробуту населення, формування 

середнього класу та способом участі громадян у процесі економічного відтворення. 

Виходячи з аналізу його якісних характеристик, визначено сутність терміну «мале 

підприємництво», під яким розуміється цілеспрямована самостійна, часто 

інноваційна діяльність з виробництва та реалізації товарів, робіт і послуг, що 

реалізує амбіції та економічні інтереси підприємця і характеризується свободою 

вибору, єдністю власника та управлінця, носить ризиковий характер і є законодавчо 

обґрунтованою. 

Аналіз теорій регіонального розвитку дозволяє зробити висновок, що на 

сучасному етапі коло факторів, що впливають на розвиток і розміщення суб’єктів 

малого підприємництва у регіоні розширилось. Відтак, окрім традиційних 

(забезпеченість території матеріальними та людськими ресурсами, їх мобільність; 

транспортні витрати; вага і швидкість псування продукції; інфраструктурне 

забезпечення), зростає роль соціального, екологічного, інноваційного та знаннєвого 

факторів, інституційно-правового середовища та міжрегіональних зв’язків; 

необхідність врахування потреб та інтересів периферійних територій, утворення і 

раціонального розміщення різноманітних агломерацій, центрів росту та інших 

інтеграційних утворень, зв’язків великого і малого підприємництва, врахування 

тенденцій розвитку галузей-лідерів. З врахуванням основних положень теорій 

регіонального розвитку, фактори, що впливають на розвиток малого 

підприємництва у регіоні, систематизовано на фінансово-економічні, політико-

правові, демографічні і соціальні, географічні і природно-ресурсні, виробничо-

технологічні і інфраструктурні, що за рівнями впливу поділяються на галузеві, 

регіональні і національні.  

На основі аналізу процесів взаємовпливу малого підприємництва зі складовими 

регіональних економічних систем (регіональної економіки, природних ресурсів та 

населення) та його впливу на задоволення ієрархії регіональних соціально-

економічних потреб (рис.1), доведено, що формування сприятливого середовища і 

стимулювання розвитку малого підприємництва має стати одним із пріоритетних 

завдань державного і регіонального управління. 

У результаті визначення змістовних характеристик процесу стимулювання, 

встановлено, що під стимулюванням розвитку малого підприємництва в регіоні слід 

розуміти сукупність різноманітних зовнішніх засобів впливу на мале 
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підприємництво, застосування яких здійснюється з врахуванням інтересів і з метою 

досягнення цілей як об’єкта, так і суб’єкта стимулювання; обґрунтовано модель 

учасників цього процесу з позицій їх потреб, інтересів, цілей, стимулів, мотивів і 

винагороди.  
 

 

Рис. 1. Вплив малого підприємництва на задоволення соціально-економічних 

регіональних потреб (за підходом побудови піраміди Маслоу) 
 

На основі проведеного теоретичного дослідження, автором систематизовано 

інструменти стимулювання розвитку малого підприємництва в регіоні, зокрема за типом 

країни і фазою економічного циклу, об’єктом, суб’єктом стимулювання, масштабами, 

терміном, тривалістю дії і очікуваним ефектом, за сутністю, спрямованістю, способом, 

засобами, методами і характером впливу на об’єкт, а також за напрямами діяльності. 

На основі аналізу теорій мотивації, центральних положень концепції 

державного управління та концепції належного врядування визначено принципи 

стимулювання розвитку малого підприємництва у регіоні, до яких відносяться: 

узгодженість державної і регіональної політики; гармонізація інтересів; 

відповідність територіальним особливостям; спільне прийняття рішень, консенсус; 

зворотній зв’язок; об’єктивність; раціональність; превентивність; комплексність; 

цілеспрямованість; доступність; якість; прозорість; звітність і відповідальність; 

взаємний контроль; економічний патріотизм; інноваційність; підтримка конкуренції; 

орієнтація не на керування, а на активізацію діяльності малого підприємництва. 

