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МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ
В Україні та її регіонах досить гостро стоїть пробле'

ма створення ефективної системи управління та держав'
ної політки у сфері підтримки малого підприємництва,
оскільки попередня господарська система вже демон'
тована, а нові форми та методи її організації лише фор'
муються. В цих умовах потребує розроблення, деталі'
зації та адаптації до сучасних умов господарювання
підходів до організації державної підтримки розвитку
малого підприємництва в адміністративно'територіаль'
них одиницях, чіткого розмежування повноважень за'
гальнодержавних і місцевих органів влади, визначення
напрямів трансформації регіонального управління.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретико'концептуальні засади створення органі'
заційно'правових, економічних та інституціональних
умов для розвитку підприємництва відображено в нау'
кових працях В. Бордюка, В. Геєця, М. Долішного, С. Мо'
черного, В. Савчука та ін. Значний внесок у загальну те'
орію та методологію державного управління, зокрема
державного регулювання розвитку підприємництва,
зробили О. Амосов, В. Бакуменко, Г. Білоус, В. Бодров,
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У статті розглянуті науково методологічні засади щодо формування структури організацій�
но�економічного механізму державної підтримки розвитку малого підприємництва в адмініст�
ративно�територіальних одиницях, обгрунтовано його принципи реалізації дії, методи управ�
ління, форми та інструментарій. Доведено, що основним елементом цієї субструктури є інтег�
рована інформаційна інфраструктура з виділенням чотирьох блоків: інформаційна підтримка
суб'єктів малого підприємництва; забезпечення їх економічної, правової, інформаційної без�
пеки; сприяння виставково�ярмарковій діяльності; розвиток й підвищення ефективності функ�
ціонування малого підприємництва.

In the articles considered scientifically methodological principles in relation to forming of structure
of organizationally economic mechanism of state support of development of small enterprise in
administrative�territorial units, grounded his principles of realization of action, methods of
management, form and tool. It is well�proven that by the basic element of this substructure an
informative infrastructure is computer�integrated with the selection of four blocks: informative
support of small business entities; providing of them economic, legal, informative security; assistance
exhibition�fair activity; development and increase of efficiency of functioning of small enterprise.
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М. Корецький, О. Мордвінов, Г. Одінцова та ін. Проте
сучасні підходи до формування дієвої державної пол'
ітики підтримки розвитку малого підприємництва, виз'
начення методів, що забезпечать здійснення нових видів
його управління, вдосконалення функціональної та те'
риторіальної системи регіонального управління потре'
бують подальшого дослідження.

Метою статті є розроблення науково'методологіч'
них підходів щодо нового вирішення проблеми створен'
ня ефективної структури організаційно'економічного
механізму державної підтримки розвитку малого
підприємництва в адміністративно'територіальних оди'
ницях з подальшою розробкою інструментарію форму'
вання державної інформаційної підтримки малого
підприємництва.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Кількісні та якісні характеристики й перспективи ма'
лого підприємництва суттєво залежать від стану та ди'
наміки середовища, в якому реалізується підприємниць'
ка діяльність. За сьогоднішніх умов зовнішнє середо'
вище з самого початку можна визначити як несприят'
ливе. Виходячи з цього, формування адекватного рин'
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ковим умовам підприємницького се'
редовища є важливою складовою ре'
гіональної політики. Передаючи по'
вноваження з питань державного уп'
равління розвитком малого бізнесу на
регіональний рівень, в першу чергу,
необхідно внести чіткість у вертикаль
державного управління; внести зміни
до норм законодавства, в яких чітко
розмежувати та класифікувати повно'
важення органів вищої державної ви'
конавчої влади, регіональної (облас'
ної) влади та органів місцевого само'
врядування щодо управління, сприян'
ня та підтримки розвитку малого
бізнесу.

Аналіз фактичного стану справ
дає підстави зробити висновок про те,
що повноваження органів влади щодо
управління розвитком малого бізне'
су доцільно поділити між трьома
рівнями управління:

— вищі органи державної влади
(Верховна Рада України та Кабінет
Міністрів України);

— регіональні органи влади (об'
ласні та районні ради, обласні та районні
державні адміністрації, а також влада
міст обласного підпорядкування);

— органи місцевого самовряду'
вання (сільські, селищні та міські ради
і їх виконавчі комітети) [1].

