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Одним із основних способів удосконалення економічних відносин 

сьогодні є процес формування сприятливого підприємницького середови-

ща, стан якого має визначальний вплив на розвиток підприємницької ді-

яльності як на державному, так і на регіональному рівнях. Із переходом до 

ринкових умов господарювання відмінності у показниках регіонального 

розвитку посилились. Це зумовлено мірою використання їх ресурсного по-

тенціалу, становленням ринкової системи господарювання, динамікою 

(зростанням/спадом) підприємницької діяльності. Забезпечення сталого 

розвитку кожного адміністративно-територіального комплексу потребує і 

відповідних джерел фінансування. Сьогодні стратегічними завданнями 

державної регіональної політики України є подолання диспропорцій та ак-

тивізація внутрішнього потенціалу регіонального розвитку. Ринкові ре-

форми в економіці країни спрямовані на забезпечення сталого розвитку і 

все більше набувають системного характеру, передбачаючи можливість 

нарощування підприємницького потенціалу територій як одного із 

найважливіших факторів функціонування ринкової економіки. Значний 

вплив на ці процеси має сектор малого бізнесу. Суб'єкти малого під-

приємництва, які є інвестиційно привабливими об'єктами господарської 

діяльності, займаючи відповідну ринкову нішу, найефективніше вирішу-

ють проблеми додаткової зайнятості населення, забезпечують конкурент-

ність середовища, у якому вони функціонують, та сприяють поповненню 

місцевих бюджетів. Таким чином, перспективи розвитку малого під-

приємництва залежать від сучасних економічних реформ, спрямованих на 

забезпечення доступу цих суб'єктів підприємницької діяльності до ресурсів.  

Підприємницьке середовище формують умови, властиві ринковим 

процесам, які безпосередньо впливають на становлення та розвиток під-
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приємницької діяльності. Відповідно до класичних положень економічної 

теорії базою здійснення підприємницької діяльності є врахування змін під-

приємницького середовища, формуванню якого приділялася увага на різ-

них етапах розвитку економічної думки. Дослідження підприємницького се-

редовища та підприємницьких процесів проводили такі видатні науковці ми-

нулого, як Р. Кантільйон [2], Д. Рікардо [9], А. Сміт [1], Ж.Б. Сей [10] та ін.  

Результати досліджень цієї сфери представлені й австрійською еко-

номічною школою, яскравими представниками якої є Е. Бем-Баверк [15], 

К. Менгер [73], та її послідовниками – Й. Шумпетером [122], Л. Мізесом 

[77] та ін. Перспективам розвитку підприємництва приділяли увагу багато 

вітчизняних економістів, зокрема З.С. Варналій [22], Т.А.Говорушко [35], 

К.О. Ващенко [58], Л.I. Дмитриченко [67], О.В. Долгальова [81], Г.В.Коза-

ченко [33], М.А.Козоріз [47] та ін.  

Проте проблема формування підприємницького середовища для 

розвитку малого і середнього бізнесу у виробничій сфері економіки, з ог-

ляду на потребу відновлення виробничих потужностей та промислового 

розвитку адміністративно-територіальних одиниць, потребує більш ґрун-

товних досліджень. Тепер мале (середнє) підприємництво розглядається як 

реальний сектор економіки країни із власною специфікою становлення, 

функціонування та поширення у різних галузях національного господар-

ства. Цей сектор поєднує та включає організаційно-технічну і соціально-

економічну складові суспільного виробництва, а специфіка підприємниць-

ких процесів передбачає необхідність формування сприятливих умов для 

його розвитку. Вивчення впливу підприємницького середовища на розви-

ток малого і середнього бізнесу зумовлене необхідністю визначення нап-

рямів підвищення підприємницького потенціалу територій шляхом роз-

витку малого підприємництва у виробничій сфері економіки.  

Усе зазначене у своїй сукупності актуалізує поглиблене дослідження 

науково-прикладної проблеми формування ефективного підприємницького 

середовища для функціонування підприємств малого і середнього бізнесу у 

промисловому секторі економіки на основі методів інтеграційної взаємодії.
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1.1. Технологічний фактор підприємницького  

середовища у моделі організації діяльності та 

інтеграційній взаємодії господарських структур 

У сучасних умовах господарювання для найкращого розв'язання 

проблем соціально-економічного розвитку держави та її регіонів потрібно 

робити акцент на стимулюванні підприємницьких процесів та формуванні 

для їх успішного функціонування відповідного бізнес-середовища. Це зу-

мовлено тим, що саме суб'єкти малого бізнесу найефективніше розв'язу-

ють проблеми додаткової зайнятості населення, є інвестиційно привабли-

вими об'єктами господарювання, оскільки займають відповідну ринкову 

нішу, забезпечують конкурентність середовища, у якому функціонують, та 

сприяють наповненню місцевих бюджетів надходженнями від оподатку-

вання прибутку. 

Утім, зважаючи на необхідність відновлення виробничих потуж-

ностей та промислового розвитку адміністративно-територіальних оди-

ниць, проблема формування підприємницького середовища потребує ґрун-

товніших досліджень. Адже тепер підприємництво розглядається як сек-

тор економіки країни, що має власну специфіку становлення, функціону-

вання й поширення в різних її галузях. Цей сектор поєднує організаційно-

технічний і соціально-економічний напрями суспільного виробництва, а 

специфіка підприємницьких процесів зумовлює формування сприятливих 

умов для його розвитку. 
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Акцентуючи увагу на формуванні сучасного типу економіки, слід 

визнати, що її становлення нерозривно пов'язане також із новими моделя-

ми ведення бізнесу. Наприклад, міжнародний досвід позитивно характери-

зує ті моделі організації виробничо-господарської діяльності, які передба-

чають зміну структури компаній шляхом їх об'єднання із метою створення 

нових конкурентоспроможних і фінансових структур. Цей процес включає 

концентрацію капіталу, виробничих потужностей та взаємну інтеграцію 

підприємств з багатогалузевим підприємницьким профілем діяльності і 

потребує нових механізмів реструктуризації корпоративного сектора еко-

номіки країни [18]. 

Зауважимо, що такий динамічний сектор економіки, як під-

приємництво, є фрагментарним явищем в Україні і не характеризує країну 

як суб'єкта ринкових відносин. Участь промисловості в процесах глобалі-

зації є поки що мінімальною і практично немає вітчизняних транснаці-

ональних компаній, які б працювали у різних галузях на глобальних рин-

ках; мала частина в Україні і дочірніх підприємств світових виробників, 

низький рівень міжнародних коопераційних зв'язків. Проте спектр переваг 

міжнародного економічного співробітництва дає змогу реалізувати науко-

во-технічний та ресурсний потенціал виробництва. За цих умов мета роз-

витку промисловості полягає у створенні сучасного, інтегрованого у світо-

ве виробництво промислового комплексу, здатного в умовах інтеграції та 

глобалізації розв'язувати основні завдання соціально-економічного роз-

витку та утвердження України як високотехнологічної держави [19]. 

Характеризуючи складові підприємницького середовища, слід наго-

лосити на важливій ролі технологічного розвитку країни з урахуванням 

впливу інноваційних процесів на його формування. Зауважимо, що необ-

хідність технологічного розвитку економіки будь-якої країни залежить на-

самперед від результатів діяльності виробничих галузей її господарського 

комплексу. А можливість багатофункціонального використання під-

приємницького потенціалу в цих галузях економіки зумовлює необ-
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хідність врахування різнобічних напрямів його розвитку у сучасних проце-

сах ринкових перетворень. До того ж спроможність малого і середнього 

підприємницького сектора швидко реагувати на зміни попиту, якості про-

дукції, конкурентоспроможності, продуктивності праці та обсягу отрима-

ного прибутку дозволяє підприємствам малого бізнесу адаптуватися до но-

вих, ринкових критеріїв економічного устрою. Це насамперед важливо для 

провідних виробничих галузей економіки країни. 

Та вироблення концепції соціально орієнтованої ринкової економі-

ки можливе лише за сприйняття суспільством ефективних форм та методів 

господарювання. Водночас їх адаптація до динамічних процесів, які відбу-

ваються і в економічній, і в соціальній сфері сьогодні, потребує узгоджен-

ня державних та регіональних інтересів, а також провадження ефективної 

державної регіональної політики з акцентом на тих факторах економічного 

розвитку суспільства, що спираються саме на ринкові методи господарю-

вання [19]. 

