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ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ УМОВ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА  

ПРИКОРДОННОГО РЕГІОНУ 

 

© Л. М. Газуда, Н. Ю. Волощук 
 

В умовах прикордоння та можливостей безпосереднього здійснення зовнішньоекономічного співробіт-

ництва з країнами-членами Євросоюзу виникає необхідність активізації розвитку пріоритетних видів 

економічної діяльності Закарпатської області. В статті розглянуто передумови та специфічні особли-

вості розвитку малого підприємництва регіону. Проведено багатофакторний кореляційно-регресійний 

аналіз умов регіонального розвитку малого бізнесу за основними індикаторами, зокрема обсягу реалізації 

продукції, валового регіонального продукту, чисельності економічно активного населення, капітальних ін-

вестицій, обсягів експорту й імпорту 

Ключові слова: прикордонність розташування, зовнішньоекономічне співробітництво, види економічної 

діяльності, мале підприємництво, умови та особливості розвитку 

 

In terms of border-zone and capabilities of direct implementation of foreign economic cooperation with the 

Member States of the European Union is necessary to intensify the development of priority economic activities in 

Zakarpattia region. Background and specific characteristics of small business development in the region are 

considered in the article. It is conducted the multivariate correlation and regression analysis of conditions of re-

gional small business development for the main indicators, including the volume of sales, the gross regional 

product, the economically active population, capital investment, exports and imports 

Keywords: border location, foreign economic cooperation, economic activities, small business, conditions and 

characteristics of development 

 

1. Вступ 

Актуалізація інтеграційних процесів, переду-

сім прикордонних територій спонукає до пошуку 

формування перспективних моделей співробітництва 

у всіх сферах і видах економічної діяльності еконо-

мічної системи регіону з метою вирішення проблем-

них питань життєзабезпечення по обидва боки кор-

дону. Прикордонність територій зумовлює їх перева-

ги у можливості розширення співпраці, формуванні 

зовнішньоекономічних зв’язків між суб’єктами гос-

подарювання у пріоритетних видах діяльності регіо-

ну. Суттєвий вплив на підвищення рівня зовнішньое-

кономічного співробітництва справляють регіональні 

передумови і специфічні особливості функціонуван-

ня окремо взятої сфери розвитку. 

 

2. Постановка проблеми 

Мале підприємництво є важливою складовою 

ринкової економіки і має безпосередній вплив на 

розвиток продуктивних сил регіону. Однак, не зва-

жаючи на важливу роль, яку відіграють суб’єкти гос-

подарювання сфери малого бізнесу у формуванні 

ринкового середовища, потенціал їх розвитку на да-

ний час недостатньо реалізований на рівні регіону. 

Сучасний незадовільний стан малого підприємництва 

у Закарпатській області пояснюється рядом факторів, 

як регіонального так і загальнодержавного рівня. У 

зв’язку з цим, пошук шляхів щодо підвищення ефек-

тивності малого підприємництва в регіоні передбачає 

ретельне дослідження всіх можливостей та загроз, що 

стримують їх розвиток. 

 

3. Огляд літератури 

Проблеми впливу різноманітних факторів на 

розвиток підприємництва на макрорівні досліджува-

лися такими вітчизняними науковцями як: З. Варна-

лій [2], Л. Воротіна [2], В. Збарський [3], І. Комарни-

цький [4], О. Красота [5], М. Крупка [6], М. Лендєл 

[7] Ю. Лупенко, М. Малік [8] та інші. Зокрема, ними 

було запропоновано різноманітні підходи до кла-

сифікації факторів, що негативно впливають на ро-

звиток підприємств малого бізнесу.  

Досліджуючи стан та тенденції розвитку ма-

лого підприємництва в Україні, М. Крупка зазначає, 

що деструктивними факторами підприємницької 

діяльності є криза неплатежів та слабка конкуренто-

спроможність національних товарів в умовах нарос-

тання імпорту [6]. Ми погоджуємося з його думкою, 

оскільки проведений аналіз динаміки підприємницт-

ва в Закарпатській області засвідчує різке зростання 

та накопичення дебіторської заборгованості. Крім 

того, близькість кордонів зумовлює високу конкуре-

нцію між місцевими підприємцями та аналогічними 

організаціями в країнах ЄС. 