Розробку та реалізацію держав'
ної політики розвитку малого бізнесу
забезпечують органи державної вико'
навчої влади відповідно до своєї ком'
петенції й повноважень у взаємодії з
підприємницькими структурами, об'єд'
наннями підприємців, громадськими
організаціями та спілками, банками та
небанківськими фінансово'кредитни'
ми установами.

Слід підкреслити, що в ефектив'
ному розвитку малого бізнесу, насам'
перед, зацікавлений регіон. По'пер'
ше, велика частка цього сектора економіки орієнтова'
на на регіональний ринок. По'друге, збільшення кіль'
кості суб'єктів малого бізнесу сприятиме створенню
нових робочих місць, тим самим полегшуючи проблему
безробіття в даній місцевості. По'третє, пропорційно ро'
сту кількості малих підприємств та підприємців зі збіль'
шенням обсягів виробництва зростають податкові над'
ходження до місцевих бюджетів. Регіональна політика
управління розвитком малого бізнесу виходить із того,
що основні функції управління переносяться на регіо'
нальний та місцевий рівні.

Державна підтримка розвитку малого підприємниц'
тва на регіональному рівні є науковим інструментом дов'
готермінового прогнозування, індикативного плануван'
ня, засобом вирішення регіональних державних та
міжрайонних проблем [3]. При цьому головний управ'
лінський акцент повинен бути спрямований на розвиток
інфраструктури, управління агропромисловою діяльні'
стю, місцевою промисловістю, сферою послуг, а також
ефективним використанням місцевих територіальних ре'
сурсів.

Виходячи з визначеної сукупності мети, функцій, ме'
тодів, форм регіонального управління, нами запропо'
нований організаційно'економічний механізм держав'
ної підтримки розвитку малого підприємництва на рівні
регіону. Організаційно'економічний механізм держав'
ної підтримки розвитку малого підприємництва є еле'
ментом загального механізму управління підприємниць'
кою діяльністю та охоплює принципи, функції, методи
управління, форми та інструменти підтримки малого
підприємництва; суб'єкт управління, аналіз розвитку
малого підприємництва та зовнішнього середовища
його функціонування, об'єкт управління (рис. 1 ).

Для формування механізму державної підтримки
розвитку малого підприємництва в адміністративно'те'
риторіальних одиницях як цілостної системи пропонує'
мо застосувати процесний та програмно'цільовий підхід.
Суть процесного підходу полягає в тому, що державна
підтримки розглядається як серія взаємопов'язаних уп'
равлінських функцій. Суть програмно'цільового підхо'
ду полягає в розробці політики реалізації стратегічних
напрямів та найактуальніших програм вирішення со'
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Рис. 1. Механізм державної підтримки розвитку малого
підприємництва (МП) в адміністративно�територіальних

одиницях (авторська розробка)
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ціально'економічних проблем регіону та передбачає
визначення комплексу взаємопов'язаних організаційно'
правових та фінансово'економічних заходів, спрямова'
них на їх виконання.

Процес державної підтримки розвитку малого
підприємництва включає наступні етапи: аналіз стану та
розвитку малого підприємництва регіону; розробка ре'
гіональної програми розвитку малого підприємництва;
прийняття управлінських рішень; контроль за виконан'
ням управлінських рішень.

Важливою складовою механізму державної під'
тримки розвитку малого підприємництва є принципи, які
слід розглядати у двох площинах: принципи регіональ'
ної системи управління малим підприємництвом і прин'
ципи побудови програмних документів.

 Методологічну основу побудови механізму держав'
ної підтримки розвитку малого підприємництва склада'
ють загальні теоретичні принципи, на базі яких має роз'
роблятися остання: відповідність характеру та рівню
розвитку малого підприємництва в регіоні; відповідність
цілям розвитку керованої економічної системи; інтегро'
ваність різних економічних інтересів всіх учасників гос'
подарського процесу; забезпеченість мотивації всіх
учасників господарського процесу.

Розробка регіональної програми розвитку малого
підприємництва базується на певних принципах побудо'
ви програмних документів, таких як:

— системність, яка вимагає розглядати підприєм'
ництво як складову національної економіки, виділяючи
при цьому її основні елементи, спільну і локальні цілі та
завдання;

— комплексність, що дозволяє визначити взаємо'
зв'язки та спільні фактори з іншими програмними рішен'
нями;

— ефективність має передбачати необхідність оці'
нки і вибору кращих варіантів розв'язання проблеми;

— перспективність має забезпечити узгодження
розробленої програми зі стратегічними напрямами роз'
витку національної економіки;

— прогресивність, яка зумовлює потребу зіставлен'
ня програмних завдань їх відповідності основним напря'
мам національної економіки;

— реальність, що передбачає необхідність оцінки
ресурсної забезпеченості зі стратегічними напрямами
розвитку економіки [2].