Підприємництво є одним з ефективних факторів стабільного роз-

витку держави. Тому державна політика повинна бути спрямована на ви-

явлення додаткових резервів кожного регіону та використання потенціалу 

усіх адміністративно-територіальних одиниць у реалізації реформ, визна-

чених курсом держави на європейську та євроатлантичну інтеграцію. Се-

ред пріоритетів її реалізації вагому роль відіграє активізація процесів про-

мислово-технологічного розвитку, зокрема [41]: 

● оптимізація ролі держави та усунення перешкод для розвитку госпо-

дарської діяльності; 

● підвищення ефективності управління об'єктами державної власності 

(поліпшення основних показників фінансово-господарської діяль-

ності суб'єктів господарювання державного сектора економіки та 

зменшення відсотка неефективно працюючих державних під-

приємств; зменшення кількості збиткових підприємств державного 

сектора економіки); 
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● забезпечення стабільного інвестування економіки країни; стимулю-

вання розвитку інвестиційної діяльності та сприяння створенню ін-

вестиційного ринку; 

● формування єдиної комплексної державної експортної політики (це 

створить умови для формування у зовнішній торгівлі позитивного 

сальдо, зменшить ризики, пов'язані з експортом товарів українського 

походження, сприятиме збільшенню обсягів прибутку вітчизняних 

виробників та надходжень до державного бюджету, дасть змогу оп-

тимізувати умови використання бюджетних форм підтримки наці-

ональних виробників і експортерів); 

● впровадження сучасних інноваційних промислових технологій (ви-

користання потенціалу України із розширення середньотехнологіч-

них виробництв; оптимізація програм розвитку промисловості та її 

галузей із забезпеченням комплексного вирішення ключових питань 

інноваційного розвитку і формування вищих технологічних укладів); 

● формування інноваційної інфраструктури та системи трансферу тех-

нологій (Державна цільова економічна програма "Створення в Укра-

їні інноваційної інфраструктури" на 2009 – 2013 роки [43]; розвиток 

інноваційної інфраструктури для підтримки малого інноваційного 

бізнесу; утворення за участю великих корпоративних структур базо-

вих центрів передавання технологій для малих підприємств; Дер-

жавна цільова програма розвитку системи інформаційно-аналітично-

го забезпечення реалізації державної інноваційної політики та моні-

торингу інноваційного розвитку економіки [44]); 

● розвиток системи управління інтелектуальною власністю (забезпе-

чення реєстрації технологій, нових видів техніки і матеріалів як їх 

складових, сприяння їх подальшій комерціалізації та використанню в 

господарському обігу; узагальнення та систематизація науково-тех-

нічної та економічної інформації, зокрема патентної та патентно-лі-

цензійної, з метою прогнозування інноваційного розвитку економіки 
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за видами економічної діяльності та підготовки пропозицій щодо 

визначення пріоритетних напрямів розвитку інноваційної діяльності 

(у рамках Державної цільової програми розвитку системи інформа-

ційно-аналітичного забезпечення реалізації державної інноваційної 

політики та моніторингу інноваційного розвитку економіки); стиму-

лювання попиту на інновації (забезпечення виконання Угоди між 

Україною та ЄС про наукове і технологічне співробітництво; сприян-

ня розвитку двостороннього та багатостороннього міжнародного на-

уково-технічного співробітництва [53]); 

● інтеграція науково-технологічного потенціалу України у світове гос-

подарство. 

На теперішніх умовах розвитку підприємництва в Україні позна-

чається передусім нестабільна державна економічна політика. Зважаючи 

на її окремі недоліки, слід зазначити, що громадська думка щодо цього 

процесу ринкових перетворень є динамічною та сьогодні прогресує залеж-

но від ухвалення й реалізації норм нового податкового законодавства. Де-

які тенденції, котрі формують позитивну громадську думку, мають 

суб'єктивний характер та стосуються переважно фінансової підтримки роз-

витку підприємництва з боку державної влади, зокрема фінансування регі-

ональних і державних програм його розвитку. Кошти обласних бюджетів 

здебільшого спрямовувалися на реалізацію бізнес-проектів, пов'язаних із 

створенням нових об'єктів інфраструктури та підтримки підприємництва, 

навчання та перепідготовку незайнятого населення з орієнтацією на їх 

охоплення підприємницькою діяльністю. 

Однак наслідком реалізації ефективної регіональної політики мо-

жуть стати сформоване ринкове середовище унаслідок насичення ринку 

малих та середніх СПД, що діють у виробничій сфері, підвищення рівня 

виробництва, забезпечення зайнятості населення та зменшення рівня без-

робіття, а також гарантія незмінності та довготривалості політики щодо 
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підтримки малого підприємництва; розробка галузевих та міжгалузевих 

програм розвитку територій. Це, своєю чергою, передбачатиме: 

● збереження позитивних тенденцій у динаміці створення та розвитку 

малого підприємництва й забезпечення належних умов для його роз-

витку; 

● підтримку ділової та інвестиційної активності, розвиток конкуренції 

на ринку товарів та послуг; 

● створення умов для розвитку малого підприємництва у виробничій 

сфері, у тому числі на базі реструктуризованих підприємств; 

● сприяння самозайнятості та продуктивній зайнятості широких верств 

населення через залучення до підприємницької діяльності; 

● забезпечення співпраці всіх зацікавлених організацій та установ, які 

надають послуги підприємцям; 

● створення нових інтеграційних структур бізнесу [26]. 

Розвиток підприємницьких процесів як фактор ринкових перетво-

рень сприяє послідовній реалізації принципів економічної політики, є її 

стимулом до стабільного зростання і повністю ґрунтується на науково-тех-

нічному потенціалі країни. Стратегія сталого розвитку будь-яких еконо-

мічних процесів так чи інакше пов'язана із діяльністю економічних 

суб'єктів, тому державна політика прямо чи опосередковано впливає на їх 

функціонування. 

Для досягнення стабільного економічного зростання держави та 

збалансованого розвитку її адміністративно-територіальних комплексів 

необхідно розвивати високотехнологічне виробництво в галузях промис-

лового сектора економіки. Особливо це стосується підприємств малого 

бізнесу: застосування високих технологій забезпечить їм швидку адапта-

цію до умов ринкового середовища. Унаслідок специфіки діяльності малі 

господарські структури змушені здійснювати інвестиції в НДДКР, що 

сприяє зростанню їх конкурентоспроможності на ринку. Так, наприклад, 

високим рівнем інноваційного розвитку характеризуються підприємства 
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малого й середнього бізнесу в Бельгії, Великобританії, Ірландії, Італії та 

Португалії [6]. Навіть у 1990-ті роки такі підприємства в цих країнах ство-

рювали (у розрахунку на одного працівника) в 2,4 разу більше іннова-

ційних продуктів, ніж великі суб'єкти господарської діяльності [5, с. 63]. 

Тому з огляду на сьогоднішні пріоритети промислового розвитку 

держави для ефективного перебігу підприємницьких процесів у її вироб-

ничих галузях необхідно створити нові та "відродити" наявні виробничі 

потужності, що є передумовою успішного функціонування економічно 

сильних промислових адміністративно-територіальних комплексів. При 

формуванні підприємницького середовища потрібно організувати мережу 

підприємницьких структур у пріоритетних галузях промисловості, а також 

забезпечити їм стійке конкурентне середовище. 

Можливості малого підприємництва у сучасному розвитку промис-

лового сектора економіки є перспективними з огляду на потребу у вико-

ристанні допоміжних виробництв для ефективного функціонування вироб-

ничих галузей промисловості. За такою схемою суб'єкт господарювання 

основного виробництва (велике підприємство) є виробником кінцевого ви-

ду продукції, призначеної для реалізації. Такий продукт створюється у ре-

зультаті виробничих відносин між ним та малими підприємствами допо-

міжного виробництва. Останні, своєю чергою, стають постачальниками за-

собів виробництва або предметів споживання для великого підприємства, 

що загалом формує спеціалізацію тієї чи іншої галузі промислового ком-

плексу. Основний ефект співпраці підприємств основного та допоміжного 

виробництв на регіональному рівні полягає у залученні суб'єктів малого 

бізнесу до формування і реалізації пріоритетних завдань промислової полі-

тики регіону. 

Якщо звернути увагу на пріоритети виробничо-господарської діяль-

ності, то, розглядаючи їх крізь перспективу промислового розвитку країни 

загалом, зауважимо, що відродження у підприємництві допоміжних вироб-

ництв для виробничих галузей дає змогу отримати чимало позитивних 
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наслідків. Комплексна спорідненість таких двох елементів, як основне і 

допоміжне виробництво, закладає основи для ефективного перебігу інно-

ваційного циклу на підприємствах пріоритетних галузей економіки, 

сприяє оптимізації управління бізнес-процесами й створює передумови 

для сталого регіонального розвитку унаслідок зростання економічного по-

тенціалу адміністративно-територіальних утворень. У перспективі спів-

праця підприємств основного і допоміжного виробництва через спорідне-

ність їх виробничих процесів може сприяти формуванню нових госпо-

дарських утворень: промислово-фінансових груп, корпорацій, концернів, 

альянсів, транснаціональних компаній [24]… 

Структурний вплив допоміжних виробництв на економічний потен-

ціал промислового підприємства представлено на рис. 1.1. 
 

 

 

Рис. 1.1. Структурний вплив допоміжних виробництв на економічний 

потенціал промислового підприємства [[[[18] 

Структуризація економічного потенціалу виробничого підпри-

ємства за окремими елементами включає сукупність потенціалів різних ви-

дів його економічних ресурсів. Так, виробничий потенціал розглядається 
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як здатність даного суб'єкта господарювання випускати максимальний об-

сяг продукції виходячи із власних виробничих потужностей та можливості 

ефективного використання трудових, інвестиційних, техніко-технологіч-

них та природних ресурсів. Завдяки використанню допоміжних вироб-

ництв підприємницького сектора економіки регіону досягається ефект 

збільшення економічного потенціалу великих промислових підприємств. 

Такий вплив: 

● не змінює інвестиційного потенціалу основного виробництва, не пе-

редбачаючи будь-яких капітальних вкладень, а також фінансових ре-

сурсів для участі в капіталі інших підприємств (фінансових інвести-

цій), тобто інвестиційна привабливість підприємства не змінюється; 

● збільшує інноваційний потенціал промислового підприємства внас-

лідок впровадження у практику господарської діяльності нових 

конструктивних елементів машин і механізмів, конструкційних мате-

ріалів, інструментів тощо. Унаслідок цього нівелюються усі витрати, 

пов'язані з модернізацією продукції, розробкою і впровадженням у 

виробництво нового обладнання і технологій. Це, своєю чергою, доз-

воляє виробничим підприємствам швидко адаптуватися до умов рин-

кового середовища, реагувати на кон'юнктуру товарного ринку. Про-

те така можливість аж ніяк не виключає потреби збільшення їх інно-

ваційного потенціалу шляхом освоєння нових видів продукції, роз-

робки і впровадження нових технологій та методів управління. Ці 

зміни є поступовими і можуть не збігатися у часовому інтервалі, 

проте вони є передумовою поліпшення рівня економічного потенці-

алу промислового підприємства, а його співпраця у цій галузі із під-

приємницькими структурами дозволяє швидко реагувати на відпо-

відний споживчий попит і мати можливість реалізувати стратегію 

власного інноваційного розвитку. 