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ 
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З. Варналій серед головних причин гальму-

вання виділяє [1]: відсутність дійового механізму 

реалізації державної політики щодо підтримки мало-

го підприємництва; важкий тягар оподаткування; 

низькі темпи та перекоси в реформуванні власності; 

відсутність належного нормативно-правового забез-

печення; обмеженість та повна відсутність матеріа-

льно-фінансових ресурсів; недосконалість системи 

обліку та статистичної звітності малого підприємни-

цтва; обмеженість інформаційного та консультатив-

ного забезпечення, недосконалість системи навчання 

та перепідготовки кадрів для підприємницької дія-

льності; інфляція, циклічні коливання, зміна 

кон’юнктури ринку, затримка платежів; негативна 

динаміка основних макроекономічних показників. 

 

4. Аналіз факторів впливу на розвиток підп-

риємств малого бізнесу в Закарпатському регіоні 

Прикордонність розташування Закарпатської 

області обумовлює можливості здійснення зовніш-

ньоекономічної співпраці, оскільки знаходиться на 

крайньому заході України і межує з чотирма країна-

ми-членами Євросоюзу, зокрема Польщею суміж-

ність кордонів становить 33,4 км, Словаччиною – 

98,5 км, Угорщиною – 130,0 км та Румунією – 205,4 км. 

В області є 19 пунктів перетину кордону сусідніх 

держав. Унікальність геостратегічного розташування 

регіону на перехресті міжнародних транспортних, 

економічних, торговельних, культурних шляхів 

сприяє поглибленню міждержавного співробітництва 

[9]. Транспортна доступність стимулює до спільного 

підприємництва, формує інвестиційний клімат в ре-

гіоні залучаючи кошти іноземних інвесторів. За 

останні роки надходження прямих іноземних інве-

стицій в економіку області поступово зростає. Якщо 

у 2011 р. їх кількість становила 364,4 млн. дол. США, 

то у 2013 р. – 447,4 млн. дол. США, що в 1,2 рази 

вище. Найбільша кількість інвестицій (станом на 

1.01.2014 р.) припадала на промисловість, зокрема 

переробну (секція С) – 74,6 %. Незначною є частка 

прямих іноземних інвестицій у видах економічної 

діяльності, де переважають суб’єкти господарювання 

сфери малого підприємництва, зокрема у секції G – 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспорт-

них засобів і мотоциклів вона становить 6,1 % та сек-

ції I – Тимчасове розміщування й організація харчу-

вання – 4,3 %. 

Нині однією з найболючіших проблем малого 

підприємництва є його фінансове забезпечення. Крім 

того, вагомими дестимулюючими чинниками виступа-

ють: недосконалість чинного законодавства; доступ до 

приміщень, устаткування, дефіцит інформації і нестача 

кваліфікованого персоналу. У зв’язку з цим нестача 

коштів та обґрунтованих розрахунків щодо організації 

діяльності призводить до краху багатьох малих підпри-

ємств. Тому одним з головних завдань у процесі забез-

печенні підвищення ефективності розвитку малих підп-

риємств України на сучасному етапі повинно бути сут-

тєве "вдосконалення управління фінансовими ресурса-

ми, у тому числі їхньою структурою" [10]. 

Вагомий вплив на розвиток підприємництва 

здійснюють також регіональні фактори, які відобра-

жають загальні умови розвитку окремих видів підп-

риємницької діяльності і відображають рівень підт-

римки малого бізнесу місцевими органами влади, 

доступність фінансових, трудових та матеріальних 

ресурсів, загальні умови ведення бізнесу в регіоні, 

обсяги споживчих ринків та їх сегментів, рівень роз-

витку інфраструктури тощо. Дослідження регіональ-

них чинників має на меті визначити переваги та не-

доліки ведення малого бізнесу на окремих територіях 

та розробки пропозицій до місцевих органів влади 

щодо пом’якшення можливих факторів і створення 

сприятливого інституційного, інвестиційного та рин-

кового середовища. 

Одним із основних індикаторів розвитку малого 

підприємництва є обсяги реалізації продукції. Ваго-

мими факторами, які впливають на цей показник є 

також ВВП регіону, чисельність населення, що висту-

пає одночасно як постачальник трудових ресурсів, так 

і впливає на обсяги споживчого ринку, обсяги інозем-

них інвестицій, які впливають на рівень ділової актив-

ності в регіоні а також зовнішньоекономічна актив-

ність підприємницьких структур. З метою визначен-

ня рівня та напряму впливу наведених факторів на 

рівень розвитку малого бізнесу в Закарпатті прове-

демо багатофакторний кореляційно-регресійний ана-

ліз [11, с. 430]. Вихідні дані для побудови моделі на-

ведено в табл. 1.  