Для виявлення перешкод на шляху розвитку мало'
го підприємництва доцільно здійснювати дослідження
зовнішнього середовища його функціонування. Це доз'
волить виявити фактори, які негативно впливають на
розвиток підприємництва та певним чином невілююва'
ти їх дію.

Зазначимо, що в цілому політика підтримки малого
підприємництва на регіональному рівні є більш ефек'
тивною через те, що регіональні структури влади кра'
ще володіють проблемами, з якими стикаються при
здійсненні своєї діяльності малі підприємства, вони ма'
ють можливість проводити всі заходи більш адресно з
урахуванням пріоритетних напрямів розвитку суб'єктів
малого підприємництва.

На нашу думку, доцільними будуть, напрями вдос'
коналення системи державної підтримки розвитку ма'
лого підприємництва в адміністративно'територіальних
одиницях:

1. Реформування законодавства України про місце'
ве самоврядування з метою чіткого визначення повно'
важень органів місцевого самоврядування, механізмів

здійснення цих повноважень і відповідальності посадо'
вих осіб органів місцевого самоврядування.

2. Державний контроль за неухильним дотриманням
вимог законодавства щодо забезпечення інформацій'
ної відкритості органів державної влади та органів
місцевого самоврядування.

3. Втілення засад Концепції надання державних по'
слуг шляхом прийняття відповідних законодавчих актів;
встановлення стандартів на надання державних послуг.

4. Розроблення й запровадження програми рефор'
мування системи державного управління, спрямованої
на зменшення її вартості для суспільства та підвищення
її ефективності.

5. Розширення саморегулювання бізнесу. Делегу'
вання окремих повноважень органів державної влади
саморегулюючим організаціям у підприємницькому сек'
торі.

6. Ефективний державний нагляд за безумовним
дотриманням посадовими особами органів державної
влади та органів місцевого самоврядування вимог на'
ціонального законодавства про регуляторну політику.
Внесення відповідних змін і доповнень до Кодексу Ук'
раїни про адміністративні правопорушення та до Зако'
ну України "Про державну службу".

7. Посилення контролю та відповідальності за ви'
конання функціональних обов'язків адміністраторами
та дозвільними органами.

8. Законодавче вдосконалення процедур системи
державної реєстрації суб'єктів господарювання в час'
тині: реорганізації та ліквідації суб'єкта господарюван'
ня; створення, реорганізації та ліквідації юридичних осіб
публічного права.

На доповнення до офіційної бюджетної системи
фінансування існує ще й позабюджетна система забез'
печення матеріальних потреб адміністративних органів
та посадовців [5]. Це є непрозорою системою, яка не
має жодних механізмів захисту прав того, хто сплачує
"альтернативний податок" у вигляді хабара. Також ця
непрозора система породжує хибні мотивації у
підприємців. Водночас ця ситуація не тільки породжує,
але й і підтримує розвиток тіньової економічної діяль'
ності.

На сьогодні перешкоди щодо підтримки малого
бізнесу створюються не реформованою адміністратив'
ною системою, яка все'ще пристосована лише до коман'
дно'адміністративного способу регулювання економі'
кою. Ця система й окремі її гравці (чиновники) — вмоти'
вовані безпосередньо втручатись у економічну діяльність
незалежних суб'єктів підприємництва. За таких умов ок'
ремі чиновники розглядають суб'єктів малого бізнесу як
свою "вотчину". Існуюча адміністративна система є од'
ночасно і "дахом", який підміняє собою законні механіз'
ми захисту прав власності, а також виступає дієвим учас'
ником у тіньовій регуляції та розподілі доходів від діяль'
ності суб'єктів малого підприємництва.

Вирішення завдань в сфері державної підтримки ма'
лого підприємництва вимагає їх комплексного рішення
з урахуванням залучення до їх реалізації джерел фінан'
сового забезпечення різних рівнів. В умовах, що скла'
лися, досягнення результатів діяльності в даній сфері
можливо тільки програмно'цільовим методом [7].