Завдяки допоміжному виробництву великі підприємства промисло-

вого сектора при правильній побудові таких взаємовідносин розширюють 
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можливості для нових видів діяльності. Так, розглядаючи техніко-техноло-

гічний потенціал суб'єктів господарської діяльності, слід зауважити, що 

він характеризується кількістю та якістю їх виробничих засобів та визна-

чається рівнем прогресивності технологій, від використання котрих зале-

жить ресурсомісткість та якість продукції підприємства. Виробничі напря-

ми співпраці із підприємствами малого бізнесу підвищують техніко-техно-

логічний потенціал великих промислових підприємств, впливаючи на ве-

личину та якість їх виробничих ресурсів. Проте навіть достатній виробни-

чий ресурс не повністю характеризує здатність промислового під-

приємства досягти стратегічної мети власного розвитку. 

Споживання та відновлення окремих ресурсів суб'єктом госпо-

дарської діяльності характеризує його потенціал щодо економічного від-

новлення. Здатність суб'єкта господарювання використовувати і відновлю-

вати у тій чи іншій формі у процесі функціонування окремі види ресурсів 

оцінюється як передумова його стійкого розвитку, якщо реалізація і побу-

дова названих процесів є раціональною. Значний вплив на потенціал еко-

номічного відновлення створюють види споживчих ресурсів та методи уп-

равління підприємством, а співпраця великих та малих суб'єктів госпо-

дарської діяльності створює можливості для зростання цього потенціалу. 

За ресурсно-функціональним підходом при розгляді економічного 

потенціалу підприємства слід відзначити таку його складову, яка характе-

ризує кількість та якість трудових ресурсів, тобто його трудовий потенці-

ал. При співпраці двох суб'єктів господарювання мале підприємство, що 

спеціалізується на допоміжному виробництві, не впливає на трудовий по-

тенціал великого, скоріше навпаки – ефективні управлінські рішення, пла-

нування і моделювання зростання економічного потенціалу великого під-

приємства можливі лише за умови правильної організації праці та побудо-

ви взаємозв'язків між суб'єктами господарської діяльності, що зумовлено 

залученням і використанням висококваліфікованих трудових ресурсів. 

У цілому високий потенціал промислових підприємств є передумо-

вою зростання економічного потенціалу виробничих галузей економіки 
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регіону та збалансованого розвитку усього адміністративно-територіаль-

ного комплексу. 

Напрями використання підприємницького потенціалу малого та се-

реднього бізнесу території для виготовлення високотехнологічної продук-

ції її промислового сектора представлені у табл. 1.1. 

Реалізовуючи перевагу організації бізнесу за рахунок підприємниц-

тва – сучасної форми господарювання, можна очікувати на реалізацію аль-

тернативних варіантів поширення продукції пріоритетної галузі при задо-

воленні споживчого попиту. При цьому випуску нового виду високотехно-

логічного продукту, робіт чи послуг повинна передувати розробка умов 

поширення їх на ринку – маркетингова стратегія. Якщо такий пакет послуг 

не розроблено або розроблено вже після запиту, то процес реалізації буде 

неефективним. Цей підхід доцільний на будь-якому підприємстві, проте 

перспективні можливості підприємств малого бізнесу дозволяють вико-

ристати даний процес як своєрідну перевагу в організації власної діяльнос-

ті, наприклад, для підприємств – виробників елементної бази та комплек-

тувальних виробів [29]. 

Г.Нив, акцентуючи увагу на значенні принципу забезпечення висо-

кої якості для успішного ведення бізнесу, акцентував увагу на тому, що 

"…компанія повинна намагатися прагнути того, щоб спонукати споживача 

захоплюватися, надаючи йому навіть більше, ніж він міг очікувати" [80]. 

Так, враховуючи принцип забезпечення високої якості у виробництві това-

рів та послуг підприємствами малого бізнесу, зокрема у створенні конку-

рентоспроможної елементної бази (див. табл. 1.1), слід відзначити можли-

вість ефективного використання ними реінжинірингу і властивість цих 

підприємств реагувати на ринкові зміни, пристосовуючись до ситуації, 

швидко продукувати необхідні послуги. 

Такий підхід до побудови взаємовідносин "виробник – споживач" до-

цільний не лише як один із принципів забезпечення сталого регіонального 

розвитку. Принцип забезпечення високої якості послуг повинен враховува-

тися при побудові економічних відносин у всіх сферах суспільного життя. 
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Підприємства малого сектора досягнуть переваг на ринку, надаючи, 

завдяки специфіці провадження бізнесу, високоякісні послуги, які випере-

джають очікування споживача. Це не лише забезпечить привабливість їх 

послуг, а й в цілому позитивно характеризуватиме весь підприємницький 

сектор регіону. Можливість високоякісного продукування товарів та пос-

луг саме підприємствами малого бізнесу пояснюється їх здатністю швидко 

реагувати на нові тенденції у пропозиції споживчих товарів та послуг, змі-

ни кон'юнктури ринку, а також реалізацією інноваційної політики під-

приємствами певного сектора. 

Таким чином, якість робіт та послуг малих підприємств, комплек-

сність їх надання та можливість швидкого поширення на ринку свідчать 

про ефективність функціонування таких підприємств в умовах ринкових 

відносин. Цю перевагу малого бізнесу слід обов'язково враховувати в ре-

алізації заходів щодо забезпечення сталого регіонального розвитку. До-

цільним є стимулювання діяльності цих підприємств у пріоритетних галу-

зях економіки регіону або в тих секторах, які сьогодні зазнали найбільшо-

го занепаду. За цих умов підприємства могли б розраховувати на окремі 

преференції з боку місцевої влади, а органи місцевого самоврядування – 

на додаткові надходження до місцевих бюджетів (єдиний податок із 

суб'єктів малого підприємництва зараховується до бюджету розвитку того 

чи іншого місцевого бюджету) [20]. При реалізації основних засад регі-

ональної промислової політики для ефективного управління територіаль-

ним розвитком необхідно враховувати соціально-економічний та екологіч-

ний напрями функціонування регіону, а також можливості відтворення та 

ефективного використання наявної ресурсної бази суб'єктами виробничо-

господарської діяльності, які провадять її у межах конкретної території. 

Акцентуючи увагу на потребі промислового розвитку територій, ви-

діляємо можливості залучення фінансових ресурсів у галузі промислового 

сектора економіки завдяки поєднанню перспективи високотехнологічного 

виробництва з перевагами і потенціалом підприємницького сектора регі-
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ону. Це забезпечить пріоритети у розвитку виробничих галузей шляхом 

випуску підприємствами груп високотехнологічних товарів. І сприятиме 

таким процесам, як: створення мережі інноваційних підприємств; ос-

воєння нових видів техніки; забезпечення конкурентоспроможності про-

дукції галузі, зокрема конкурентоспроможності елементної бази; ефек-

тивне використання фінансових ресурсів шляхом реалізації місцевих прог-

рам розвитку, включаючи перспективи програмно-цільового планування 

видатків місцевих бюджетів [29]. 

Розвиток регіону в умовах ринкової економіки характеризується не 

лише величиною економічного потенціалу підприємств його пріоритетних 

галузей. Крім сукупності потенціалів усіх функціонуючих підприємств, 

додатково регіон має власний інноваційний, трудовий, інвестиційний, на-

уково-технічний потенціали. І загалом економічний потенціал будь-якої 

адміністративно-територіальної одиниці визначається насамперед ефек-

тивністю використання їх сукупності в цілому. У зв'язку з цим постає не-

обхідність формування механізму, який би забезпечував ефективне засто-

сування економічного потенціалу регіону для розвитку виробничих галу-

зей його промислового комплексу. Механізм повинен передбачати ефек-

тивні методи регіонального управління, особливо в умовах виходу з кризи. 

Суспільно прийнятні норми визначають моделі організації виробни-

чо-господарської діяльності, котрі відповідають загальносвітовим стан-

дартам і забезпечують рівновагу у соціальній, економічній і екологічній 

сферах суспільного життя. У зв'язку з цим в умовах реалізації інтегра-

ційних процесів управління регіональним розвитком повинно передбачати 

методи стимулювання пріоритетних видів виробничо-господарської діяль-

ності шляхом планування, прогнозування та моделювання економічного 

потенціалу окремих промислових підприємств, виробничих галузей та те-

риторіальних комплексів. Зважаючи на прогресивність організації і побу-

дови взаємозв'язків великих підприємств із суб'єктами малого бізнесу, до-

цільним є також формування механізму ефективного використання еконо-
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мічного потенціалу виробничих галузей промислового комплексу регіону 

на основі співпраці саме цих суб'єктів господарської діяльності. Це дозво-

ляє використати переваги бюджетної підтримки підприємств малого бізне-

су для допоміжного виробництва з метою нарощування промислового по-

тенціалу адміністративно-територіального комплексу. 

Схема процесу формування механізму ефективного використання 

економічного потенціалу виробничих галузей промислового комплексу ре-

гіону показана на рис. 1.2. 