Комплексну взаємодію досліджуваних факто-

рів (Х1, Х2,…..Хn) з результативним показником 

(Yх) можна описати рівнянням лінійної багатофак-

торної регресії виду: 

 

Yх=a0+a1x1+ a2x2 +…… a                     (1) 

 

Для визначення рівняння регресії, нами було 

використано пакет прикладних програм MS Office 

Excel – 2007. У результаті, отримано рівняння виду: 

 
У=–3349675–19,72х1+5815,3х2+ 

+83х3+540х4-64,3х5.                      (2) 

 

З рівняння видно, що показник а0 має 

від’ємне значення (-3349675) і показує, яким би бу-

ло значення результативної ознаки за нульового 

впливу факторних ознак. Тобто, без участі у вало-

вому регіональному продукті, капітального інвесту-

вання, наявності економічно активного населення та 

зовнішньоекономічної діяльності, виробництво і 

реалізація продукції та послуг підприємств малого 

бізнесу була б неможливою. 

Отримана величина коефіцієнта множинної 

кореляції R (0,90) характеризує наявність у моделі 

високої взаємозалежності факторів. Значення коефі-

цієнта детермінації R-квадрата (0,82), свідчить про 

те, що лінійна модель пояснює 82 % варіації, що 

означає правильність вибору факторів. Тобто, лише  

18 % досліджуваного явища пояснюється впливом ін-

ших факторів, які не включено у регресійну модель. 

Для перевірки істотності зв’язку отриманої 

моделі, використано критерій Фішера. У результаті 

розрахунків, отримане розрахункове значення Fрозр 

4,18 більше за табличне значення F табл. 1 (3,68) 
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критерію Фішера що свідчить про пряму залежність 

між факторною та результативними ознаками та ви-

соку наближеність регресійної залежності до лінійно-

го рівняння.  

 

Таблиця 1  

Фактори розвитку підприємств малого бізнесу в Закарпатській області* 

Показники 

Обсяг реалізованої 

продукції (робіт, 

послуг) у діючих 

цінах відповідних 

років, тис. грн. 

Валовий 

регіональ-

ний продукт 

ВРП, 

млн., грн. 

Чисельність 

економічно 

активного 

населення, 

тис. чол. 

Капіталь-

ні інвес-

тиції, 

млн. грн. 

Обсяги екс-

порту, млн. 

дол. США 

Обсяги 

імпорту, 

млн. дол. 

США 

Позначення У Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 

2003 89519,7 4998 592,9 1180,0 414,5 453,3 

2004 100588,5 5297 586,0 1340,2 605,4 614,4 

2005 118883,4 6700 592,3 1381,3 552,3 686,4 

2006 6380,0 8185 584,6 2335,1 676,8 951,7 

2007 148816,4 10508 584,6 3035,8 1148,0 1552,5 

2008 10896,3 13208 590,0 3777,2 1220,6 1866,1 

2009 9444,8 12542 582,6 2429,3 935,0 952,9 

2010 11521,9 15299 582,2 3351,5 1156,6 1348,6 

2011 10501,3 18054 577,9 3051,9 1397,6 1997,9 

2012 7330,3 21404 581,4 2736,1 1385,3 2009,1 

2013 7469,7 20505 586,8 2645,8 1300,0 2062,5 

середнє  

значення 
47395,66 12427,27 585,5727 2478,564 981,1 1317,764 

*Джерело: розраховано за даними Головного управління статистики у Закарпатській області 

 

 

5. Апробація результатів дослідження 

З метою визначення рівня та напряму впливу 

факторів на рівень розвитку малого бізнесу в Закарпатті 

проведено багатофакторний кореляційно-регресійний 

аналіз на базі основних індикаторів, зокрема обсягу 

реалізації продукції, валового регіонального продукту, 

чисельності економічно активного населення, капіталь-

них інвестицій, обсягів експорту й імпорту. Комплексну 

взаємодію відмічених чинників (Х1, Х2,…..Хn) з резуль-

тативним показником (Yх) описано рівнянням лінійної 

багатофакторної регресії виду: 

 

Yх=a0+a1x1+ a2x2 +…… anxn.                 (3) 

 

Розрахунок коефіцієнтів еластичності для ос-

новних факторних ознак наведено у табл. 2. 