Автором доведено, що при розробці механізмів стимулювання розвитку малого 

підприємництва в регіонах слід враховувати досвід найуспішніших у цій сфері країн-

світу, основними засадами стимулювання МП у яких є: удосконалення систем 

правового забезпечення діяльності МП, в т.ч. з питань банкрутства; навчання у сфері 

підприємництва, формування підприємницького мислення, активізація підприємництва 

у різних соціальних групах; активізація фінансово-кредитної підтримки і доступу МП 

Зв’язки між підприємствами, 

з колективом, споживачами, 

постачальниками 

Матеріальна 

винагорода в 

результаті розподілу 

прибутку 

Соціальна відповідальність; 

підприємницька етика; 

комунікації; демократизація 

суспільних відносин  

Потреби в безпеці 

Соціальні потреби 

Потреби визнання 

 

 

Само- 

реалізація 

Реалізація потенційних 

можливостей, здібностей, 

новаторських ідей; участь у 

економічному житті країни  

Захищеність, можливість 

планів на майбутнє, 

екологічна безпека 

Соціальна стабільність; 

гнучкість, мобільність 

ринку; екологічна безпека  

Чесна конкуренція, бізнес-

відповідальність; правила ринку; 

якість продукції; імідж регіону; 

успішний бізнес – приклад для 

наслідування 

Реалізація регіональних переваг і 

можливостей; інноваційний 

розвиток, активізація НДДКР, 

інвестиційна привабливість 
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Завоювання нових ринків, 

підвищення ролі в 

ланцюгах поставок, 

визнання 

Фізіологічні потреби Матеріальний добробут, 

зайнятість, в-во сусп.  

благ, фіскальне 

наповнення 
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до держзакупівель; підтримка екологізації, інноваційної і зовнішньоекономічної 

діяльності суб’єктів МП, мінімізація технічних торгівельних бар’єрів. 

Результати дослідження теоретичних засад стимулювання розвитку малого 

підприємництва в регіоні стали передумовою розробки методичних підходів до 

оцінки рівня розвитку малого підприємництва у регіонах України.  

У другому розділі роботи «Регіональний вимір розвитку малого 

підприємництва в Україні» розроблено та апробовано методичні підходи до оцінки 

рівня розвитку малого підприємництва у регіоні, його впливу на соціально-

економічний стан регіонів та передумов розвитку малого підприємництва за 

ресурсними складовими (екологічні, економічні, соціальні ресурси) та складовими 

підприємницького клімату (інституційно-інфраструктурні, інституційно-інвестиційні, 

інституційно-інформаційні передумови) (рис. 2-5). Ґрунтовне дослідження за кожним 

напрямом здійснювалось на основі розрахунку стандартизованих часткових 

показників оцінки з врахуванням їх стимулюючого чи деструктивного впливу та 

розрахунку інтегральних індексів за напрямами дослідження. 

У результаті аналізу встановлено, що 37,0 % регіонів України 

характеризуються низьким, 40,8 % середнім і лише 22,2 % високим рівнем розвитку 

малого підприємництва. Абсолютним лідером за цим показником є м. Київ, окрім 

того, високий і середній рівень розвитку МП спостерігається у Дніпропетровській, 

Одеській, Харківській, Київській областях і м. Севастополь, інших центральних, 

південних і східних регіонах України, Закарпатській і Львівській областях. 

Водночас, західні регіони України, а також Луганська, Сумська і Чернігівська 

області демонструють низький рівень розвитку малого підприємництва.  

У роботі обґрунтовано, що показник впливу малого підприємництва на 

соціально-економічний стан регіону є ознакою залежності території від діяльності 

суб’єктів МП. В контексті цього напряму дослідження автором встановлено, що, 

зазвичай, у регіонах що характеризуються вищим рівнем розвитку малого 

підприємництва, воно спричиняє незначний або помірний вплив на соціально-

економічний стан регіону, що, в першу чергу, зумовлено орієнтацією цих регіонів на 

розвиток великого і середнього підприємництва, високими показниками 

концентрації там економічного потенціалу. І, навпаки, там, де рівень розвитку МП 

нижчий, воно здійснює значний вплив на розвиток регіону за показниками 

зайнятості, реалізованої продукції, інвестиційної діяльності, участі у наповненні 

бюджету, що свідчить, що у цих регіонах мале підприємництво є своєрідною 

альтернативою у випадку відсутності великих і середніх компаній, а отже, повинне 

стати не лише потужним інструментом зайнятості, а й виступити локомотивом 

економічного розвитку територій, а ефект від стимулювання його розвитку у цих 

регіонах буде найбільшим.  