Слід зазначити, що можливості бюджетної підтримки допоміжних 

виробництв для виробничих галузей регіону, які є пріоритетними у роз-

витку конкретної адміністративно-територіальної одиниці, стають переду-

мовою сучасного розвитку території на засадах збалансування економіч-

ної, екологічної та соціальної складових. Це зумовлено можливістю вико-

ристання різних форм бюджетної підтримки виробників споживчого сек-

тора, тобто великих компаній, та підприємницького сектора, – допоміжних 

комплектувальних виробництв. За умови оптимального поєднання ефек-

тивних управлінських рішень у сфері виробництва та залучення до спів-

праці підприємств сектора малого бізнесу виробничі підприємства у змозі 

підвищити власний економічний потенціал і не втратити власних позицій 

на ринку. Одним із варіантів такої співпраці може стати використання 

суб'єктами господарської діяльності спільної ресурсної бази. 

Умови ринкової економіки вимагають від виробничих підприємств 

випуску того типу продукції, який диктує кон'юнктура ринку. Таким чи-

ном, галузева ознака того чи іншого підприємства нівелюється, і тому до-

цільно залучати до співпраці з великими промисловими підприємствами 

малих суб'єктів підприємницького сектора економіки. Переваги такої 

взаємодії не лише сприятимуть відродженню допоміжних виробництв для 

великих компаній, а й підвищать ринковий потенціал самого підпри-

ємницького сектора, у тому числі малого та середнього бізнесу адміністра-

тивно-територіального комплексу. 
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Рис. 1.2. Схема процесу формування механізму ефективного 

використання економічного потенціалу виробничих галузей 

промислового комплексу регіону [30] 

 

Стійка рівновага на ринку товарів і послуг для окремих виробничих 

підприємств забезпечується стабільним обсягом продажів, що свідчить про 
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позитивний фінансовий результат діяльності таких підприємств і, безумов-

но, впливає на величину їх прибутку. Проте загалом ринковий потенціал 

підприємницького сектора економіки території, що співпрацюватиме із ве-

ликими компаніями, залежатиме ще й від зовнішніх факторів, до яких мож-

на віднести насиченість ринку товарами, роботами і послугами та попит на 

них з боку замовників. Не останню роль при цьому також відіграють обсяг 

сфери послуг посередників і можливості конкурентного середовища. 

Специфіка підприємництва зумовлює потребу в освоєнні нових ви-

дів продукції та форм організації виробничої діяльності і ринків збуту. Це, 

своєю чергою, передбачає новаторські рішення в організації виробничих 

процесів з виготовлення окремих комплектувальних елементів для про-

мислових підприємств з орієнтацією на нововведення та систематичну і ці-

леспрямовану інноваційну діяльність підприємств малого бізнесу. У тако-

му разі інноваційні процеси є невід'ємною складовою виробничо-госпо-

дарської діяльності обох типів суб'єктів господарювання. Вони орієнтовані 

на оновлення й поліпшення їх виробничих потужностей через удоскона-

лення організаційно-економічних відносин. 

Інтеграційна взаємодія малих та середніх підприємницьких струк-

тур із великими підприємствами промислового сектора передбачає такі 

взаємні переваги для кожної із сторін: 

● уникнення посередництва і витрат, що з ним пов'язані; 

● реформування маркетингової політики виробничого підприємства; 

● стимулювання попиту на продукцію малих підприємств, що збіль-

шує обсяги збуту продукції; 

● адекватна реакція на зміну ринкової ситуації промислового під-

приємництва завдяки можливості використання інноваційних това-

рів і послуг підприємств малого і середнього бізнесу, а звідси – ефек-

тивна цінова політика і швидка реакція на зміни в ринковій кон'юнк-

турі. 
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При побудові нової моделі економічного розвитку країни все біль-

шої ваги набувають процеси інтеграції господарських структур у глобаль-

не світове господарство. Такий поступ неможливий без конкурентоспро-

можного економічного середовища для формування нової моделі організа-

ції виробничо-господарської діяльності у промисловості. Перспективи роз-

витку сучасної економіки залежать від пошуку нових механізмів ефек-

тивного використання економічного потенціалу промислово-виробничих 

та адміністративно-територіальних комплексів. Саме тому визначальною 

на теперішньому етапі ринкових змін є побудова такої економічної моделі, 

що накреслить перспективи розвитку вітчизняної економіки у напрямі 

євроінтеграційних процесів. 

1.2. Інституційне забезпечення процесів розвитку 

промислового адміністративно-територіального комплексу 

Перехід економіки на інноваційний шлях розвитку забезпечується 

інституційними перетвореннями промислового комплексу. Саме тому у 

формуванні підприємницького середовища велика увага приділяється його 

інституційній складовій. У теперішніх умовах передбачається формування 

інституційного складу, який стимулюватиме підприємницьку активність, 

прискорення промислового розвитку на засадах структурно-інноваційних 

перетворень, розвиток сучасної промислової інфраструктури та повноцін-

ного ринкового середовища. Серед основних напрямів таких інститу-

ційних перетворень: 

● розширення мережі та сфер діяльності малих підприємств, підтримка 

промислового підприємництва; 

● створення умов для налагодження ефективної взаємодії великого, се-

реднього та малого бізнесу, насамперед у наукомістких секторах; 

● створення макротехнологічних виробництв із замкненими циклами 

за пріоритетами інноваційного розвитку; 
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● оптимізація регіональних промислових комплексів та виробничих 

потужностей підприємств; створення регіональних промислових 

кластерів; поліпшення коопераційних зв'язків; 

● удосконалення системи соціальних гарантій, екологічної безпеки та 

умов праці робітників промисловості; 

● завершення широкомасштабної приватизації, оптимізація відносин 

власності, приватизація об'єктів, віднесених Державною програмою 

приватизації до групи Г, за індивідуальними планами шляхом прода-

жу контрольних пакетів акцій та залучення коштів, отриманих від 

приватизації державного майна, на інноваційне інвестування та мо-

дернізацію промислових підприємств; 

● розвиток промислової інфраструктури, передусім систем транспор-

ту, зв'язку, інформатизації, науково-технічного забезпечення, сер-

вісного обслуговування; 

● подальша реструктуризація підприємств, утворення транснаціональ-

них компаній, промислово-фінансових груп та холдингових компа-

ній, технополісів, бізнес-інкубаторів, мережних структур [25]. 

З цією метою на сучасному етапі перетворень в усіх сферах соціаль-

но-економічної діяльності необхідне формування відповідних суспільних 

інститутів. Інституційні перетворення можна розглядати як процес форму-

вання дієвих механізмів узгодження національних та регіональних інтере-

сів з метою стабілізації соціально-економічної ситуації в країні. Основні за-

сади інституційних перетворень регіональної політики подано у табл. 1.2. 

Сьогодні регіональна політика розглядається як один із напрямів ді-

яльності місцевих органів влади для забезпечення динамічного соціально-

економічного розвитку територій. Доволі гострою в реалізації системи за-

ходів регіональної політики є проблема оптимізації взаємовідносин цен-

тральної влади та місцевого самоврядування. Зокрема є потреба у функці-

онально обґрунтованому розподілі їх повноважень з огляду на сучасні 

умови розвитку ринкової економіки. Не останню роль при цьому відіграє 
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система заходів місцевої влади, спрямована на формування сприятливого 

підприємницького середовища в регіоні для підтримки виробничих галу-

зей господарського комплексу, тобто реалізація завдань державної регі-

ональної політики. 

Таблиця 1.2 

Основні засади інституційних перетворень регіональної політики [[[[87] 

Завдання Засоби досягнення 

сприяти формуванню  
раціональної структури  

об'єктів державної  
власності у промисловості 

постійний моніторинг та аналіз стану 
об'єктів державної власності у галузях  

промисловості; підвищення ефективності 
використання об'єктів державної власності 

у галузях промисловості 
сприяти ефективному управлінню 

державною власністю  
у промисловості 

підвищення ефективності управління  
державними корпоративними правами  

у промисловості 

Важливість врахування регіональних особливостей при виробленні 

політики підтримки "виробничого" підприємництва пов'язана з тим, що 

цей структурний елемент ринкової економіки переважно зорієнтований на 

місцеві ринки і допомагає задіяти підприємницький потенціал як вагомий 

ресурс регіонального розвитку промислового сектора. При цьому 

здійснюється вплив на економічну, соціальну та екологічну його компо-

ненти, що сприяє збалансованому розвитку адміністративно-територіаль-

ного комплексу. У перспективі це поєднання забезпечить економічне зрос-

тання – через розвиток промислових галузей економіки територій та соці-

альну стабільність для їх населення – завдяки додатковим надходженням 

до відповідних місцевих бюджетів і спрямуванню видатків цих коштів на 

забезпечення першочергових соціальних потреб [24]. 

Під регіональною політикою розвитку підприємництва слід розумі-

ти, з одного боку, чітко опрацьовану законодавчо практичну діяльність 

центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого са-

моврядування в усіх регіонах країни, спрямовану на створення необхідно-

го комплексу умов розвитку підприємництва, а з другого, – соціально-еко-

номічні заходи, що здійснюються в рамках загальнодержавної політики, 
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закріпленої у законодавстві самими регіонами для досягнення конкретних 

регіональних та місцевих цілей і завдань [21]. 

Тому з метою забезпечення рівноваги на ринках стратегічно важли-

вих видів продукції на перший план у фінансово-економічній політиці дер-

жави виступають завдання щодо реалізації антикризових заходів та захо-

дів, що забезпечать перехід країни до сталого соціально-економічного роз-

витку на подальшому етапі ринкових перетворень. Ринкові умови господа-

рювання передбачають реалізацію державної політики, орієнтованої на: 

● досягнення макроекономічної стабільності, відновлення економічно-

го зростання; 

● забезпечення сприятливих умов розвитку підприємництва, підтри-

мання експортної діяльності суб'єктів малого та середнього бізнесу; 

● сприяння бюджетній підтримці та модернізації промислового секто-

ра економіки, запровадження нових моделей розвитку сучасних ви-

робничої та ринкової інфраструктур, підтримку реального сектора 

економіки (надання преференцій та державної підтримки під-

приємствам пріоритетних галузей промислового сектора економіки) 

[25]. 

