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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Функціональна роль малого підприємництва у еко#

номічному розвитку країни відображається у створенні

нових робочих місць, що сприяє зайнятості населення,

забезпеченні високого рівня конкуренції, тобто сприяє

підвищенню якості продукції, і в цілому є основою для

регіонального економічного розвитку. Національна спе#

цифіка розвитку малого підприємництва у будь#якій

країні детермінована двома визначними обставинами.

По#перше, стан та перспективи розвитку малого підприє#

мництва визначаються історичним етапом досягнення

країною відповідного техніко#технологічного та орган#

ізаційного стану еволюційного процесу. По#друге, ефек#

тивність малого підприємництва визначається розвит#

ком великого бізнесу, яке постійно провокує перехід

малого бізнесу на вищі технологічні рівні, визначаючи

при цьому економічно#організаційний формат розвит#

ку малої економіки як невід'ємної складової загально#

національної системи підприємництва. У країнах із роз#

виненою ринковою економікою, де мале підприємниц#

тво забезпечує 60 — 70% ВВП, на його підтримку що#
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річно спрямовується 2—3% видаткової частини бюд#

жету, оскільки саме цей вид підприємництва є найбільш

вразливим до несприятливих чинників зовнішнього

бізнес#середовища. При цьому, в Україні відсутні ефек#

тивні механізми підтримки малого бізнесу, виходячи із

критеріїв забезпечення зайнятості населення та форму#

вання регіонального валового внутрішнього продукту.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Проблематикою державного регулювання та під#

тримки розвитку малого підприємництва займалися ряд

зарубіжних та вітчизняних вчених таких, як Т. Бартік,

В. Баумоль, А. Брунетті, М. Вайт, Б. Ведер, П. Вестхед,

Д. Гнявеллі, П. Девідсон, Д. Кібл, Р. Латімор, Й. Шумпе#

тер. З. Варналій, О. Долгальова, С. Жарая, В. Кредісов,

П. Круш, В. Литвиненко, В. Сизоненко, Т. Ткаченко та

інші. Проте у сучасних умовах господарювання необхі#

дно розробляти та втілювати рекомендації для розвит#

ку малого бізнесу в Україні, в тому числі використову#

ючи ефективну закордонну практику.
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою дослідження є вивчення світового досвіду

державного стратегічного управління розвитком малого

підприємництва з метою його застосування в українсь#

ких реаліях задля забезпечення зайнятості населення.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Аналіз розвитку малого підприємництва в світі, зок#

рема в європейських країнах, дозволяє виокремити на

сьогоднішній день три стратегічні підходи до його роз#

витку на загальнодержавному рівні.

Найрозвинутіші країни світу пріоритетним напрямом

політики розвитку малого підприємництва вважають

інтеграцію малого і великого бізнесу. Це досягається

шляхом впровадження субконтрактних угод, лізингових

схем, франчайзингу, спільного виконання науково#тех#

нічних програм та розробок тощо.

Індустріальні та постіндустріальні країни "другого

ешелону" країн#лідерів (Бельгія, Нідерланди, Швеція,

Фінляндія, Норвегія, Ірландія, Тайвань, Сінгапур, Малай#

зія, Південна Корея) реалізують стратегію, яка перед#

бачає максимальне використання переваг малого під#

приємництва та утримання нормативних параметрів роз#

витку малого бізнесу в структурі економіки.

Згідно з третім підходом, країни, що обрали стра#

тегію "наздоганяючого економічного розвитку", впро#

ваджують стратегії форсованого розвитку підприємств

малої економіки. Проте суттєве відставання показників

економічного розвитку в цих країнах зумовлює тенден#

цію до пріоритетності невиробничого сектору як сфери

початкового етапу в розвитку малого підприємництва.

Загалом, основними факторами, які сприяють роз#

витку малого підприємництва в світі, є:

—фінансово#кредитна та інвестиційна підтримка;

— податкова підтримка;

— залучення малих підприємств до виконання дер#

жавних замовлень;

— підтримка експертної діяльності малих підприємств;

— підтримка наукових досліджень малих підприємств;

— кадрова підтримка малого бізнесу;

— регіональний розвиток малого бізнесу.

Для дослідження і аналізу за основних засад дер#

жавного стратегічного управління розвитком малого

підприємництва ми обрали декілька країн, а саме:

Польща, США, Німеччина, Великобританія, Японія. Ці

країни зробили значні напрацювання у сфері стратегії

розвитку малого підприємництва, що і призвело до усп#

ішного підняття соціально#економічного стану регіонів

та забезпечення високого рівня зайнятості населення.