Щодо ресурсних передумов розвитку малого підприємництва, найвищим 

рівнем забезпеченості характеризуються Дніпропетровська, Донецька, Луганська, 

Тернопільська, Івано-Франківська області і м. Київ. Зокрема, перші три з них 

продемонстрували найвищу забезпеченість екологічними ресурсами, що зумовлює і 

специфіку галузевої структури цих регіонів; Львівська, Рівненська, Тернопільська 

області і м. Київ характеризуються максимальною забезпеченістю соціальними 

ресурсами, тобто найкращою криміногенною ситуацією, показниками освіченості і 



    
Рис.2. Рівень ресурсних передумов розвитку МП       Рис. 3. Оцінка підприємницького клімату  

    
 

      Рис.4. Оцінка рівня розвитку МП                              Рис.5. Оцінка впливу МП на соціально-економічний стан регіонів
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потенціалом трудових ресурсів для підприємництва; Дніпропетровська, Донецька, 

Івано-Франківська, Київська, Одеська області і м. Київ продемонстрували найвищу 

забезпеченість економічними ресурсами, що свідчить про тяжіння суб’єктів МП цих 

регіонів до капіталомістких видів діяльності, належний рівень технічної оснащеності 

та забезпеченість їх виробничих процесів іншими необхідними умовами. 

У результаті аналізу підприємницького клімату встановлено, що 

найсприятливішим він є у м. Київ, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, 

Полтавській і Харківській областях. Зокрема, максимальну забезпеченість 

інституційно-інфраструктурними передумовами продемонстрували Одеська, 

Харківська області, а також м. Київ і м. Севастополь, які, водночас, 

характеризуються високим рівнем розвитку МП, що свідчить про важливість 

інфраструктурної складової як елемента підприємницького клімату. Високий рівень 

інституційно-інвестиційних передумов продемонстрували Волинська, 

Дніпропетровська, Івано-Франківська, Київська, Одеська, Харківська, Черкаська 

області і м. Київ. Максимальна забезпеченість інституційно-інформаційними 

передумовами, що спостерігається у Хмельницькій, Кіровоградській, Миколаївській 

і Полтавській областях, зазвичай, не супроводжується високим рівнем розвитку МП, 

що свідчить про недосконалість і неефективність інформаційного забезпечення 

підприємницького розвитку та необхідність його якісної диверсифікації.  

При співставленні одержаних результатів встановлено, що забезпеченість 

окремими передумовами не є запорукою високого рівня розвитку малого 

підприємництва, що й вказало на необхідність визначення сили впливу різних факторів 

на його розвиток, а проведений у другому розділі аналіз став передумовою розробки 

механізмів стимулювання розвитку малого підприємництва у регіонах України.  

У розділі 3 «Механізми стимулювання розвитку малого підприємництва у 

регіоні» розроблено факторну модель розвитку малого підприємництва регіону; 

визначено та обґрунтовано стратегічні засади стимулювання його розвитку в 

регіонах України; обґрунтовано доцільність реалізації політики імпортозаміщення у 

системі стимулювання розвитку малого підприємництва. 

На основі проведеного кореляційно-регресійного моделювання встановлено і 

обґрунтовано, що максимально позитивний вплив на розвиток малого підприємництва 

мають економічні і інституційно-інфраструктурні передумови, тоді як зростання 

екологічних, соціальних, інституційно-інвестиційних та інституційно-інформаційних 

передумов призводить до зменшення рівня розвитку МП, що свідчить про 

неефективність окремих складових, що враховувались при розрахунку їх інтегральних 

значень. В контексті поелементного аналізу, визначено 16 із 45 передумов, що 

характеризуються найсильнішим зв’язком з індексом рівня розвитку малого 

підприємництва, що і були включені до факторної моделі його розвитку. В результаті 

аналізу моделі встановлено, що серед соціальних передумов позитивний вплив на 

розвиток МП мають чисельність фахівців вищої кваліфікації зайнятих в економіці; 

серед економічних - забезпеченість МП необоротними активами; щодо інституційно-

інфраструктурного забезпечення, виділено такі складові як чисельність бізнес-центрів, 

лізингових центрів, банкоматів і платіжних терміналів, абонентів мережі Інтернет і 

забудованої виставкової площі організаторів виставок, а також організацій, які 

виконують наукові і науково-технічні роботи; серед інституційно-інвестиційних 
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передумов - обсяг прямих іноземних інвестицій, кількість великих підприємств та 

інвестиційних проектів, що знаходяться на супроводі регіональних центрів інвестицій і 

розвитку. Водночас, визначено, що негативним впливом на розвиток МП у регіоні 

характеризуються кількість студентів та чисельність ВНЗ I-IV рівнів акредитації, що, в 

першу чергу, спричинено непристосованістю сучасних ВНЗ до вимог сьогодення, 

низьким рівнем практичної підготовки випускників, а також відсутністю інтеграційних 

зв’язків між бізнесом і освітою. Окрім того, негативно позначаються на розвитку МП 

чисельність інвестиційно-інноваційних фондів і компаній та небанківських фінансово-

кредитних установ, що свідчить про неефективність співпраці цих елементів 

інфраструктури із суб’єктами МП, а також плановий обсяг затверджених бюджетних 

коштів на виконання регіональних програм розвитку малого підприємництва. 