Доцільно розглянути сферу активізації тих перетворень, котрі від-

буваються зараз практично у всіх сферах господарського життя країни зав-

дяки розвитку підприємницького сектора економіки, адже формування 

ринкових відносин передбачає розвиток цієї специфічної соціально-еконо-

мічної форми виробництва. Проте, розглядаючи цей структурний елемент 

економіки ринкового типу, слід зважати на необхідність виваженої дер-

жавної регіональної політики щодо пріоритетів розвитку та програмної 

підтримки підприємницького сектора будь-якого регіону. При цьому еко-

номічно доцільним є спрямування фінансування видатків місцевих бюдже-

тів на програмні заходи щодо підтримки високотехнологічного виробниц-

тва територій [29]. 
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Зважаючи на потребу реалізації основних засад Концепції регі-

ональної політики [88] з метою зміцнення конкурентоспроможності кож-

ного регіону та послаблення диспропорцій в соціально-економічному роз-

витку адміністративно-територіальних одиниць, необхідна увага має при-

ділятися впровадженню нових моделей управління провідними виробни-

чими комплексами однієї або суміжних галузей економіки. 

Отже, для організації ефективної господарської діяльності у межах 

території (регіону) слід забезпечити розвиток галузей її економіки, здат-

них спрямувати поступ цієї адміністративно-територіальної одиниці до 

сталого регіонального розвитку. Своєрідне поєднання виробничого і під-

приємницького потенціалу малого бізнесу територій за цієї умови спри-

ятиме досягненню стратегічних цілей розвитку регіонального промислово-

го комплексу шляхом активізації державної регіональної політики. Необ-

хідність комплексного вирішення проблем підприємницького сектора зу-

мовлює реформи в регіональній економіці – зміну її прогресивної структу-

ри з орієнтацією насамперед на розвиток виробничих галузей, які можуть 

задовольнити потреби споживчого сектора. Тому об'єктивною передумо-

вою подолання кризових явищ є, як свідчить світовий досвід, викорис-

тання ефективних важелів фінансової підтримки розвитку сектора малого 

підприємництва в активізації виробничих процесів. 

Водночас досі немає загальноприйнятого підходу до вирішення 

проблем гармонізації суспільного розвитку, який передбачав би взаємодію 

економічної, соціальної та екологічної його складових, що в сукупності 

підкреслюють необхідність реалізації системи заходів регіональної політи-

ки, орієнтованих на підвищення ролі виробничої сфери регіону. Важливе 

значення при цьому має розкриття нових можливостей підприємницького 

потенціалу, здатного виконувати функції генератора сталого регіонально-

го розвитку. 

Так, для реалізації заходів регіональної політики перспективною є 

адаптація регіональних програм розвитку до потреб адміністративно-тери-
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торіальної системи завдяки їх бюджетній підтримці. Цей напрям забезпе-

чить надходження коштів до місцевих бюджетів унаслідок прибуткової ді-

яльності суб'єктів малого підприємництва, оскільки надходження єдиного 

податку зараховуються до спеціальних фондів (бюджетів розвитку) бю-

джетів місцевого самоврядування. Це дозволить органам місцевої влади 

використовувати такі фінансові надходження для стабілізації розвитку ад-

міністративно-територіальної одиниці. Проте це джерело не в змозі забез-

печити очікуваного наповнення місцевих бюджетів [18]. 

Сьогодні бюджетні кошти залишаються головним джерелом фінан-

сової підтримки розвитку регіонів, але і це джерело через цілий ряд при-

чин не забезпечує створення адекватної фінансової бази для сталого регі-

онального розвитку. У бюджетній політиці держави зроблено акцент на 

фінансовій підтримці тих територій, які характеризуються негативними 

соціально-економічними наслідками для розвитку господарських систем. 

Та у зв'язку із кризовими явищами в усіх сферах суспільного життя збіль-

шується і кількість депресивних територій, які для розв'язання проблем та 

досягнення стабільності потребують додаткових фінансових та матеріаль-

них ресурсів. Найбільш прийнятним напрямом реалізації ефективної фі-

нансової політики у цьому аспекті стане виконання регіональних програм, 

які передбачають комплекс заходів для розвитку територій у пріоритетних 

напрямах і здійснюватимуться із залученням потенціалу сектора малого 

підприємництва території. Ефективність упровадження таких програм за-

лежить від стабільності їх фінансування, яке забезпечується коштами міс-

цевих бюджетів та регіональних фондів підтримки. Роль і місце регіональ-

них програм у процесі реалізації фінансової політики держави сьогодні 

має доволі велике значення, особливо з огляду на необхідність реалізації 

основних завдань державної економічної політики, спрямованої на активі-

зацію розвитку промислових галузей економіки. 

Для реалізації концепції розвитку малого підприємництва у напрямі 

розбудови промислового комплексу необхідні принципові підходи і щодо 
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стратегії розвитку всього регіону. Загалом малий бізнес повинен забезпечу-

вати високу якість товарів та послуг насамперед у пріоритетних галузях [29]. 

На формування стратегії розвитку державного господарського ком-

плексу впливають процеси адаптації засад провадження сучасної еконо-

мічної політики держави до світових пріоритетів та міжнародних стан-

дартів. Тому управління сферою економічних відносин слід здійснювати з 

використанням ринкових важелів, які діють як стимулятори розвитку ціло-

го господарського комплексу країни і кожної його галузі зокрема. Проте, 

незважаючи на це, необхідно продовжувати активну та послідовну політи-

ку у сфері регулювання підприємницької діяльності. Адже зараз не завжди 

забезпечується ефективна співпраця місцевих органів влади з підприємця-

ми та їх об'єднаннями, не належне інформаційне забезпечення процесу 

розвитку підприємництва. І ряд інших негативних чинників не створює на-

лежних умов для такого розвитку. До них, зокрема, належать: 

● відсутність чітко сформульованої через систему правових актів дер-

жавної політики у сфері підтримки малого підприємництва; 

● велика кількість необґрунтованих адміністративних бар'єрів (реє-

страція, ліцензування, сертифікація, системи контролю і дозвільної 

практики, регулювання в інвестиційній діяльності тощо); 

● брак реальних та дієвих механізмів фінансово-кредитної підтримки 

та гарантування; 

● надмірний податковий тиск і обтяжлива система звітності; 

● невпевненість підприємців у стабільності умов ведення бізнесу; 

● надмірне втручання органів влади у діяльність суб'єктів господарю-

вання; 

● недосконалість організації системи підтримки малого підприємниц-

тва через відсутність координаційного центру, здатного об'єднати 

поодинокі зусилля структур, які працюють на ринку послуг з під-

тримки малого підприємництва; 
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● відсутність узагальненої, достовірної та повної інформаційно-довід-

кової бази даних з питань підприємництва [26]. 

Серед заходів, які вже реалізовуються на обласних рівнях і покли-

кані сприяти розвитку малого (середнього) підприємництва на теренах на-

шої держави, можна виділити: створення міських бізнес-інкубаторів; роз-

робку та затвердження переліку програм та проектів, що спільно із Укра-

їнським фондом підтримки підприємництва будуть реалізовуватись для 

підтримки суб'єктів малого підприємництва; утворення робочих груп для 

перегляду ухвалених регуляторних актів місцевих рад щодо підприємниц-

тва; набрання чинності Законом України "Про засади державної регуля-

торної політики у сфері господарської діяльності" [86]; створення видань 

інформативного типу з метою залучення інвестицій для реалізації запропо-

нованих органами місцевого самоврядування інвестиційних проектів роз-

витку територій; створення консультаційно-інформаційних центрів у скла-

ді відділів промисловості та підприємництва місцевих рад, які надають 

безкоштовну допомогу суб'єктам підприємницької діяльності в рамках ви-

конання заходів сприяння розвитку промисловості та малого підприємниц-

тва територій. Така допомога переважно стосується: укладання договорів з 

державними центрами науково-технічної й економічної інформації на ви-

конання робіт зі створення та постійної підтримки в мережі "Інтернет" ін-

формаційних ресурсів "Наука, інновації – виробництву"; ведення інформа-

ційних дайджестів "Нові технології для виробництва, інновації та інвести-

ції", інтернет-сторінок місцевих рад; створення рекламно-інформаційних 

сайтів, проведення семінарів, нарад. 

Взаємодія органів місцевого самоврядування з підприємцями має 

забезпечуватись шляхом сприяння формуванню громадських колегій і ко-

ординаційних рад з питань розвитку малого підприємництва та залучення 

до участі у формуванні і реалізації політики міських рад регіональних та 

галузевих об'єднань підприємців у межах повноважень місцевих органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Таким чином буде 
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започатковано та активізовано державно-приватне (соціальне) партнерство 

з питань сприяння розвитку підприємництва. 

Одним із засобів підтримки сектора малого підприємництва є бю-

джетне фінансування. Однак слід зважати на те, що світова фінансово-еко-

номічна криза загострила і проблеми вітчизняного бюджетного процесу. 

Серед них – незбалансованість бюджетів різних рівнів, брак ефективних 

стимулів зростання обласних бюджетів, що спричинило дотаційність ба-

гатьох територій. Практика вирівнювання бюджетів дотаціями та суб-

венціями не сприяє розвиткові у регіональних органах влади господарсь-

кої ініціативи, втрачається зв'язок між бюджетним процесом та сферою ви-

робництва товарів і послуг, зокрема і в підприємницькому секторі еконо-

міки як в одному з найбільш адаптаційноспроможних. 