Їхній досвід є дуже актуальним для нашої держави адже

у нас є всі можливості для створення міцної економіки

шляхом розвитку малих суб'єктів господарювання.

Державна стратегія розвитку малого бізнесу в

Польщі. Стратегічні документи та система регулювання

малого бізнесу в країні визначає її функціонування в

складі ЄС. Концепції, прийняті у вітчизняних докумен#

тах про сприяння підприємництва, відповідають доку#

ментам Європейського Союзу таким, як, наприклад,

Лісабонська стратегія чи Small Business Act. До найваж#

ливіших документів з питань сприяння підприємництва

в Польщі відносяться, зокрема: Стратегія розвитку краї#

ни, Національні стратегічні основи співвідношення,

Збірник про сприяння розвитку підприємництва [2].

Слід зазначити, що крім вищезазначених документів

у Польщі немає єдиного документа присвяченому полі#

тиці підприємства.

Сучасна політика щодо підприємництва, особливо

малих і середніх підприємств, робить найбільший акцент

на наступні питання: спрощення адміністративних проце#

дур та зменшення адміністративних навантажень,

збільшення доступності зовнішніх джерел фінансування,

просування експорту і збільшення інноваційності

підприємств, поліпшення співробітництва між ними. За

створення і реалізацію політики підприємництва відпові#

дальне Міністерство економіки. Суттєве сприяння роз#

витку підприємництва в Польщі забезпечується союзни#

ми фондами, кошти яких, крім всього іншого, призначені

і на підтримку малого бізнесу. Цікаво, що їх розпоряд#

ником виступає Міністерство регіонального розвитку.

Республіканські програми вводяться як через ок#

ремі міністерства, так через установи нижчого рівня, як

наприклад, урядові агентства. У рамках республікансь#

ких програм — перш за все операційної програми інно#

ваційної економіки та операційної програми людсько#

го капіталу — підприємці можуть звертатися про додат#

кове фінансування як на проекти, що мають характер

інвестиційний, навчальний, на дослідження і розвиток,

так і за консультативною допомогою.

Крім республіканських програм, підтримка підпри#

ємців здійснюється також у рамках регіональних програм.

Введенням цих програм займаються окремі органи регіо#

нального самоврядування (апарати маршалів воєводств)

в кожному з 16 воєводств у Польщі. На відмінно від рес#

публіканських програм, в яких перевага віддається про#

ектам інноваційного характеру, здебільшого високо бюд#

жетним, регіональні програми мають трохи більшу спря#

мованість на задоволення потреб менших підприємств, що

здійснюють більш прості інвестиційні проекти.

Польське агентство розвитку підприємництва (ПАРП)

є урядовим агентством, що знаходяться в підпорядкуванні

відповідному міністрові з питань економіки. Завданням

Агентства є управління фондами з бюджету держави і Євро#

пейського Союзу. ПАРП є ініціатором створення мережі

регіональних центрів сприяння малим і середнім підприєм#

ствам, тобто Всепольської системи послуг для малих і се#

редніх підприємств, Всепольської мережі інновацій та кон#

сультативних пунктів. Ці установи надають на безоплатній

основі або за професійними ставками послуги зі сфери

інформації, консалтингу, навчання та фінансові послуги [2].

Державна стратегія розвитку малого бізнесу орієн#

тована на виконання наступних завдань:

— підвищення інноваційності нових підприємств;

— активізацію розвитку малого бізнесу в східних

районах країни;

— вдосконалення системи навчання і підготовки

кадрів для малого підприємництва;

— сприяння в пошуку фінансових джерел для бізнесу;

— перегулювання економіки та мінімізацію бюрок#

ратичних процедур;

— сприяння експортній діяльності малих підприємств.

Ефективними стратегічними інструментами, які ви#

користовуються для активізації розвитку підприємниц#

тва в Польщі є:
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— спеціальні економічні зони;

— промислові і технологічні парки;

— інкубатори підприємництва;

— кластери;

— позичкові і гарантійні фонди;

— підтримка місцевих ініціатив.

Регіональний досвід Польщі з розробки та впровад#

ження стратегій щодо розвитку малого бізнесу: досвід

Вармінсько#Мазурського воєводства. Вармінсько#Ма#

зурське воєводство відноситься до територій відстало#

го розвитку (характеризується одним із найвищих по#

казників безробіття в ЄС. У регіоні напрацьований

досвід розробки стратегії розвитку малого підприємниц#

тва на 2000—2015 рр., яка є невід'ємною складовою за#

гальної стратегії економічного розвитку регіону.