Закономірно, що чим нижче рівень розвитку МП у регіоні, тим радикальнішими і, 

відповідно, дорожчими є заходи з його стимулювання, проте, зазвичай, плановий 

показник не виконується взагалі, кошти, що все ж виділяються, витрачаються 

нераціонально, а реалізовані заходи характеризуються неефективністю. Апробація 

моделі дозволила обґрунтувати сценарії та визначити пріоритети розвитку малого 

підприємництва у регіонах України.  

Базуючись на результатах аналізу рівня розвитку малого підприємництва у 

регіонах, автором обґрунтовано вибір стратегії стимулювання його розвитку (рис.6). 

 

 

Рис.6. Взаємозв’язок рівнів розвитку та стратегій розвитку МП у регіонах  
 

Стратегія формування і диверсифікації є найбільш радикальною і передбачає 

реалізацію заходів форсованого розвитку, перегляд та оновлення існуючої галузевої 

структури, ідентифікацію особливостей регіону, його внутрішніх переваг і ресурсів 

та їх використання для нарощення потенціалу суб’єктів МП, формування і розвиток 

«точок росту» та видів діяльності, що є конкурентними на внутрішньому і 

зовнішньому ринках, що дозволить суб’єктам МП зайняти свою «нішу» у 

загальнорегіональному економічному просторі, а також забезпечить перехід малих 

підприємств у середні, а середніх – у великі, навколо яких будуть концентруватись 

нові малі суб’єкти господарювання.  

Стратегія інтенсифікації і зміцнення передбачає підтримку позитивних 

тенденцій і максимальне використання існуючих можливостей і потенціалу для 

розвитку малого підприємництва, підвищення ефективності і поглиблення 

спеціалізації діяльності суб’єктів МП на основі розвитку існуючих та суміжних 

видів економічної діяльності з високою доданою вартістю; розширення асортименту 
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і підвищення споживчих властивостей їх продукції, модернізацію технологічних 

процесів і підвищення їх продуктивності за рахунок інновацій. Одним із основних 

акцентів є встановлення оптимальних пропорцій і налагодження взаємодії між 

суб’єктами малого, середнього і великого підприємництва. 

Стратегія збереження і нарощення передбачає ефективне використання наявних 

конкурентних переваг, усіх сфер і елементів підприємницького середовища задля 

збереження високого рівня розвитку малого підприємництва та створення передумов 

для його підвищення, що забезпечить збалансований диверсифікований розвиток і 

розширення відтворювальних процесів території. Стратегія орієнтована на сприяння 

інтеграції суб’єктів малого, середнього і великого бізнесу; локалізацію в регіонах 

замкнутих виробничих циклів експорто орієнтованої та імпортозамінної продукції, 

міжнародне позиціонування регіону і освоєння нових ринків, в т.ч. комерціалізацію 

вітчизняних наукових розробок та переймання передового іноземного досвіду; 

впровадження інноваційних виробництв, технологій і систем управління.  

У роботі визначено, що однією з негативних тенденцій, що характеризують 

розвиток малого підприємництва в регіонах України і їх соціально-економічний 

розвиток в цілому, є наявність значних диспропорцій між центрами, якими в 

основному виступають великі міста, і периферією. Одним із основних інструментів 

мінімізації наявних диспропорцій є формування різнорангових «полюсів росту» 

(рис.7), під якими розуміється агломерація суб’єктів господарювання певної 

територіальної системи, що, шляхом випереджаючого саморозвитку, сприяють 

розкриттю потенціалу системи у якій вони функціонують, використанню її 

конкурентних переваг і дають імпульси розвитку її оточуючих елементів. 
 