З огляду на це важливим є вирішення проблеми підвищення фінан-

сової самодостатності регіонів, одним із напрямів якого є розширення пов-

новажень місцевих органів влади щодо наповнення власних бюджетів на 

основі поліпшення використання бюджетних потенціалів територій, по-

шук і практичне застосування механізмів залучення невикористаних бю-

джетних ресурсів регіону до формування відповідного місцевого бюджету. 

Ухвалені Податковий та оновлений Бюджетний кодекси дають ва-

гоме законодавче підґрунтя для збільшення надходжень до місцевих бю-

джетів, проте й вони повною мірою не вирішують питання ефективного 

використання наявних у регіонів резервів для їх наповнення. Практика 

свідчить про те, що дотаційність місцевих бюджетів з кожним роком лише 

посилюється, а відчайдушні зусилля урядових структур, спрямовані на 

виправлення ситуації, не дають бажаного результату. 

Частково це можна пояснити кризовою ситуацією, наслідки якої не-

гативно вплинули на економіку держави та її регіонів за останні роки. Од-

нак очевидно, що власні доходи місцевих бюджетів не забезпечують зрос-

таючі потреби місцевого самоврядування в коштах, потрібних для вико-

нання делегованих їм державних повноважень, через що обсяг державних 
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трансфертів зростає. Тому для збільшення у місцевих бюджетах частки 

власних доходів, зменшення залежності від фінансової допомоги, досяг-

нення збалансованості бюджетів, підвищення ефективності управління 

місцевими фінансами необхідні: 

1) чітке законодавче закріплення бюджетних повноважень і відпові-

дальності влади різних рівнів при формуванні доходів; 

2) формування дохідної частини місцевих бюджетів на основі 

об'єктивної оцінки податкового потенціалу; 

3) застосування стабільних базових нормативів відрахувань від дер-

жавних податків до місцевих бюджетів; 

4) посилення контролю за повнотою надходжень доходів до місцевих 

бюджетів; 

5) забезпечення правових гарантій для безумовного виконання фінан-

сових зобов'язань учасниками міжбюджетних відносин; 

6) планування видаткової частини місцевих бюджетів із застосуван-

ням програмно-цільового методу. 

Сьогодні становлення місцевого самоврядування в Україні перебу-

ває під загрозою браку власних фінансових ресурсів, викликаного обмеже-

ним складом доходів місцевих бюджетів. Щорічне істотне недофінансу-

вання – це теж істотно обмежує самостійність місцевих бюджетів, призво-

дить до посилення залежності від центральної влади, гальмує темпи еконо-

мічного і соціального розвитку регіонів. Застосовувана в Україні система 

формування доходів місцевих бюджетів недосконала: обсяги функцій і 

повноважень, які покладаються на органи місцевого самоврядування, не 

відповідають фінансовим можливостям їх реалізації. Змінивши розподіл 

доходів між бюджетами, можна змінити рівень їх фінансової забезпеченос-

ті. Таким чином кількість дотаційних бюджетів можна звести до мінімуму. 

Підвищуючи рівень фінансової забезпеченості територій, необхідно 

посилювати контроль за законністю рішень органів місцевого самовряду-

вання у фінансовій сфері та їх відповідальність за формування й ефективне 
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використання бюджетних ресурсів перед громадою, зокрема шляхом 

обов'язкового щоквартального звітування про результати діяльності. 

Сьогодні підвищувати ефективність використання бюджетного по-

тенціалу регіону необхідно за двома стратегічними напрямами. Перший 

повинен передбачати посилення зацікавленості органів державної та регі-

ональної влади, а також місцевого самоврядування у зростанні власної до-

хідної бази, пошуку нових дохідних джерел і методів формування дохідної 

частини місцевих бюджетів, підвищенні контролю за повнотою та своєчас-

ністю надходжень до бюджету. Другий напрям повинен передбачати поси-

лення контролю за раціональним та ефективним використанням коштів 

бюджету, що дозволить підвищити обґрунтованість й ефективність вико-

ристання бюджетних коштів, знизить непрозорість цих процесів. 

Отже, для зміцнення фінансової бази органів місцевого самовряду-

вання і надання їм досить широких повноважень необхідне досягнення ре-

альної бюджетної самостійності та фінансової децентралізації. Визначення 

вектора перетворення й удосконалення системи формування місцевих бю-

джетів сприятиме зміцненню дохідної бази і забезпечуватиме виконання 

соціальних завдань розвитку регіонів. Зокрема й щодо підтримки та сти-

мулювання підприємницьких процесів. 

Інституційне забезпечення сталого регіонального розвитку має 

включати співпрацю державних і приватних структур. Координація їх ді-

яльності відбуватиметься з урахуванням специфіки функціонування галузі 

та налагодження нових форм регіонального співробітництва. Так, терито-

ріальні громади сіл, селищ, міст можуть не лише об'єднувати на договір-

них засадах кошти бюджетів для виконання спільних проектів, а й створю-

вати для цього відповідні органи та служби [62]. Таким чином, співпраця 

відповідних органів місцевого самоврядування передбачає можливість 

створення нових інституційних структур у сфері управління розвитком ма-

лого підприємництва на регіональному рівні. 
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Інституціоналізація регіональної політики шляхом удосконалення 

організаційної структури управління розвитком регіону сприятиме роз-

робці проектів інвестиційної підтримки галузей промислового комплексу 

та вибору тих суспільних інститутів, які в змозі задовольнити їх реаліза-

цію і запропонувати варіанти фінансування та інвесторів (див. табл. 1.3). 

Таблиця 1.3 

Участь інституційних структур у фінансово-інвестиційній політиці 

регіону з метою активізації процесів розвитку виробничих галузей 

економіки [[[[41, 43, 44, 63, 87] 

№ 
п.п. 

Інституційні структури Функції 

1 2 3 

1. 

інвестиційна рада (у складі облдер-
жадміністрації); регіональні центри ін-
новаційного розвитку; утворені науково-
виробничо-інноваційно-інвестиційні 
комплекси у ВНЗ; структурні підрозділи 
некомерційного партнерства (за під-
тримки ОМС, ВНЗ)  

розробка проектів інвестиційної 
підтримки виробничої галузі та 
визначення тієї її форми, розвиток 
якої для певного регіону є 
найбільш прийнятним (наприклад, 
сільськогосподарське машинобу-
дування – для аграрних регіонів) 

ОМС; регіональні центри інноваційного 
розвитку; структурні підрозділи неко-
мерційного партнерства (за підтримки 
ОМС, ВНЗ); громадські ради і колегії 

узгодження варіантів розвитку ви-
робничої галузі із стратегією роз-
витку регіону в цілому, розробка 
напрямів економічної, екологічної, 
соціальної забезпеченості територі-
ального розвитку при визначенні 
однієї з форм промислового роз-
витку (наприклад, сільськогоспо-
дарського виду машинобудування у 
машинобудівній галузі загалом), 
міжрегіональна координація 

2. 
зовнішні (міжнародні фонди підтримки та 
банки), внутрішні (ОМС, суб'єкти госпо-
дарської діяльності, банки); комунальні 
спеціалізовані небанківські інноваційні ус-
танови; венчурні фонди інвестування інно-
ваційної діяльності; державні під-
приємницькі структури, господарські това-
риства, державні структури; промислові 
структури (технопарки, наукові парки), за 
участі яких створюються базові центри пе-
редавання технологій 

вибір реалізаторів: 
- інвестори 
- суб'єкти господарської  
  діяльності 
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1 2 3 

3. 

ОМС; регіональні центри інноваційного 
розвитку; утворені науково-виробничо-
інноваційно-інвестиційні комплекси у 
ВНЗ; утворені технологічні парки під-
тримки інноваційного підприємництва  

розробка регіональних цільових 
програм підтримки однієї з форм 
розвитку виробничої галузі  

4. 

малі підприємства області (за бюджетні 
кошти); базові центри передавання техно-
логій для малих підприємств, утворені за 
участю великих корпоративних структур; 
інноваційно-технологічні кластери (за 
участі науково-дослідних організацій, ма-
лих та середніх підприємств, центрів 
трансферу технологій) 

реалізація регіональних цільових 
програм за бюджетні кошти 

5. 

ОМС; регіональні центри інноваційного 
розвитку; структурні підрозділи, утво-
рені за участі регіональних центрів ін-
новаційного розвитку для проведення 
моніторингу результатів наукових дос-
ліджень 

конкурсний відбір інвестиційних 
проектів, якщо галузь потребує 
бюджетної підтримки, проведення 
експертизи інноваційних, науково-
технічних проектів 

6. 

ОМС, обласні центри інформації на базі 
інноваційно-аналітичних бізнес-центрів 
європейського типу; регіональні контак-
тні відділи із співпраці з іншими країна-
ми; 

пошук і вибір інвесторів, інформа-
ційно-консультаційний супровід 
інноваційно-інвестиційного проек-
ту 

7. 

створений інформаційний портал Interna-
tional Zone для прямого підключення баз  
даних про інноваційні проекти регіонів до 
пошукової системи країн – членів ЄС 

 

Акцентуючи увагу на міжрегіональному співробітництві, вважаємо 

за доцільне створення у структурі управлінських інституцій міжрегіональ-

ного центру сприяння стабілізації галузевого розвитку. Функціонально та-

ка інституційна структура взаємодіятиме з органами місцевого самовряду-

вання областей (наприклад, Західного регіону), а також встановлюватиме і 

підтримуватиме контакти з державними, фінансовими, банківськими, про-

мисловими та виробничими організаціями регіону. За цієї умови доціль-

ною є організація управління спільними підприємствами, які перебувають 

у власності кількох територіальних громад. Так, створення одного вироб-

ничого підприємства за кошти окремих місцевих бюджетів забезпечувати-
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ме потребу кількох адміністративно-територіальних одиниць у його про-

дукції. Наприклад, співпраця ОМС аграрних територій сприятиме створен-

ню машинобудівного заводу, що спеціалізуватиметься на виготовленні 

сільськогосподарської техніки. 