Причини і обставини, що зумовили застосування
програмно'цільового підходу як засобу комплексного
вирішення проблем державної підтримки малого підпри'
ємництва в попередні періоди, зберігаються і в даний
час.
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Важливу роль у механізмі під'
тримки малих підприємств грають
товариства взаємного кредитуван'
ня суб'єктів малого підприємницт'
ва, що створюються для акумуляції
грошових коштів його учасників,
пожертвувань та інших надходжень
для надання взаємної фінансової
допомоги і надання пільгових кре'
дитів. До складу товариства взаєм'
ного кредитування можуть входи'
ти інші юридичні і фізичні особи за
умови, що частка статутного капі'
талу, яка належить вхідним у това'
риство суб'єктам малого підприєм'
ництва, складає менше 51% від за'
гального розміру капіталу.

Розвиток малого підприємниц'
тва багато в чому залежить від ма'
теріально'технічної підтримки
суб'єктів малого підприємництва,
дані органами місцевого самовря'
дування на пільгових умовах в орен'
ду нежилих приміщень, в лізинг ус'
таткування.

В умовах бюджетного дефіци'
ту значної ролі дотацій і субвенцій,
що отримуються окремими регіона'
ми з державного бюджету, надії
суб'єктів малого підприємництва на
отримання пільгових позик мало
[6]. Але регіон міг би виділити те'
риторії пріоритетного розвитку —
підприємницькі зони, в яких на ос'
нові законодавчих актів місцевим
властям буде надана можливість
здійснення комплексу заходів
щодо стимулювання підприємниц'
тва, зокрема: податкове стимулю'
вання (пільги щодо земельному по'
датку тощо), надання землі під нове
будівництво, передача в оренду на
пільгових умовах старих приміщень
під реконструкцію тощо.

Для того, щоб місцеві органи
влади створювали сприятливий
клімат для розвитку малого підпри'
ємництва, вони повинні отримати
певні мотивації. Такою мотивацією
можуть бути два основних факто'
ри: можливість збільшити доходи
місцевого бюджету; забезпечення
соціальної стабільності та рівня
зайнятості населення.

На нашу думку, взагалі, багато проблем розвитку
малого підприємництва пов'язано з недостатньою
інформованістю господарюючих суб'єктів, недоступні'
стю консультацій фахівців, відсутністю відповідних діло'
вих послуг [4]. У зв'язку з цим одним з серйозних на'
прямів державної підтримки залишається включення
підприємців в систему сучасного інформаційного об'
міну, зокрема дистанційного, що дозволить значно по'
ліпшити умови та ефективності їх роботи. В рамках да'
ного напряму в Україні необхідний розвиток інформа'
ційної інфраструктури підтримки малого підприємниц'
тва.

Відтак, пропонуємо інкорпорувати відповідні дії
держави для розвитку інформаційної інфраструктури
підтримки малого підприємництва шляхом впроваджен'
ня оптимальних заходів щодо забезпечення структур'
них змін інформаційного середовища (табл. 1).

У таблиці наведено комплекс заходів, які в сукуп'
ності визначають складові інтегрованої інформаційної
інфраструктури підтримки малого підприємництва в
державі, а також результативність проведення таких за'
ходів, що дозволить активізувати наявні у державі та
регіонах оперативні засоби впливу та системоутворю'
вальні регулятори для формування сприятливого інфор'

Таблиця 1. Обгрунтування сукупності вимог
до формування державної інформаційної підтримки малого

підприємництва в державі*

* обгрунтовано, запропоновано та систематизовано автором дослідження.
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маційного середовища малого бізнесу: інформаційна
підтримка малого підприємництва; забезпечення еконо'
мічної, правової та інформаційної безпеки суб'єктів
малого підприємництва; сприяння виставково'ярмар'
ковій діяльності; розвиток та підвищення ефективності
функціонування інформаційної інфраструктури під'
тримки малого підприємництва

Економіка західних країн базується на двох підста'
вах — на крупних організаційно'господарських струк'
турах, з одного боку, і на малому бізнесі, — з іншого.
Перше додає їй стабільності і керованості, відкриває
шлях до широкомасштабної реалізації науково'техніч'
них новацій; друге створює конкурентне середовище,
забезпечує виробництву гнучкість і індивідуалізацію.