 
Рис. 7.  Територія регіону до і після формування полюсів росту 
 

Автором обґрунтовано, що процес формування полюсів росту повинен 

включати такі етапи: 1) просторовий і галузевий аналіз території, на основі якого 

визначаються ключові чинники її економічного зростання і конкурентні переваги; 2) 

спрямування усіх видів інвестицій, форм державної і регіональної підтримки на 

перетворення наявних переваг на місце прикладання трудових, фінансових, інших 

ресурсів; 3) формування провідної галузі полюсу, перехід до експорту її продукції 

а) до формування полюсів росту б) після формування полюсів росту  

полюс росту 

зона впливу полюсу на периферію 

зв’язки між полюсами росту 

зв’язки між полюсами росту і периферійними територіями 

міжрегіональні і міжнародні зв’язки полюсів 
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на зовнішні ринки; 4) створення підприємств переробних і суміжних галузей, 

нарощення експорту, активізація процесів залучення інвестицій; 5) створення 

підприємств постачальників навколо основної і суміжних галузей, збільшення 

інвестиційних і експортних потоків; 6) створення підприємств інших галузей, яких 

цікавить перспектива розвитку полюсу, його інфраструктурне, інвестиційне, 

інституційне середовище, передумови для відтворення робочої сили; збільшення 

інвестиційних та експортних потоків, поступове зменшення інтенсивності заходів 

держпідтримки. У роботі визначено, що будь-який полюс росту матиме позитивний 

вплив на розвиток малого підприємництва, суб’єкти якого можуть виступати як у 

ролі системоутворюючих, так і забезпечувати супутній розвиток території. 

У роботі обґрунтовано, що сила поширення різного роду імпульсів і ефектів на 

периферію прямо пропорційна величині соціально-економічного потенціалу полюсу 

та обернено пропорційна відстані від нього. Проте, їх передача стає можливою 

тільки за налагодження зв’язків та формування «інфраструктурних коридорів» для 

потоків інформації, транспорту, капіталу, робочої сили між полюсами росту, між 

ними і периферією, а також зовнішньоекономічних зв’язків.  

В контексті визначення пріоритетних напрямів розвитку малого 

підприємництва автором обґрунтовано, що при наростаючих тенденціях погіршення 

зовнішньоекономічного сальдо, задоволення кінцевих потреб споживачів і 

проміжних виробничих потреб за рахунок імпорту та значних коливань валютного 

курсу, одним із пріоритетів національної і регіональної економічної політики 

повинна стати орієнтація на виробництво імпортозамінної продукції та реалізація в 

країні політики імпортозаміщення, під якою розуміється скорочення імпорту певної 

продукції шляхом налагодження її вітчизняного виробництва, що стане потужним 

поштовхом до розвитку місцевих виробників, модернізації промисловості, 

активізації інноваційної діяльності та розширення внутрішнього ринку. 

На основі аналізу галузевої імпортозалежності, автором розроблено її типізацію 

і запропоновано стратегії подолання, зокрема, для галузей, що за рівнем 

імпортозалежності перебувають у стані безпеки (частка імпорту у внутрішньому 

споживанні продукції галузі до 30,0 %) – стратегія конкурентного розвитку, помірної 

кризи (30,0-50,0 %) – стратегія поштовху, глибокої кризи (50,0-80,0 %) – стратегія 

агресивного відновлення, затяжної кризи (понад 80,0 %) – стратегія реанімації.  

З метою визначення регіональної імпортозалежності, автором запропоновано і 

апробовано методику її аналізу на основі розрахунку коефіцієнта імпортозалежності 

(споживання імпорту на душу населення), відповідно до чого, високі показники 

імпортозалежності регіонів за певною продукцією зумовлені максимальною 

концентрацією у цих регіонах видів економічної діяльності, що є основними 

споживачами імпорту продукції даного виду, а також розбіжностями регіонів за 

рівнем витрат на кінцеве споживання і валове нагромадження: 

рег

рег

і
Чнас

Чі
K  , 

де Чнасрег  – частка населення регіону у загальній чисельності населення;  

Чірег  – частка імпорту використаного регіоном на проміжне, кінцеве споживання 

і валове нагромадження у загальному обсязі такої продукції спожитої в країні:  
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Qi

Qi
Чі

рег

рег  , 

пппппппрег нагрвЧінагрQвспкЧіспQксппрЧіспЧпрпQвQi ..........  , 

де ппQв. , пспQк. , пнагрQв.  – обсяг випуску, кінцевого споживання та валового 

нагромадження продукції n-го виду діяльності у регіоні; пспЧпр.  – частка проміжного 

споживання продукції n-го виду діяльності у загальному обсязі випуску продукції n-

го виду діяльності у регіоні; псппрЧі .. , пспкЧі .. , пнагрвЧі ..  - частка імпорту у загальному 

обсязі продукції, використаної на проміжне, кінцеве споживання та валове 

нагромадження n-го виду діяльності.  