Першим етапом роботи над стратегією регіону був

стратегічний аналіз умов розвитку малого підприємниц#

тва в регіоні, виходячи із напрацювань SWOT#аналізу

для розробки стратегії розвитку регіону. Серед фак#

торів, які сприятимуть у перспективі розвитку підприє#

мництва в регіоні, були виділені:

— потенціал для виробництва високоякісних про#

дуктів харчування;

— природні сприятливі умови для розвитку туриз#

му, агротуризму, відпочинкової сфери;

— достатні трудові ресурси;

— близькість до кордонів, доступ до Балтійського

моря;

— близькість до ключових автомагістралей країни.

Серед факторів, які обмежуватимуть розвиток ма#

лого підприємництва в регіоні є:

— розташування віддалене від ділових центрів на#

ціонального значення;

— слабкий розвиток промислових галузей;

— поганий стан технічної інфраструктури, зокрема

в сільських районах та малих містах;

— недостатньо розвинута інфраструктура гостинності;

— високий рівень безробіття;

— недостатній рівень освіченості жителів, недо#

статність висококваліфікованих кадрів;

— проблемні шляхи внутрішнього сполучення;

— відсутність інституційного забезпечення інвес#

торів — ділових центрів.

Крім оцінювання сильних та слабких сторін умов для

розвитку малого бізнесу в регіоні, критично були оці#

нені зовнішні можливості і загрози, які мають безпосе#

редній і непрямий вплив на розвиток підприємництва в

країні в цілому.

При виборі стратегічних рішень регіональна влада

керувалася наступними директивами — опиратися на

сильні сторони, зменшувати слабкі сторони, уникати

загроз і максимально використовувати сприятливі мож#

ливості оточуючого середовища.

Другим етапом розробки стратегії розвитку малого

підприємництва — обгрунтування стратегічної мети. Стра#

тегічна мета була сформульована "Добре розвинуте мале

підприємництво". З методологічної точки зору вона відп#

овідає основним критеріям для стратегічної мети, оскіль#

ки є узагальненням цілей стратегії. Стратегічна мета об#

грунтовувалася методом активного стратегічного плану#

вання, що передбачає ототожнення мети і результату за

умови, коли операційні цілі будуть досягнуті.

Третій етап — декомпозиція стратегії на пріоритетні

цілі. Пріоритетні цілі повинні були забезпечити через

розвиток підприємництва зниження рівня безробіття та

ріст рівня життя населення регіону. Сформульовані пріо#

ритетні цілі прямо не вказували на результат їх досяг#

нення, а визначили напрямки дій, які забезпечують до#

сягнення стратегічної мети.

Перша пріоритетна ціль — ефективна політика по

підтримці малого підприємництва на місцевому рівні. Її

досягнення передбачало наступні форми сприяння роз#

витку малого бізнесу: допомога малим підприємствам в

дотриманні стандартів ISO, полегшення доступу мало#

го бізнесу до інформаційно#технологічних інновацій, до#

помога при започаткуванні бізнесу, стабільні та довго#

строкові пільги, підтримка експортної діяльності.

Друга пріоритетна ціль — велика кількість вітчиз#

няних та зарубіжних інвесторів. Ціль досягається шля#

хом збільшення притоку капіталовкладень за допомо#

гою реалізації програми сприяння інвестиціям в регіон.

Основні засоби сприяння — підготовка майданчиків для

забудови, створення регіональної системи сервісного

обслуговування інвесторів, сприяння ефективному функ#

ціонуванню економічних зон, просування регіону та PR —

компанії, націлені на залучення інвестицій.

Третя пріоритетна ціль — створення сприятливого

клімату для активізації громадських організацій підприє#

мництва. Ціль досягається шляхом запровадження

відповідних програм в школах, сприяння місцевим гро#

мадським організаціям, навчання місцевої влади співро#

бітництву з потенційними інвесторами, місцевими

соціальними групами та громадськими організаціями.

Четверта пріоритетна ціль — підвищення економічно#

го потенціалу та конкурентоздатності малих підприємств. Її

реалізація передбачає створення регіональних інновацій#

них центрів, розвиток бізнес#консалтингу, зокрема агропро#

мислового, створення центрів регіонального співробітниц#

тва, створення технопарку, підтримання ініціатив по віднов#

люваних джерелах енергії, створення органів по сертифі#

кації якості та екологічності продукції, організацію виста#

вочних та конференц#залів, фінансову підтримку (субсидії,

гарантії, мікрокредити), підтримку розвитку риболовства.

