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УДК 334.012 

 

РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА ПІДТРИМКИ МАЛОГО 

ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ 

 

БІТЮК І. М., 

кандидат економічних наук, 

старший викладач кафедри 

менеджменту та бізнес-

адміністрування 

Черкаського державного 

технологічного університету 

 
У статті обґрунтовано поняття «регіональна політика» та надано 

авторське визначення регіональної політики як сфери управлінської 

діяльності з широким спектром впливу та різноспрямованим ресурсним 

забезпеченням у межах стратегічного розвитку суспільства. Визначено 

мету, суб’єкти та різновиди регіональної політики. Сформовано 

узагальнене бачення етапів формування політики підтримки малого та 

середнього бізнесу в Україні. Виділено імпліцитну та експліцитну форму 

регіональної політики.  

Ключові слова: регіональна політика, імпліцитна та експліцитна 

форма, малий та середній бізнес, державна та місцева підтримка 

підприємництва, економічний розвиток регіонів. 

В статье обосновано понятие «региональная политика» и 

предоставлено авторское определение региональной политики как сферы 

управленческой деятельности с широким спектром воздействия и 

разнонаправленным ресурсным обеспечением в рамках стратегического 

развития общества. Определены цели, субъекты и виды региональной 

политики. Сформировано обобщенное видение этапов формирования 

политики поддержки малого и среднего бизнеса в Украине. Выделено 

имплицитно и эксплицитную форму региональной политики. 

Ключевые слова: региональная политика, имплицитно и 

эксплицитная форма, малый и средний бизнес, государственная и 

местная поддержка предпринимательства, экономическое развитие 

регионов. 
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The article substantiates the notion of "regional policy" and provides the 

author's definition of regional policy as a sphere of management activity with a 

wide range of influence and diverse resource provision within the strategic 

development of society. The purpose, subjects and varieties of regional policy 

are defined. A generalized vision of the stages of forming a policy of support 

for small and medium-sized businesses in Ukraine has been formed. The 

implicit and explicit form of regional policy is highlighted. 

Keywords: regional policy, implicit and explicit form, small and medium-

sized businesses, state and local support for entrepreneurship, economic 

development of regions. 

 
Постановка проблеми. В сучасних умовах глобалізації економічних 

процесів, регіональна політика є досить важливим елементом ринкової 
економіки. Світовий досвід та практика господарювання свідчать, що 
ефективна регіональна політика є рушійною силою розвитку малого і 
середнього бізнесу та базисом стабільності суспільства. Адже, саме 
розвиток малого та середнього бізнесу в процесі перманентного 
пристосування до змін зовнішніх факторів приводить до структурних 
трансформацій в економіці країни та перебудови суспільства на базі 
збільшення кількості «середнього класу» як основи соціальної стабільності 
країни. 

Метою статті є необхідність теоретичного обґрунтування щодо 
удосконалення регіональної політики підтримки та розвитку малого і 
середнього бізнесу.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідники проблем 
підтримки та розвитку малого та середнього бізнесу приділяють увагу 
дослідженням чинників впливу на процеси формування програм 
регіональної політики. Вагомий науковий внесок у дослідження зазначеної 
проблематики зробили праці Б. Адамова, О. Амоші, Л. Антонюка, 
Г. Атаманчука, Ю. Бажала, П. Брауна, В. Вакуленко, З. Варналія, 
Л. Воротіна, В. Гейця, Б. Гогвуда, М. Долішнього, О. Валевського, 
О. Кілієвича, С. Кірєєва, М. Крупки, Д. Ляпіна, О. Оболенського, Л. Пала, 
М. Чумаченка, Л. Шевчука, Й. Шумпетера. 

Незважаючи на значну кількість досліджень щодо діяльності малого 
та середнього бізнесу, залишаються недостатньо вивченими питання 
регіональної політики підтримки та розвитку малого і середнього 
розвитку. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Регіональна політика – 
сфера управлінської діяльності, складний механізм регулювання процесів 
розвитку в системі цільових векторів за рахунок інструментів 
законотворчості, адміністрування, інформаційного та консультативного 
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забезпечення, різноманітних заходів організаційного та інфраструктурного 
характеру, що спрямовані на ефективність, результативність, дієвість 
впливу влади в форматах відносин: між державою та регіонами; регіонів 
між собою; регіональною владою та населенням, бізнесом.  

Підсумовуючи вищевикладене, доцільно вважати, що регіональна 
політика ‒ це один із досить важливих напрямів державної політики, що 
націлений на розвиток регіонів, з урахуванням загальнонаціональних 
пріоритетів розвитку. Досліджуючи еволюцію розвитку регіональної 
політики України, відзначають, що тільки з 1999 р. цьому питанню почала 
приділятися значна увага. Адже був поданий проект Концепції державної 
регіональної політики, проте Указ прийнятий Президентом України 
25 травня 2001 р. 