В результаті аналізу імпортозалежності регіонів, автором визначено регіональні 

пріоритети спеціалізації малих підприємств на виробництві імпортозамінної продукції, 

що стало передумовою формування стратегічної карти розвитку малого 

імпортозамінного виробництва (табл. 1). Обґрунтовано, що при розробці і реалізації 

програм з розвитку внутрішнього ринку і імпортозаміщення має бути враховано роль 

суб’єктів малого підприємництва у розвитку видів економічної діяльності (рис.8), 

відповідно до чого пропонується виділити галузі, у яких суб’єкти МП займають 

позицію нішерів (квадрат І-ІІІ), переслідувачів (IV-VI) і лідерів (VII-IX).  
 

 
Рис. 8. Групування видів економічної діяльності за роллю суб’єктів малого 

підприємництва у їх розвитку 
 1 - сільське господарство, мисливство; 2 - лісове господарство, лісозаготівлі; 3- рибне 

господарство; 4- добувна промисловість; 5- харчова промисловість; 6 – текстильне виробництво; 7 

- виготовлення виробів з деревини, паперу, поліграфічна діяльність; 8- виробництво коксу, 

продуктів нафтопереробки; 9 - виробництво хімічних речовин і продукції; 10 – фармацевтичне 

виробництво; 11 - виробництво гумових, пластмасових виробів, ін. мінеральної продукції; 12 - 

металургійне виробництво, 13 - виробництво готових металевих виробів; 14 - виробництво 

комп’ютерів, електронної, оптичної продукції; 15 - виробництво електричного устаткування; 16 - 

виробництво машин і устаткування н.в.і.у.; 17 – виробництво автотранспортних засобів, причепів і 

напівпричепів та ін.; 18 - виробництво меблів, ін. продукції, ремонт/монтаж устаткування 
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Таблиця 1 
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Луганська      ±    ±  +   +   

Рівненська ± +      ±         + 

Сумська  + +            +   

Тернопільська  ±  +      ±         
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Кіровоградська ±  +       ±  +   +  + 

Львівська    + + ±    ± ±     +  

Миколаївська +  +     + ±   ±  + + + + 
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м.Київ  + +  + + + + + + + + + + + + +  
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Умовні позначення:: рівень імпортозалежності:   - низький   - помірний    - високий    - загрозливий;  «±» - коеф. спеціалізації (0,8<kc<1,0); «+» - (kc>1,0) 
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Систематизовано і обґрунтовано інструменти реалізації регіональної політики 

імпортозаміщення, що спрямовуються на такі складові як: продукція, ринок 

продукції і сировини, структура експортно-імпортних операцій, інвестиційно-

інноваційна діяльність і регуляторне середовище. 

Таким чином, застосування запропонованих у роботі механізмів дозволить 

створити сприятливі передумови та активізуватиме розвиток малого 

підприємництва як невід’ємного елемента та рушія соціально-економічного 

розвитку регіонів України.  

ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення та подано нове 

вирішення наукової задачі – розробки механізмів стимулювання розвитку малого 

підприємництва на регіональному рівні. У процесі дослідження зроблено такі висновки: 

1. Обґрунтовано, що мале підприємництво слід розглядати як цілеспрямовану 

самостійну, часто інноваційну діяльність з виробництва та реалізації товарів, робіт і 

послуг, що реалізує амбіції та економічні інтереси підприємця і характеризується 

свободою вибору, єдністю власника та управлінця, носить ризиковий характер і є 

законодавчо обґрунтованою; визначено його природні переваги і недоліки. Доведено 

важливість малого підприємництва у розвитку регіону через його вплив на такі 

складові регіональної соціально-економічної системи як регіональна економіка, 

населення регіону та ресурси регіону. Обґрунтовано моделі розвитку підприємництва 

в контексті теорій регіонального розвитку, на основі чого визначено фактори, що 

впливають на розвиток та розміщення осередків підприємництва у регіоні.  

2. Обґрунтовано сутність процесу стимулювання розвитку малого 

підприємництва в регіоні як сукупності різноманітних зовнішніх засобів впливу на 

мале підприємництво, застосування яких здійснюється з врахуванням інтересів і з 

метою досягнення цілей як регіону, так і малого підприємництва; обґрунтовано 

модель учасників, визначено базові засади та принципи цього процесу, розроблено 

авторський підхід до класифікації інструментів стимулювання розвитку малого 

підприємництва в регіоні. 