П'ята пріоритетна ціль — розвиток інформаційного

суспільства — передбачає реалізацію програми розши#

рення доступу до Інтернет [7].

Реалізації цих пріоритетних цілей сприяє той факт, що

загальна стратегія воєводства містить ряд завдань, які та#

кож сприяють розвитку малого підприємництва, а саме:

розвиток технічної інфраструктури, підтримка розвитку

людських ресурсів, розвиток міських територій. Головне,

на що орієнтувалися розробники стратегії, — забезпечен#

ня реалізації стратегічних цілей достатніми ресурсами.

Реалізація стратегії вимагає досягнення стратегіч#

них цілей шляхом розробки та впровадження цільових

програм та проектів, постійного контролю і моніторин#

гу їх виконання.

Державна стратегія розвитку малого бізнесу в Ні#

меччині. В Німеччині рішення в сфері політики щодо

малих підприємств приймають органи влади на рівні

федерації, федеральних земель, міських і земельних

округів. Важливі функції по підтримці малого бізнесу

передані інститутам публічного права, зокрема спеціа#

лізованим банкам та торгово#промисловим палатам.



Інвестиції: практика та досвід № 4/2017118

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Сучасна державна політика щодо розвитку малого

бізнесу виходить із потреби його посилення, підвищен#

ня конкурентоздатності та забезпечення подальшого

розвитку. Державна стратегія розвитку малого бізнесу

реалізується за такими напрямками:

— забезпечення умов для розвитку і кількісного

росту "середнього класу";

— підвищення зацікавленості молоді у підприєм#

ницькій діяльності;

— створення навчальної бази при вищих і середніх

навчальних закладах для навчання і практичної підго#

товки молоді до активної підприємницької діяльності;

— посилення фінансової допомоги і технічного

сприяння початкуючим підприємствам для забезпечен#

ня їх стійкого розвитку і подальшого росту;

— зниження бюрократичних бар'єрів, полегшення

доступу до ресурсів і нових технологій;

— стимулювання ділового та інноваційного потенці#

алу сектору малих підприємств у сфері НДДКР шляхом

переважного застосування заходів непрямої підтримки.

Сучасними основними програмами розвитку малого

бізнесу в країні є програма "Стимулювання збережень

для відкриття власної справи" і програма "Концепція по

розвитку науково#технічної політики по відношенню до

підприємств малого бізнесу". Пріоритетним напрямом

політики є непряма підтримка малого підприємництва.

Державна стратегія розвитку малого бізнесу у Ве#

ликобританії. Питаннями розвитку малого бізнесу на

національному рівні в країні займається Міністерство

торгівлі та промисловості, в складі якого утворений

спеціальний орган з підтримки і розвитку малих підпри#

ємств The Small Business Servise (SBS), яка має регіо#

нальні відділення на місцях. При Міністерстві функціо#

нує Стратегічна рада малих і середніх підприємств.

Завданням SBS є: представлення інтересів та потреб

малого бізнесу в уряді, розвиток і обслуговування сис#

теми підтримки малого бізнесу, пропаганда підприємниц#

тва в суспільстві, скорочення бюрократичних бар'єрів.

Державна стратегія розвитку малого бізнесу перед#

бачає реалізацію наступних напрямів економічної політики:

— підвищення культури підприємництва і ділових

відносин;

— активізація процесів зародження нових підпри#

ємств, створення умов для їх прискореного розвитку і

подальшого розвитку;

— поліпшення доступу до фінансових ресурсів;

— розвиток підприємництва в депресивних районах

і в окремих соціальних групах;

— залучення підприємництва до активного викори#

стання державних служб (інформація, маркетинг, дер#

жзамовлення, фінансування, експорт і т.п.);

— розробка ефективних заходів державної політи#

ки і регулювання підприємницької діяльності;

— підвищення рівня дослідження ринку малого і

середнього бізнесу та оцінки його стану.

На сьогоднішній день у Великобританії діють чоти#

ри категорії програм допомоги малому підприємницт#

ву, а саме:

1) програми консультування нових і діючих фірм (пе#

редбачає впровадження регіоналах програм розвитку);

2) програми надання фінансової допомоги (бізнесу

і муніципалітетам);

3) регіональні програми допомоги дрібним фірмам

в Шотландії, Уельсі, Північній Ірландії;

4) програми, що стимулюють експортну діяльність

дрібних фірм.