Великий бізнес, який набуває все більш транснаціо'
нального характеру, володіє величезними ресурсами, що
додають йому не тільки стабільність, але і можливість ре'
алізації науково'технічних нововведень, без яких немож'
ливий подальший розвиток. Малий бізнес не тільки ство'
рює конкурентне середовище навколо нього, але і своєю
гнучкістю і швидкою пристосовністю до всякого роду
змінам дозволяє крупному бізнесу подолати технічний
консерватизм і швидше пристосуватися до кон'юнктур'
них змін і індивідуалізації споживання. Особливо хоті'
лося б відзначити хороші перспективи інноваційного
бізнесу. Тут також переважають невеликі підприємства,
що мають обмежені ресурси, але, не дивлячись на це, а
може бути, навіть завдяки цій обмеженості, вони прояв'
ляють чудеса гнучкості і мобільності, успішно реалізову'
ючи багато напрямів НТП. На противагу відомому явищу
"економії на масштабі", яке характерне для крупних
підприємств і природних монополій, з'явився вираз "еко'
номія на малих масштабах", що характерна для малого
інноваційного бізнесу та пов'язана з економією на
трансакційних витратах, витратах щодо передачі та об'
міну інформацією, відсутністю бюрократичних структур.
Зацікавленість крупного бізнесу в розвитку подібного
роду підприємств виявляється в його активній участі у ри'
зиковому фінансуванні цього бізнесу [6].

Одним із напрямів удосконалення державної по'
літики підтримки розвитку малого підприємництва в країні
є впровадження механізму господарської взаємодії ма'
лих і великих підприємств через системоутворювальні ре'
гулятори ресурсно'функціонального забезпечення, а
саме: систему субконтракту, франчайзингу, лізингу, вен'
чурного фінансування; бізнес'інкубатори тощо. Голов'
ним змістом вказаних форм є інтеграція функціональних
сфер діяльності великих і малих підприємств. Зокрема,
формою виробничих функціональних коопераційних
зв'язків є субпідряд, формою виробничо'збутових —
франчайзинг, формою виробничо'фінансових — лізинг
та венчурне фінансування тощо.

Сьогодні в Україні є чималі можливості для розвитку
лізингових операцій, особливо для малих підприємств.
Головними причинами розвитку лізингових операцій у
світовій комерційній практиці є: по'перше, швидке мо'
ральне старіння техніки; по'друге, зростання конкуренції.
Для тих, хто починає свою справу, пробитися на ринок
дуже складно. Тому треба шукати такі способи марке'
тингу, які дали б можливість клієнтам на практиці ознай'
омитися зі зразками продукції, яка проводиться. Пропо'
нуючи її в лізинг на певний термін, виробник нерідко бере
на себе відповідальність за установку і обслуговування
оснащення, навчання персоналу свого клієнта.

Перспективи розвитку в Україні венчурного фінан'
сування як форма інтеграції крупних та малих структур,

як нам видається, пов'язані, перш за все, з реалізацією
потенціалу фінансово'промислових груп. Взаємодія ос'
танніх з малими інноваційними фірмами, варто насам'
кінець підкреслити, ефективно сприяло б вирішенню
протиріччя між незатребуваністю творчих можливостей
українських учених і необхідністю кардинального онов'
лення технічної основи фактично всіх галузей народно'
го господарства; це до певної міри вирішило б і пробле'
му "витоку розумів". Держава зобов'язана створити
адекватну цим завданням зовнішнє середовище, а та'
кож забезпечити пряму фінансову підтримку пріоритет'
них венчурних розробок. Чималу роль могли б зіграти
спеціальні фонди фінансування, що фундирувалися дер'
жавою і об'єднаннями підприємців. Суттєвими елемен'
тами інфраструктурної підтримки також є технополіси і
технопарки. Розгортання цієї інфраструктури — імпе'
ратив діяльності держави у сфері стимулювання прогре'
су малого інноваційного бізнесу.

ВИСНОВКИ
Таким чином, з розвитком інформаційного суспіль'

ства державна політика підтримки розвитку малого
підприємництва усе більш здійснюється за допомогою
механізмів, заснованих на використанні сучасних інфор'
маційно'телекомунікаційних технологій. Одним з голов'
них аргументів на користь забезпечення взаємодії між
органами державної влади та підприємництвом є усві'
домлення того, що малі підприємства виконують над'
звичайно важливі, з погляду забезпечення стабільного
суспільного розвитку, функції: створення та розвитку
конкурентного середовища, структурної перебудови
економіки держави; забезпечення високих темпів еко'
номічного розвитку країни; формування умов для раці'
онального використання виробничих ресурсів; розши'
рення пропозицій товарів і послуг на ринках; сприяння
зайнятості населення; наповнення місцевих бюджетів.
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