3. Доведено, що при розробці механізмів стимулювання розвитку малого 

підприємництва в регіонах України слід враховувати досвід найуспішніших у цій 

сфері країн-світу, основними засадами стимулювання МП у яких є: удосконалення 

систем правового забезпечення діяльності МП і законодавства з питань банкрутства; 

навчання навичкам підприємництва, формування підприємницького мислення 

населення, активізація підприємництва у різних соціальних групах; активізація 

фінансово-кредитної підтримки і доступу МП до держзакупівель; підтримка 

екологізації, інноваційної та зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів малого 

підприємництва, мінімізація технічних торгівельних бар’єрів. 

4. Розроблено методику регіонального виміру розвитку малого підприємництва, 

внаслідок чого здійснено позиціонування регіонів України за виявленими 

передумовами такого розвитку, рівнем його розвитку та впливу на соціально-

економічний стан регіонів, що лягло в основу розробки механізмів стимулювання 

розвитку малого підприємництва на регіональному рівні.  

5. Розроблено факторну модель розвитку малого підприємництва, що дозволило 

виявити і обґрунтувати силу і напрям впливу різних передумов на рівень розвитку 
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малого підприємництва у регіонах України. На основі апробації моделі обґрунтовано 

сценарії та визначено пріоритети розвитку малого підприємництва у регіонах України.  

6. Обґрунтовано вибір стратегії стимулювання розвитку малого підприємництва в 

регіонах України, що базується на результатах проведеного аналізу; визначено основні 

цілі стимулювання розвитку МП у регіонах, систематизовано інструменти їх 

досягнення. Доведено, що одним із основних інструментів стимулювання розвитку 

малого підприємництва є формування різнорангових «полюсів росту», під якими 

розуміється агломерація суб’єктів господарювання певної територіальної системи, що, 

шляхом випереджаючого саморозвитку, сприяють розкриттю потенціалу системи у 

якій вони функціонують, використанню її конкурентних переваг і дають імпульси 

розвитку її оточуючих елементів. Визначено взаємозв’язки полюсів росту, основні 

ефекти від їх розвитку, обґрунтовано основні етапи їх створення і функціонування.  

7. Доведено важливість реалізації політики імпортозаміщення у системі 

стимулювання розвитку малого підприємництва; обґрунтовано етапи її формування і 

реалізації, основні ефекти від створення і функціонування імпортозамінних 

виробництв. Запропоновано типізацію галузевої імпортозалежності і обґрунтовано 

стратегічні засади її подолання. Розроблено методику аналізу регіональної 

імпортозалежності на основі розрахунку коефіцієнта імпортозалежності (споживання 

імпорту на душу населення). Розроблено регіональну модель розвитку малого 

імпортозамінного виробництва, яка базується на позиціонуванні регіонів за рівнем 

імпортозалежності та визначає регіональні пріоритети спеціалізації малих підприємств 

на виробництві імпортозамінної продукції, що стало передумовою формування 

стратегічної карти розвитку підприємництва в регіоні. Розроблено і обґрунтовано 

заходи з реалізації політики імпортозаміщення у регіонах України. 
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АНОТАЦІЯ 

Шейко Ю. О. Стимулювання розвитку малого підприємництва в регіоні. – 

Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. – 

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». – 

Івано-Франківськ, 2016. 

Дисертаційна робота спрямована на обґрунтування теоретичних положень і 

розробку практичних рекомендацій щодо стимулювання розвитку малого 

підприємництва в регіоні.  

В контексті обґрунтування теоретичних засад стимулювання розвитку малого 

підприємництва визначено його сутність та важливість як невід’ємного елемента 
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соціально-економічної системи регіону. Обґрунтовано концептуальні підходи, 

визначено основоположні засади та систематизовано інструменти стимулювання 

розвитку малого підприємництва в регіоні. Досліджено закордонний досвід, що 

дозволило визначити ключові компоненти регіональної політики стимулювання 

розвитку малого підприємництва у розвинених країнах світу. Розроблено методичні 

підходи, відповідно до яких проведено діагностику передумов, рівня розвитку 

малого підприємництва у регіонах України та його впливу на соціально-

економічний стан регіонів. Зосереджено увагу на розробці факторної моделі 

розвитку малого підприємництва в регіоні, обґрунтуванні вибору стратегії та 

інструментів стимулювання його розвитку, серед яких основний акцент зроблено на 

формуванні полюсів росту та реалізації в регіонах України політики 

імпортозаміщення.  