Досліджуючи державне управління розвитком регіонів, О. Бородіна 
зазначає: «У Концепції державної регіональної політики сформульовано 
основоположні принципи її здійснення: конституційність та законність ‒ 
реалізація політики здійснюється відповідно до Конституції та законів 
України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України на 
засадах чіткого розподілу завдань, повноважень та відповідальності між 
органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування; 
забезпечення унітарності України та цілісності її території, зокрема єдність 
економічного простору на всій території держави, її грошово-кредитної, 
податкової, митної, бюджетної систем; поєднання процесів централізації та 
децентралізації влади, гармонізація загальнодержавних, регіональних та 
місцевих інтересів; максимальне наближення послуг, що надаються 
органами державної влади та органами місцевого самоврядування, до 
безпосередніх споживачів; диференційованість надання державної 
підтримки регіонам відповідно до умов, критеріїв та строків, визначених 
законодавством; стимулювання тісного співробітництва між органами 
виконавчої влади та органами місцевого самоврядування у розробленні та 
реалізації заходів щодо регіонального розвитку» [1, с. 7–15, 2]. 

Розроблена Державна стратегія регіонального розвитку обґрунтовує 
основні завдання та функції регіональної політики України до 2020 р., 
методи та вектори дії. Причому, розроблені завдання враховують темпи 
розвитку бізнесу, інвестиційно-інноваційну привабливість регіонів, 
соціально-економічний розвиток регіонів, перспективи розвитку регіонів, 
урбанізацію, фінансово-економічну кризу, темпи відпливу робочої сили за 
кордон, нерівномірність розвитку регіонів. 

Узагальненою метою регіональної політики постає забезпечення 
стійкого розвитку; усунення конфліктів та проблем економічного, 
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соціального, культурного, екологічного, демографічного характеру; 
вирівнювання диспропорцій територій; стимулювання прогресу; 
регулювання розміщення виробничих сил. 

Суб’єктами регіональної політики є владні органи, структури 
регулювання розвитку територій.  

Існують такі різновиди регіональної політики: державна; регіональна 
політика територій; міжрегіональна; галузева (відомча) регіональна 
політика. 

Надамо визначення регіональної політики як сфери управлінської 
діяльності з широким спектром впливу та різноспрямованим ресурсним 
забезпеченням у межах стратегічного розвитку суспільства.  

Регіональна політики країни ‒ це системний управлінський вплив на 
ключові сфери економіки, екології, політики, науково-технічного розвитку 
та соціуму відповідно до базових інтересів держави та її регіонів. Саме 
державна регіональна політика акумулює та відтворює систему відносин 
між: «владою та бізнесом»; «владою та населенням»; «зовнішнім 
оточенням країни і внутрішнім господарським та соціальним комплексом»; 
«регіон–регіон» та форматує інші групи відносин з урахуванням 
стратегічного бачення майбутнього. 

В подальшому будемо визнавати синонімічність категорій 
«регіональна політика» та «регіональна соціально-економічна політика». 
Однак існує складність синонімічності з позиції більш широкого розуміння 
та наповнення категорії «регіональна політика» за рахунок усього спектра 
повноважень державної влади, управлінських механізмів та інструментів, 
що вона залучає. 

Регіональна політика визнається науковцями та практиками як 
складно структурована. Вона має багато внутрішніх складових, які 
доповнюються, інтегруються, диверсифікуються з урахуванням внутрішніх 
потреб та бачення майбутнього регіонів. 

Надамо структурування найбільш класичного, поширеного бачення 
компонентних складових: економічна, екологічна, демографічна, 
екістична, соціальна, інформаційна, культурна, геополітична, 
інфраструктурна, підтримки малого та середнього бізнесу. Таку структуру 
класично наводять науковці, розширюючи та систематизуючи своє 
бачення класифікацій [3, 4]. Кожен із підвидів окремо структурують та 
ускладнюють з урахуванням інтересів і пріоритетів розвитку окремих 
територій.  
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Окремим напрямом регіональної політики в ЄС, відповідно і в 
Україні, визнано підтримку МСБ. Цей різновид політики став актуальним, 
має цільове спрямування дій (рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Цільова політика комплексної підтримки МСБ 
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процесу бізнес-інкубування надає унікальну перспективу стосовно 
залучення потенціалу нашої країни у вирішенні складних питань: 
стимулювання та спрощення фінансування бізнесу; прозорості процесів 
фінансування малого та мікробізнесу; інноваційності підтримки бізнесу; 
нарощування інноваційного бізнесу; концентрації ресурсів підтримки у 
консолідованих проектах та платформах співпраці [5, с. 103-110]. 