Таким чином координація роботи галузевих департаментів міст об-

ласного значення, фінансових управлінь та підрозділів, а також налаго-

дження нових форм співпраці на регіональному та міжрегіональному рів-

нях у сфері забезпечення сталого розвитку адміністративно-територіаль-

них одиниць сприятиме ефективній реалізації державної регіональної по-

літики. Зазначеної мети можна досягти екстенсивним або інтенсивним ме-

тодами завдяки процесам інституціоналізації у сфері провадження політи-

ки регіонального розвитку пріоритетних галузей промислового комплексу 

регіону та у його підприємницькому секторі. 

Діяльність інститутів фінансової підтримки за такого підходу пот-

ребує доповнення окремими елементами інвестиційної інфраструктури: 

регіональними центрами інвестиційної політики, інвестиційними радами 

при органах місцевого самоврядування обласного, районного та інших 

місцевих рівнів, експертними радами при облдержадміністраціях. Удоско-

налення організаційної структури управління інвестиційними процесами в 

регіоні та спрямування грошових потоків для фінансової підтримки галу-

зей промислового комплексу сприятиме розвитку і міжрегіонального спів-

робітництва. Завдяки запропонованій спільній організаційній структурі 

управління, що визначена інвестиційними інститутами, у регіонах створю-

ються нові можливості для розширення виробничої кооперації під-

приємств, які працюють у пріоритетних (та споріднених з ними) галузях 

промисловості і розташовані у межах однієї або кількох адміністративно-

територіальних одиниць. 

Підвищення ролі держави у проведенні промислової політики за-

безпечуватиметься переважно шляхом використання економічних методів 

регулювання, властивих ринковій економіці, удосконалення нормативно-



 

Інтеграційні процеси у підприємництві 38 

правового забезпечення розвитку промисловості. Стратегія інституційних 

перетворень у промисловості повинна узгоджуватися з інтеграційними 

процесами. Це сприятиме інтеграції України до ЄС, повноправному член-

ству у СОТ та реалізації нових економічних відносин для розвитку євроін-

теграційного співробітництва у межах регіональних інститутів Європи. 

Прискорення інституційних перетворень дасть змогу вдосконалити меха-

нізми ринкової самоорганізації промисловості та створити ієрархічну ін-

ституційну систему, здатну забезпечувати ефективне державне регулюван-

ня промислового розвитку на всіх етапах інноваційно-інвестиційного цик-

лу в умовах інтеграційних та глобалізаційних процесів. 

1.3. Фінансове середовище як обов'язковий компонент 

сфери функціонування МСП 

Мережа підприємств малого й середнього бізнесу, що працюють у 

різних галузях національного господарства, сприяє збалансованому роз-

витку окремих регіонів та створенню позитивного іміджу країни, а отже, її 

економічному зростанню. Утім, останнім часом в Україні спостерігається 

зосередження найбільшої кількості малих підприємств у сфері торгівлі. Це 

пояснюється тим, що наразі лише торгівля у змозі забезпечити оптимальне 

поєднання фінансових ресурсів і підприємницького ризику. Тому, з погля-

ду підприємця, така ситуація виправдана: потреба вкладення коштів ком-

пенсується гарантією їх повернення з найменшим ризиком для суб'єкта 

підприємницької діяльності. Отож як обов'язковий елемент сфери функці-

онування підприємств малого бізнесу треба виділити також і фінансове се-

редовище. Наприклад, у промисловій сфері досягнення пріоритетів у роз-

витку виробничих галузей можливе шляхом залучення фінансових ресур-

сів на наукові та науково-технічні цілі цими підприємницькими структура-

ми, що дозволить ефективно використовувати державні кошти, реалізову-

ючи регіональні програми розвитку; випускати високотехнологічну інно-

ваційну продукцію, використовуючи переваги сектора малого бізнесу. 
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Мале підприємництво сьогодні є пріоритетним видом бізнесу на 

більшості територій України і частково воно забезпечується бюджетними 

коштами. Про це свідчить зростання загальної суми видатків обласних бю-

джетів на виконання заходів регіональних програм підтримки розвитку 

підприємництва за період 2001–2009 рр. (хоча у 2006–2009 рр. динаміка 

зміни обсягу фінансування цього напряму стала нестабільною). Окресли-

лася тенденція до збільшення кількості адміністративно-територіальних 

одиниць, які фінансуються в рамках регіональних програм із місцевих бю-

джетів (у 2007 р. вперше така практика поширилася на всі регіони Укра-

їни). Лідерські позиції за обсягами бюджетного фінансування посідали: 

Автономна Республіка Крим, Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, 

Івано-Франківська, Хмельницька області та м. Київ; найнижчі обсяги бю-

джетних видатків на названі цілі були зафіксовані у Київській області. У 

зв'язку з цим спостерігаються значні диспропорції в сумах бюджетного фі-

нансування регіональних програм. Наприклад, обсяги видатків на фінансо-

ву підтримку підприємств малого бізнесу коливаються від 655,21 грн у 

місті Києві до 14,76 грн у Закарпатській області та 3,54 грн у Київській об-

ласті [110]. 

Усі регіони у 2010 році передбачили у бюджетах кошти на підтрим-

ку малого підприємництва (за винятком Вінницької області) на загальну 

суму майже 40,8 млн грн, що менше, ніж у 2009 році, майже у 2 рази (див. 

додаток А) [56]. 

Регіональними, міськими та районними програмами на 2011 рік на 

виконання заходів з підтримки та розвитку малого підприємництва було 

заплановано виділення з бюджетів різних рівнів 43,9 млн грн. Планове фі-

нансування заходів регіональних (міських) програм через ФПП та інших 

виконавців, а також джерела фактичного фінансування цих заходів з роз-

поділом за регіонами наведено у додатку Б. Проте деякі фонди підтримки 

підприємництва через брак у регіональних і міських програмах підтримки 

та розвитку малого підприємництва відповідного цільового фінансування 
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не здійснюють фінансово-кредитну підтримку на зворотній основі та не 

мають "кредитних портфелів" [55]. У подальшій перспективі можливості 

розвитку малого та середнього бізнесу цілком залежатимуть від нових 

норм податкового законодавства [84]. 

В умовах розвитку ринкових відносин в Україні виникла потреба в 

посиленні державного впливу на процеси, що відбуваються при дотриман-

ні пріоритетів її соціально-економічної політики. Одним із найдієвіших 

способів такого впливу є розроблення ефективних бюджетних програм. Це 

дає змогу інституціям, відповідальним за ухвалення державних рішень, 

чітко визначити пріоритети, цілі й напрями соціально-економічного роз-

витку на коротко-, середньо- і довготривалу перспективу, включаючи кон-

кретні заходи для їх досягнення, з визначенням необхідних для цього фі-

нансових, матеріально-технічних, інформаційних та трудових ресурсів. 

Проте сьогодні залишаються нерозв'язаними проблеми формування 

та впровадження бюджетних програм, які б забезпечували дотримання і 

реалізацію пріоритетів соціально-економічного розвитку. Такі проблеми 

зумовлені відсутністю стратегічної бюджетної політики у більшості сфер 

суспільного життя, у тому числі і в підприємництві. Ця ситуація усклад-

нює вирішення багатьох соціальних завдань й спричинена високим рівнем 

нестабільності та невизначеності державного розвитку. Крім того, через 

недоліки нормативно-правових актів проблемним залишається питання ор-

ганізації та проведення аудиту ефективності виконання бюджетних прог-

рам як на державному, так і на місцевому рівнях. 

У сучасних умовах, коли державні фінансові ресурси є вкрай обме-

жені, про що свідчить державний борг, який сьогодні перевищує гранично 

допустимий розмір на 27,7% або на 104,1 млрд грн [103], особливо важливе 

для ефективного управління фінансовими ресурсами застосування прог-

рамно-цільового методу бюджетування. В умовах застосування ПЦМ ак-

цент фінансового забезпечення переноситься з потреби в коштах на здобут-

ки від використання наданих бюджетних ресурсів. Так, незабезпеченість 
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бюджетними коштами створює проблеми у їх розподілі та виборі пріорите-

тів на всіх етапах бюджетного процесу – і це обумовлено законодавчо. То-

му не випадково щороку при формуванні проекту бюджету зупинялися 

норми десятків законів, якими передбачено видатки для реального надання 

суспільних благ і послуг, включаючи пільги й преференції населенню. 

Треба зазначити, що до ухвалення нового Бюджетного кодексу Ук-

раїни від 8 липня 2010 року використання програмно-цільового методу у 

бюджетному процесі здійснювалося на підставі розпорядження Кабінету 

Міністрів України № 538-р від 14 вересня 2002 року, яким було схвалено 

Концепцію застосування програмно-цільового методу, визначено мету та 

основні принципи його застосування, елементи та етапи реалізації [96]. Те-

пер нові положення Бюджетного кодексу України створюють законодавче 

підґрунтя для фундаментальних змін у бюджетному процесі та умож-

ливлюють гармонізацію положень економічних законів та програмних до-

кументів, зазначаючи, що особливими складовими програмно-цільового 

методу у бюджетному процесі є бюджетні програми, паспорти та результа-

тивні показники бюджетних програм, а також їх відповідальні виконавці. 