 

Таблиця 2 

Обчислення коефіцієнтів еластичності обсягів продаж підприємств малого бізнесу під впливом основних 

факторних ознак, % 

Показники Позначення Розрахунок коефіцієнта еластичності 

1. Валовий регіональний продукт ВРП, тис. грн. 
Х1 

 

12427,27
19,72 5,17

47395,66
  

2. Чисельність економічно активного населення, 

тис.чол. 
Х2 

585,572
5815,3 71,84

47395,66
  

3. Капітальні інвестиції, млн.грн. Х3 
24,78

83 4,34
47395,66

  

4. Обсяги експорту, млн. дол. США Х4 
981,1

540 11,18
47395,66

  

5. Обсяги імпорту, млн. дол. США Х5 
1317,764

64,3 1,79
47395,66

  

 

Отримане рівняння регресії дало можливість 

інтерпретувати вплив основних факторів на рівень роз-

витку підприємств малого бізнесу в Закарпатті, а саме: 

1. При збільшення обсягів валового регіональ-

ного продукту на 1 млн. грн., обсяги реалізації  

продукції малих підприємств знижуються на  

19,72 тис. грн. (5,7 %). Обернена залежність вказує на 

те, що значну частку валового регіонального продук-

ту в Закарпатті створюють підприємства середнього 

та великого бізнесу. Зі збільшенням обсягів їх діяль-

ності знижується можливість для конкуренції на ос-

новних ринках, де діють малі підприємства. 

2. Вагомий вплив на розвиток малого підприє-

мництва в регіоні справляє чисельність економічно 
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активного населення. Зокрема, при збільшенні кіль-

кості осіб на 1000, обсяги реалізації продукції  

підприємствами малого бізнесу збільшуються на  

5815,3 тис. грн. (на 71,84 %). Така залежність є при-

родною, оскільки частина економічно активного на-

селення приймає участь у бізнес-діяльності, а також є 

основним споживчим сегментом для розвитку малого 

підприємництва. 

3. Розвиток малого підприємництва також за-

лежить від капітальних інвестицій в економіку обла-

сті, проте ця залежність є нижчою від інших факто-

рів. Зокрема, при збільшенні обсягів капітальних ін-

вестицій на 1 %, обсяги реалізації підприємств мало-

го бізнесу збільшуються на 4,34 %. Це пояснюється 

тим, що підприємства малого бізнесу здійснюють 

менші обсяги капітальних вкладень, ніж великі та 

середні підприємства і переважно використовують 

більш "мобільні" виробничі ресурси.  

Разом з тим, у динаміці спостерігається збіль-

шення обсягу валових капітальних інвестицій підп-

риємств малого бізнесу, який за період з 2000 р. зріс 

майже в 2 рази. Найбільші інвестиційні вкладення 

підприємства малого бізнесу здійснили в 2012 р. 

(1289632,1 тис. грн.), що пов’язано з активізацією 

будівельної діяльності та проведення капітальних 

ремонтів, а також певними позитивними очікування-

ми у зв’язку із наближенням підписання угоди про 

асоціацію з ЄС. У структурі капітальних інвестицій 

переважають вкладення у будівництво та придбання 

основних засобів.  

На рис. 1 наведено структуру валових інвести-

цій підприємств малого бізнесу Закарпаття у 2013 р. 

Традиційно, вагомий вплив на розвиток мало-

го бізнесу на Закарпатті здійснює зовнішньоекономі-

чна активність. Відповідно до отриманого рівняння 

регресії, збільшення обсягів експорту на 1 млн. дол. 

США призводить до збільшення обсягів реаліза- 

ції продукції підприємствами малого бізнесу на  

540 тис. грн. Використовуючи отримані коефіцієнти 

еластичності, можна стверджувати, що збільшення 

обсягів експорту на 1 % призводить до підвищення 

обсягів реалізації товарів і послуг малих підприємців 

на 11,18 %. Це пов’язано передусім тим, що валютні 

надходження від експорту продукції підвищують 

рівень ділової активності в регіоні. У деяких випад-

ках підприємства малого бізнесу є також експорте-

рами продукції та послуг. Менш інтенсивний, проте 

негативний вплив здійснює імпорт товарів і послуг. 