Світова і вітчизняна практика підтверджують, що нормою і 
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правові і соціально-економічні умови для його розвитку і розширеного 
відтворення. Для держави основна значущість цього сектора полягає в 
можливості забезпечення повної зайнятості та знятті соціальної 
напруженості. Досить рідкісними, хоча й такими, що мають місце, є 
прецеденти, коли малий бізнес є джерелом великих надходжень до 
бюджету, а ось дати можливість людям заробити самим і утримувати свою 
сім’ю – істинна причина необхідності більшої підтримки і стимулювання 
цієї сфери на державному рівні [6, с. 87–120]. 

Не менш значущою є ефективність розвитку малого бізнесу для 
економіки регіонів. По-перше, малий бізнес через його численність і 
розповсюдженість на території є могутньою зв’язуючою ланкою, 
каталізатором і стимулятором ділової активності. Його розвиток і 
вдосконалення спричиняє появу все нових елементів регіональної 
інфраструктури: інформаційного обслуговування, засобів зв’язку і 
транспорту, всіляких видів технічних, консультантських і комунальних 
послуг. По-друге, нарощування товаровиробництва, торгівлі і послуг на 
території починає активно залучати додаткові потоки населення, а також 
активізувати внутрішні заощадження населення, плюс залучати додаткові 
капітали з інших регіонів. Обидва чинники своїм кінцевим результатом 
забезпечують збільшення надходжень грошових коштів до місцевих 
бюджетів. У регіонах, де немає великого виробництва, сумарні 
надходження від малих і середніх підприємств можуть перекривати такі від 
діяльності великих підприємств [6, с. 54–72]. 

В Україні лише відбувається формування державної та регіональної 
політики підтримки МСБ в форматах, що відповідають етапам розвитку 
підприємницького середовища, змінам, що відбуваються в процесах 
інтегрування з Європою.  

В Україні державна регіональна політика передбачає підтримку 
одночасно і процесу бізнес-інкубування, і самих бізнес-інкубаторів, але 
лише у вигляді декларацій, несистемних заходів, фактично без цільового 
регулювання та оцінювання впливу. Однак саме реальна підтримка дасть 
змогу системно регулювати процеси розширеного відтворення бізнесу, 
створить сприятливе ділове середовище регіону. 

Оцінювання регіональної політики в процесах бізнес-інкубування 
має свою специфіку, рекомендуємо її структурувати за такими напрямами: 
стимулювання загальних заходів інфраструктурного забезпечення 
розвитку підприємницького середовища (умови оподаткування, фінансові 
пільги, новітні платформи інформаційного забезпечення, правові та 
нормативні акти й ін.); цільові проекти та програми національного, 
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регіонального, міжрегіонального, галузевого спрямування; новітні 
технології та інформаційні продукти, що відповідають потребам МСБ. 

Баланс, єдність платформ розробників і взаємодія в межах розробки, 
впровадження, виконання та регулювання, реалізації заходів 
забезпечуються за рахунок дії принципів:  

гармонійності відносин та рішень;  
консолідації механізмів, інструментів, технологій, ресурсного 

забезпечення, регуляторного впливу, поглядів та рішень; 
балансу інтересів у різних форматах відносин; 
комунікативності та посилення усіх форм зв’язків;  
синергії в прийнятті рішень та отриманні результатів. 
Практично в усіх країнах світу, незалежно від рівня економічного 

розвитку, інституції підтримки бізнесу виконують одну, декілька або всі 
функції (інвестування, інформаційну, освітню, соціокультурну та ін.). 
Зазвичай вони спеціалізуються на виконанні окремих функцій та наданні 
спеціалізованих послуг. Такий підхід дає можливість сфокусуватися на 
окремих функціях та підвищити якість послуг, що надаються. 

Державна та регіональна політика підтримки МСБ, її вектор бізнес-
інкубування в українському менеджменті знаходяться на фазі первинного 
формування. Така ситуація є логічною та генетично прив’язаною до 
процесів розвитку ринкового середовища, формування бізнесу, змін 
векторів регіонального розвитку.  

В теоретичному обґрунтуванні процесів розвитку державної та 
регіональної політики підтримки МСБ слід оцінювати не системність 
підтримки процесу бізнес-інкубування з позиції визначення та залучення в 
дію форм експліцитної та імпліцитної політики. 

Імпліцитна форма регіональної політики визначається науковцями як 
обмежена форма цільових дій. Вона має вузький вектор дій у формі 
цільового регулювання за рахунок правових актів, стратегій розвитку, 
інших державних проектів та програм. Така політика зорієнтована на 
короткострокові дії та ефекти, її формат є активним щодо питань 
регулювання локальних і тимчасових заходів. 