Ключові слова: мале підприємництво, малий бізнес, регіональна політика, 

стимулювання розвитку малого підприємництва, імпортозаміщення 
 

АННОТАЦИЯ 

Шейко Ю. А. Стимулирование развития малого предпринимательства в 

регионе. - Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.05 - развитие производительных сил и региональная 

экономика. - ГВУЗ «Прикарпатский национальный университет имени Василия 

Стефаныка». - Ивано-Франковск, 2016. 

Диссертационная работа направлена на обоснование теоретических положений 

и разработку практических рекомендаций по стимулированию развития малого 

предпринимательства в регионе. 

В контексте обоснования теоретических положений стимулирования развития 

малого предпринимательства, определены его сущность и важность как 

неотъемлемого элемента социально-экономической системы региона. С учетом 

основ теорий регионального развития, осуществлена систематизация факторов, 

влияющих на развитие малого предпринимательства в регионе. Обоснованы 

сущность стимулирования развития малого предпринимательства в регионе и 

модель участников этого процесса с позиций их потребностей, интересов, целей, 

стимулов, мотивов и вознаграждения; систематизированы инструменты и принципы 

стимулирования развития малого предпринимательства. Исследован зарубежный 

опыт, что позволило определить ключевые компоненты региональной политики 

стимулирования развития малого предпринимательства в развитых странах мира.  

Разработан методический подход, в соответствии с которым проведена 

диагностика уровня развития малого предпринимательства в регионах Украины, 

его влияния на социально-экономическое состояние регионов и предпосылок 

развития малого предпринимательства по экологической, социальной, 

экономической, институционально-инфраструктурной, институционально-

инвестиционной и институционально-информационной составляющих. 

Сосредоточено внимание на разработке факторной модели развития малого 

предпринимательства в регионе, что позволило определить особенности влияния 

различных предпосылок на развитие малого предпринимательства в современных 
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условиях и разработать сценарии его развития. Обоснован выбор стратегии и 

инструментов стимулирования развития малого предпринимательства в регионе; 

определена необходимость, этапы и основные эффекты от развития полюсов роста 

на региональном уровне, как предпосылки развития малого предпринимательства. 

Обоснованы перспективы реализации политики импортозамещения в системе 

стимулирования развития малого предпринимательства, в связи с чем в работе 

осуществлен анализ отраслевой импортозависимости, разработана ее типизация и 

предложено стратегии преодоления; предложен и апробирован методический 

подход к диагностике региональной импортозависимости на основе анализа 

потребления импорта на душу населения, обоснованны перспективы его 

преодоления с учетом уровня развития малого предпринимательства в регионе; 

разработана стратегическая карта развития малого импортозамещающего 

производства; предложен методический подход к оценке роли субъектов малого 

предпринимательства в развитии видов экономической деятельности и определены 

ориентиры развития малого предпринимательства в контексте реализации 

политики импортозамещения соответственно их роли в отраслевом развитии; 

систематизированы и обоснованы меры реализации политики импортозамещения, 

которые должны направляться на такие составляющие как продукция, рынок 

продукции и сырья, структура экспортно-импортных операций, инвестиционно-

инновационная деятельность и регуляторная среда. 

Ключевые слова: малое предпринимательство, малый бизнес, региональная 

политика, стимулирование развития малого предпринимательства, импортозамещение.  
 

ANNOTATION 

Sheiko Y. Small business development stimulation in the region. - Manuscript. 

Thesis for a candidate degree in economics, specialty 08.00.05 - the development of 

productive forces and regional economy. – Vasyl Stefanyk Precarpathian National 

University. – Ivano-Frankivsk, 2016. 

The thesis is devoted to the substantiation of theoretical principles and development 

of practical recommendations of small business development stimulation in the region. 

The essence of small business and its importance as an integral part of the regional 

socio-economic system are defined in the context of substantiation the theoretical principles 

of small business development stimulation in the region. The conceptual approaches are 

substantiated, fundamental principles are defined and the tools of small business 

development stimulation are systematized. The research of foreign experience allowed 

identifying key components of regional small business development policies in developed 

countries. Methodical approaches are developed, whereby the diagnostic of small business 

development level, its impact on the regional socio-economic situation and preconditions of 

its development is carried out. Main attention is drawn on the development of small 

business development factor model, justification the choice of strategies and tools of its 

development stimulation, among which focus is primarily on growth poles formation and 

implementing import substitution policy in the regions of Ukraine. 

Key words: small entrepreneurship, small business, regional policy, small business 

development stimulation, import substitution. 
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