Зокрема, зі збільшення обсягів імпорту, обсяги реалі-

зації підприємствами малого бізнесу зменшуються на 

64,3 тис. грн. (–1,79 %). Близькість кордонів створює 

одночасно додаткові можливості для розвитку підприє-

мницької діяльності і перешкоди у формі надходження 

конкурентоспроможних товарів і послуг з країн – ЄС.  

Закарпаття, як прикордонний регіон, що вхо-

дить до складу Карпатського єврорегіону, має специ-

фічні особливості щодо перспектив та загроз під- 

приємницької діяльності та розвитку малого бізнесу. 

Згідно з результатами аналітичного дослідження, про-

веденого національним інститутом стратегічних до-

сліджень при президентові України, диспропорції ро-

звитку транскордонного та міжрегіонального співро- 

бітництва західних регіонів України та регіонів країн 

ЄС у межах Карпатського єврорегіону проявляються у 

наступному [12]: 

– Істотна асиметрія параметрів зовнішньоеко-

номічної діяльності в економічному співробітництві, 

що проявляється, передусім, у негативному сальдо 

зовнішньої торгівлі товарами, низькій інвестиційній 

активності, неефективній структурі експорту україн-

ських регіонів. У свою чергу, це знижує якісний рі-

вень реалізації економічного потенціалу українських 

регіонів та створює низку проблем, пов’язаних з ефе-

ктивністю використання наявних виробничих ресурсів і 

людського капіталу. 

– Сировинна орієнтація 

зовнішньої торгівлі західних 

регіонів України, що не дозво-

ляє ефективно вирішувати про-

блеми економічного характеру, 

які виникають у сфері регіона-

льного розвитку та впливають 

на реалізацію євроінтеграційної 

стратегії України. 

– Низька інвестиційна 

активність іноземних підпри-

ємців на українському ринку, 

а вітчизняних інвесторів – у 

сусідніх країнах, що не дозво-

ляє використовувати міжрегі-

ональне співробітництво у 

якості дієвого інструменту з 

реалізації синергетичного потенціалу співпраці у 

межах Карпатського єврорегіону, що ґрунтується 

на спільному використанні геоекономічного поте-

нціалу територій, які входять до його складу; залу-

ченні в Україну через сусідні країни сучасних ви-

робничих, управлінських технологій і стандартів 

ведення бізнесу, а також використанні інтелектуа-

льного, кадрового та просторового ресурсу, наяв-

ного в українських регіонах. 

– Низька наукомісткість транскордонних і мі-

жрегіональних програм і проектів, що реалізуються у 

Карпатському єврорегіоні, їх переважна спрямова-

ність на неприбуткові види діяльності. Це знижує 

рівень значущості міжрегіонального і транскордон-

ного співробітництва як засобу посилення конкурен-

 
Рис. 1. Структура валових інвестицій підприємств малого бізнесу  

Закарпаття у2013 р.**Джерело: розраховано за даними Головного управління  

статистики у Закарпатській області 
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тоспроможності регіонів у системі взаємовідносин у 

межах Карпатського єврорегіону. 

– Асиметрія потоків трудової міграції, що поз-

начається на демографічній ситуації, динаміці ринку 

праці, соціально-економічному розвитку, добробуті 

громадян, показниках бідності та соціального розша-

рування. Транскордонний рух трудових мігрантів 

зумовлювався, в основному, зупинкою роботи підп-

риємств, зростаючим безробіттям, багатомісячними 

затримками з виплат заробітної плати, а також суттє-

вою різницею у її розмірах. Ці чинники стимулювання 

трудової міграції із західних областей України до сусі-

дніх країн, одночасно, є підтвердженням низької кон-

курентоспроможності українських західних регіонів.  

– У Карпатському єврорегіоні, зокрема на За-

карпатті спостерігається значна територіальна дифе-

ренціація розмірів заробітної плати. Так, у 2012 р. у 

словацькій частині єврорегіону (регіон Виходне Сло-

венско) середньомісячна заробітна плата становила 

733 євро, в у польській (Подкарпатське воєводство) – 

689 євро, в угорській (Північний регіон та регіон Пі-

внічний Великий Альфельд) – 583–616 євро, в ру-

мунській (Північно-західний, Центральний та Півні-

чно-східний регіони) – 377–401 євро, а в українській 

(Івано-Франківська, Львівська, Закарпатська, Черні-

вецька області) – всього лише 168–184 євро. У 2014–

2015 рр. процеси диференціації лише посилилися у 

зв’язку з девальвацією національної валюти. Так, 

середній рівень заробітної плати в західному регіоні 

становить близько 60–70 євро. 