У Великобританії діє жорстка система контролю над

діяльністю підприємств, яка протидіє різного роду не#

правомірним діям зі сторони бізнесу.

Державна стратегія розвитку малого бізнесу у США.

Питання розвитку малого бізнесу США знаходиться у

контролюванні Адміністрації малого бізнесу (SBA), яка

має чисельні регіональні відділення що взаємодіють з

Центрами розвитку підприємництва (створюються ра#

зом з університетами або адміністраціями). Основними

функціями SBA є:

— забезпечення доступу малих і середніх підпри#

ємств до фінансових ресурсів;

— надання інформаційних, освітніх і консультацій#

них послуг;

— забезпечення доступу до виконання держзамов#

лень;

— захист інтересів малих підприємств.

Механізми державної політики у сфері розвитку

малого підприємництва формуються відповідно до тих

завдань, які держава ставить перед собою відповідно

до етапу економічного розвитку.

Державними стратегічними напрямами політики

щодо малого бізнесу є:

— збільшення експортних можливостей;

— надання допомоги в трансферті технологій;

— збільшення конкурентоздатності продукції

вітчизняного бізнесу порівняно з імпортом;

— поліпшення доступу до довгострокових кредитів

для реконструкції, придбання обладнання, виробницт#

ва нових конкурентоздатних товарів та послуг;

— поширення інформації про різні державні, регіо#

нальні і приватні програми, націлені на підвищення кон#

курентоздатності малих підприємств;

— забезпечення аналізу і представлення інтересів

малих підприємств на торгових переговорах.

Державна стратегія розвитку малого бізнесу у

Японії. Японія відноситься до країн із жорсткою систе#

мою регулювання бізнесу. Справами малого бізнесу

займається відповідне управління Міністерства торгівлі

і промисловості.

У країні діє 4#ланкова система підтримки малого

підприємництва — центральний уряд, місцеві органи

влади, крупний бізнес та самостійні об'єднання малих

підприємств. Місцеві та центральні органи влади стиму#

люють становлення і розвиток підприємств малого

бізнесу за допомогою субсидій, позик, кредитних га#

рантій, податкових пільг, надання допомоги в навчанні

кадрів та полегшення доступу до інформації (субсидії

надаються виключно на науково#технічні програми).

Стратегія розвитку малих підприємств розробляєть#

ся на національному рівні. Відповідно до цієї стратегії

уряди регіонів готують конкретні плани на перспектив#

ний період, які узгоджуються центральним урядом у ча#

стині відповідності загальній стратегії та виділеному

бюджетному фінансуванню. Плани підлягають система#

тичному коригуванню відповідно до змінних умов. Обо#

в'язковим при плануванні є забезпечення взаємодії цен#

тральних, регіональних, місцевих органів влади та відпо#
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відних структур підтримки мало#

го бізнесу.

Стратегічними напрямами

державної політики щодо малого

підприємництва є:

— введення системи гнучкого

управління економікою;

— посилення підтримки інно#

ваційної діяльності;

— посилення стійкості та роз#

виток систем економічної безпе#

ки малих підприємств;

— покращення умов праці та

соціального забезпечення в сек#

торі малих підприємств;

— збільшення мобільності

трудових ресурсів у сфері послуг;

— полегшення доступу до

фінансових ресурсів та акціонер#

ного капіталу;

— підвищення взаємодії

структур підтримки і розвитку ма#

лого бізнесу.

Отже, виходячи із світового досвіду формування

стратегії розвитку малого бізнесу, варто сформулюва#

ти рекомендації щодо стратегічних пріоритетів підтрим#

ки малого підприємництва в Україні (рис. 1).

Крім цього, одним із напрямів державної політики

щодо малого підприємництва повинно стати постійне

оцінювання ефективності державної політики шляхом

діагностування розвитку малого підприємництва.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

Таким чином, виходячи із проведеного аналізу дос#

віду стратегічного управління розвитком малого бізне#

су, варто підсумувати, що сучасна українська практика

державної підтримки розвитку малого підприємництва

потребує кардинальних змін, адже саме мале підприє#

мництво у нашій державі може стати визначальним чин#

ником економічного розвитку регіонів та країни в ціло#

му, забезпечуючи при цьому наших громадян робочи#

ми місцями. Подальші дослідження необхідно спрямо#

вувати на розробку ефективних податкових механізмів

підтримки розвитку малого бізнесу в Україні.
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Рис. 1. Стратегічні пріоритети державної підтримки розвитку
малого бізнесу в Україні
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