В Україні існують приклади класичної імпліцитної регіональної 
політики стосовно процесів бізнес-інкубування та підтримки малого 
бізнесу. Так, при такій політиці підтримки МСБ передбачаються заходи 
щодо організації агенцій регіонального розвитку, стимулювання 
організації бізнес-інкубаторів та бізнес-акселераторів. Також у системі 
регіональної політики підтримки малого та середнього бізнесу в регіонах 
активізовано політику організації спеціальних економічних зон, спрощено 
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умови експортної діяльності для МСБ, задіяно інструменти цільової 
зовнішньої політики. 

Як протилежність імпліцитній політиці постає експліцитна політика. 
Вона значно ширша, тут простежується складна дія великої кількості 
інструментів і механізмів державного впливу прямого та непрямого 
втручання (регулювання, адміністрування, контролю). Експліцитна 
державна регіональна політика має складний вплив на розвиток території 
за рахунок використання усього спектра державного втручання: 
економічного, політичного, іміджевого, інформаційного, комунікаційного, 
відтворювального та іншого характеру. Експліцитна форма політики 
включає імпліцитну як окремий вектор, групи заходів, інструменти або 
технології прийняття рішення, але одночасно задіяно заходи різних 
підвидів державної політики, витримано вектор загального розвитку. 

Експліцитна форма регіональної політики є реальним потенціалом 
розвитку в Україні управлінського впливу держави на малий та середній 
бізнес. За основу вона повинна мати наявний потенціал бізнес-інкубування 
в регіонах. 

Дія експліцитної регіональної політики поширюється безпосередньо 
на такі рівні: міжнародний, національний, регіональний та локальний.  

Виокремимо та систематизуємо складові, які зможуть надати 
імпліцитній українській політиці підтримки МСБ характер, наближений до 
експліцитної.  

Перший напрям посилення політики. Сьогодні досить часто в 
стратегіях розвитку регіонів України та в державній регіональній політиці 
спостерігається пріоритетне завдання створення бізнес-інкубаторів як 
інструменту підтримки малого та середнього бізнесу. Проте, країна ще не 
має такого різноманіття моделей бізнес-інкубаторів, які існують в усьому 
світі. Безперечно, це питання заслуговує на увагу та потребує вивчення 
зарубіжного досвіду на цьому етапі.  

Такі знання мають бути дослідженими, оціненими та 
рекомендованими до впровадження з позиції сучасних знань регіонального 
менеджменту. Залучення та системне адаптування світового досвіду на 
рівні політик підтримки МСБ надасть не лише прискореного розвитку 
підприємництву, а ще вирішить такі питання, як інтегрування України в 
європейський ринковий простір [7, с. 430–436]. 

Другий напрям посилення політики. Особливої інтеграції політика 
підтримки МСБ та її сегмент бізнес-інкубування потребує з інноваційною 
державною політикою, відповідним правовим регуляторним полем. Таке 
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зрощення політик є обов’язковим з позиції форматів майбутньої 
інноваційної моделі української економіки. 

В цілому слід визнати, що малий інноваційний бізнес в основному 
пов’язаний з фундаментальними та прикладними дослідженнями, а також з 
науково-дослідними розробками. Інновації – це завжди генерування ідей та 
продукування нової продукції/послуги, які, хоча й мають високий ризик, 
але в майбутньому формують новітні ринки, окреслюють зміни галузевої 
структури, приносять високі прибутки. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Україні, 
передусім, потрібно досліджувати та враховувати накопичений досвід 
розвинених країн з питань розвитку і підтримки малого та середнього 
бізнесу, інноваційних проектів, кластероутворення. Адже в розвинених 
країнах досить давно використовується механізм так званого 
«вирощування» або ж інкубування бізнесу. Зрозуміло, що на початковому 
етапі своєї діяльності малі інноваційні підприємства є дуже вразливими до 
реалій бізнесу, тим більше, що інновації завжди несуть у собі певний 
ризик. 

Досвід багатьох країн показує, що інституції підтримки 
підприємництва виступають важливою складовою загальної 
інфраструктури підтримки сектору малих і середніх підприємств. Їх 
завдання полягає в тому, щоб у взаємодії з органами публічної влади 
формувати сприятливі умови для розвитку цього сектору економіки. Тому, 
подальші дослідження підтримки малого та середнього бізнесу повинні 
базуватися на формуванні ефективної регіональної політики, адже така 
підтримка пов’язана з визнанням важливої економічної та соціальної ролі 
цих секторів підприємництва та необхідності компенсації нерівних умов, у 
яких перебувають малі та середні суб’єкти господарювання порівняно з 
великими підприємствами. Отже, основне призначення інституцій 
підтримки підприємництва полягає в тому, щоб пришвидшити 
економічний розвиток шляхом формування генерації підприємців, здатних 
ризикувати та діяти в умовах невизначеності результатів своєї діяльності 
при створенні нових підприємств.  
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