– Висока залежність економіки регіону від 

кон’юнктурних коливань на зовнішніх ринках та ста-

більності їх розвитку, також низький рівень організа-

ції транскордонної торгівлі, зокрема поширеність і 

контрабандної і "човникової" торгівлі, високий рі-

вень тінізації що призводить до зростання рівня ті-

ньового сектора економіки загалом; реалізація конт-

рабандних товарів неналежної якості; погіршення 

іміджу України як транзитної держави та ускладнен-

ня процесу інтеграції України у ЄС. 

Нерозвинена транспортна та прикордонна ін-

фраструктура, невідповідність стандартів та якості 

обслуговування прикордонного руху та експортно-

імпортних операцій в Україні порівняно із стандар-

тами ЄС. Зокрема, згідно з рейтингом сприяння тор-

гівлі, складеного Світовим економічним форумом, у 

2012 р. Україна посіла 86 місце. Індекс сприяння тор-

гівлі в рамках "управління кордонами", згідно з яким 

визначається ефективність митного огляду та обслу-

говування експортно-імпортних операцій, у 2012 р. 

становив 2,8, тобто Україна займала 116 позицію у рей-

тингу за цією складовою. Водночас, Угорщина зайня- 

ла – 35 місце, Польща – 38, Румунія – 57, Словаччина –  

49 місце [13]. Крім цього, низьким є рівень інноваційної 

діяльності підприємств, зокрема малого бізнесу. 
 

6. Висновки 

Перехід до нової якості регіонального розвит-

ку неможливий без забезпечення партнерства між 

державою, бізнесом та громадськістю. Така співпра-

ця посідатиме провідне місце серед механізмів, що 

дозволяють ефективно вирішити проблему обмеже-

ності ресурсів місцевого розвитку в процесі підприє-

мницької діяльності шляхом об’єднання зусиль, по-

тенціалів та узгодження інтересів. Випереджаючий 

розвиток малого та середнього підприємництва на 

регіональному зрізі є одним з найбільш продуктив-

них засобів вирішення низки економічних та соціа-

льних проблем розвитку громад і територій. 

В Україні вже створено рамкові умови для по-

вноцінного розвитку малого підприємництва. Однак, 

як засвідчують дослідження, на сучасному етапі фун-

кціонування суб’єктів малого підприємництва не ро-

блять помітного впливу на економічну ситуацію в 

регіоні. До того ж, нині підприємництво розвивається 

стихійно і безсистемно. Не продумана оптимізація 

його структури та збільшення економічної значимос-

ті. Розвиток малого підприємництва на місцях галь-

мується низкою проблем, зокрема конфліктів між 

владними колами та підприємцями. За останній пері-

од несприятлива політична ситуація в Україні також 

спричинює деактивізацію як підприємництва, так і 

інноваційно-інвестиційної діяльності вітчизняних та 

іноземних суб’єктів. 

Економічна політика місцевої влади і управ-

лінських структур орієнтована переважно на великий 

та середній бізнес, проте не враховує потенціалу ма-

лого підприємництва. Постає завдання інтеграції ма-

лого та середнього підприємництва у національну та 

регіональну економічні системи. 

Моніторинг і оцінка фінансового стану діяль-

ності малих форм господарювання області засвідчує 

необхідність удосконалення їх структури, розробки і 

реалізації територіальних цільових комплексних про-

грам стратегічного управління підприємствами, що 

сприятиме підвищенню ефективності господарюван-

ня і соціально-економічного розвитку регіону. 

В умовах сучасної кризової економіки, вирі-

шення проблемних питань діяльності підприємниць-

ких структур потребує розробки і впровадження сис-

теми державного регулювання розвитку підприємни-

цтва. Важливими складовими такої концепції є засто-

сування регуляторної політики, детінізація економі-

ки, забезпечення економічної безпеки підприємниць-

кої діяльності, становлення цивілізованих відносин 

між бізнесом і владою. 

З метою подальшої активізації малого підпри-

ємництва потребує уваги проведення моніторингу 

реалізації Регіональної програми підтримки розвитку 

малого бізнесу, вирішення пріоритетних проблем 

вирівнювання територіальних, районних і галузевих 

диспропорцій такого розвитку, підвищення якості 

нормативно-правового забезпечення цього процесу. 
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