Отже, згідно з цим законодавчим актом бюджетна програма – це сукуп-

ність заходів, спрямованих на досягнення єдиної мети, завдань та очікува-

ного результату, визначення та реалізацію яких здійснює розпорядник бю-

джетних коштів відповідно до покладених на нього функцій; мета бю-

джетної програми – кінцевий результат, який досягається при її виконанні 

та відповідає пріоритетам державної політики, сприяє досягненню страте-

гічної мети розвитку держави в середньостроковому періоді: мета повинна 

бути чіткою, реальною та досяжною [20]. 

З метою визначення ефективності складання і виконання бю-

джетних програм із використанням ПЦМ, які реалізовувались до і після 

ухвалення нового Бюджетного кодексу України, здійснимо порівняльний 

аналіз такого явища у підприємницькому секторі економіки України, зва-

жаючи на те, що це найбільш прийнятний сектор для впровадження нових 

форм і методів управління, включаючи і державну фінансову підтримку. 
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Докладніше розглянемо бюджетну політику, яка реалізовується ор-

ганами місцевого самоврядування з метою підтримки та нарощування під-

приємницького потенціалу Львівського регіону. Так, аналізуючи регі-

ональні програми розвитку підприємництва у Львівській області, слід заз-

начити, що їх головним завданням на 2009–2010 роки було підвищення 

ефективності функціонування та розвитку малого бізнесу в регіоні на ос-

нові максимально ефективного використання наявних власних фінансових, 

майнових, трудових та інтелектуальних ресурсів. Щодо цієї ж програми на 

2011–2012 рр., то її метою є створення належних умов для реалізації кон-

ституційного права на підприємницьку діяльність, а також підвищення 

добробуту населення області шляхом його залучення до неї; спрямування 

дій місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 

суб'єктів малого підприємництва, громадських об'єднань підприємців на 

розв'язання актуальних проблем, що стримують розвиток малого під-

приємництва. 

Слід зауважити, що обидві регіональні програми мають усі шанси, 

щоб створити сприятливі умови для збільшення підприємницького потен-

ціалу регіону [74, 97, 98]. Проте Регіональна програма розвитку малого 

підприємництва у Львівській області на 2011–2012 роки є більш удоскона-

леною завдяки розширенню її складових. 

Основними цілями першої стали: створення сприятливих умов для 

формування нових малих підприємств, залучення капіталу та інвестицій, 

створення сприятливих умов для розвитку підприємств, підвищення їх 

конкурентоспроможності, розвиток вільної конкуренції в області, розвиток 

сучасної інфраструктури підтримки бізнесу, розвиток людського та соці-

ального потенціалу шляхом впровадження сучасних програм перепідго-

товки та підвищення кваліфікації кадрів. Вимоги до завдань бюджетної 

програми теоретично мають передбачати передусім розробку конкретних 

цілей, які будуть здійснені виконавцями протягом певного періоду, їх мо-

ніторинг, оцінку, а також відповідне реагування на стан виконання. 
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Для порівняння основні завдання регіональних програм розвитку 

малого підприємництва у Львівській області на 2009–2012 рр. представле-

но у табл. 1.4. 

У результаті їх виконання у Львівській області очікується збільшен-

ня кількості діючих малих підприємств, кількості працевлаштованих осіб, 

частки виробленої малими підприємствами продукції, що дасть змогу зни-

зити рівень безробіття у регіоні, створити сприятливе середовище для ве-

дення бізнесу та вкладення інвестицій тощо. Слід також зазначити, що в 

умовах сьогодення бюджетні програми часто не доводяться до логічного 

завершення. 

Таблиця 1.4 

Основні завдання регіональних програм розвитку малого 

підприємництва у Львівській області на 2009–2012 рр. [[[[28] 

2009-2010 рр. 2011–2012 рр. 
Упорядкування і вдосконалення нормативного 

регулювання підприємницької діяльності,  
подолання бар'єрів на шляху становлення 

 і розвитку бізнесу 

Конкурентоспроможність малих 
та середніх підприємств 

Розроблення дієвих механізмів фінансово- 
кредитної та інвестиційної підтримки малого 

підприємництва 

Збільшення обсягів виробництва 
на малих та середніх під-

приємствах 
Підтримка та розвиток кадрового потенціалу 

малого підприємництва 
Залучення інвестицій у мале  
та середнє підприємництво 

Формування механізмів впровадження іннова-
ційних проектів та пілотних програм, сприяння 

підвищенню конкурентоспроможності під-
приємств області 

Створення нових робочих  
місць на малих та середніх  

підприємствах 

Основними причинами неефективності використання бюджетних 

коштів і низької результативності бюджетних програм, зокрема, можна 

вважати [82]: 

● відсутність пріоритетів у бюджетній політиці на середньо- й довгос-

трокову перспективу; 

● непослідовність управлінських рішень для досягнення результатив-

ності бюджетних програм; 

● непослідовність у виконанні й реалізації бюджетної програми. 
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Крім того, проблеми із джерелами фінансування бюджетних прог-

рам пов'язані із: 

● відсутністю в держави фінансових можливостей для розширення 

сфери суспільних благ для населення та/або забезпечення реальними 

коштами чинних правових норм. Сьогодні впровадження положень 

усіх нормативно-правових актів у реальному вимірі потребує додат-

кових фінансових ресурсів у розмірі 70-90 % обсягу затвердженого 

бюджету; 

● заниженням бюджетного ресурсу на стадії планування; 

● нерівномірністю розподілу бюджетних коштів у часі, просторі й се-

ред розпорядників коштів; 

● невиконанням бюджетних призначень для певних бюджетних прог-

рам. 

Відсутність бюджетної стратегії та чітких пріоритетів у здійсненні 

публічних видатків не сприяє результативності практично кожної другої 

бюджетної програми – це видно і з прикладу реалізації програми розвитку 

підприємництва у Львівській області на 2009–2010 рр. [97]. 

Узагальнену схему формування та реалізації регіональної програми 

розвитку підприємництва у Львівській області на період 2011–2012 рр. по-

даємо на рис. 1.3. 

Загалом, у нашій державі бюджетні програми часто запроваджува-

лися без реальних розрахунків і ґрунтовних обчислень для досягнення пос-

тавленої мети, без визначення чітких результатів їх реалізації, а найголов-

ніше, – однозначних, обґрунтованих обсягів і джерел фінансування. Як ба-

чимо, спочатку ухвалюються рішення й затверджуються бюджетні програ-

ми, й тільки потім ведеться пошук джерел їх фінансування [85]. На нашу 

думку, має бути навпаки: нові проекти (соціально-економічні, інвестиційні, 

підприємницькі тощо), відповідні бюджетні програми й управлінські рі-

шення щодо розширення обсягів доступних населенню суспільних благ і 

послуг можуть розроблятися лише за наявності в державі фінансових 
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можливостей та реального фінансового ресурсу. І саме збільшення під-

приємницького потенціалу у змозі фінансово поліпшити можливості тери-

торіального розвитку, забезпечивши місцеві бюджети власними над-

ходженнями: адже єдиний податок надходить до місцевого бюджету у 

повному обсязі. 

Регіональна програма розвитку підприємництва у Львівській об-

ласті на 2011–2012 рр., як продовження програми на 2009–2010 рр., міс-

тить, крім мети й основних завдань, ще й конкретні цілі, а це, своєю чер-

гою, робить її більш ефективною порівняно з аналогічною програмою по-

переднього бюджетного періоду. Вона стала складовою частиною Страте-

гії соціально-економічного розвитку регіону до 2015 р. [106], (див. рис. 

1.4) і має реалізовуватися за підсумками виконання регіональної програми 

попереднього періоду, узгоджуватися і поєднуватися з іншими програма-

ми, у тому числі державними цільовими програмами, які діють у регіоні. 

Однак її виконання повною мірою можливе лише за умови стабільності фі-

нансування її складових. Отже, з метою підвищення результативності бю-

джетних рішень та запровадження програмно-цільового методу плануван-

ня видатків місцевих бюджетів на розвиток підприємництва доцільно ух-

валити бюджетну стратегію та визначити пріоритети бюджетної політики 

на середньо- й довгострокову перспективу, що передбачає процес макро-

фінансового бюджетування. 

Ця стратегія спрямована на реалізацію державної політики у сфері 

розвитку малого підприємництва та виконання основних завдань з підви-

щення економічної ефективності діяльності суб'єктів малого бізнесу у ре-

гіоні. Її реалізація сприятиме більш ефективному використанню власних 

ресурсів області і на цій основі забезпечить зростання внеску малого під-

приємництва в економіку та зміцнення економічного потенціалу регіону. 

Кожна регіональна (місцева) програма має специфічний характер, 

орієнтується на локальні особливості і є складовою вирішення соціально-

економічних проблем регіону та його територій. Однак спільним зав- 
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Рис. 1.4. Підприємництво у Стратегії соціально-економічного 

розвитку Львівщини 
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данням для всіх регіонів і Львівщини в цілому є реалізація соціально спря-

мованих заходів, що передбачають залучення до підприємницької діяль-

ності незайнятого населення, і передусім його незахищених верств – інва-

лідів, молоді, жінок, звільнених у запас військовослужбовців, а також на-

дання цим категоріям підприємців певних преференцій. 

Актуальною видається й орієнтація регіонального підприємництва 

на промисловий сектор економіки та розвиток допоміжних виробництв 

завдяки функціонуванню малих підприємств на території промислово-ви-

робничого комплексу [28]. Звертаючи увагу на реалізацію місцевих прог-

рам, що сприяють розвиткові підприємництва у регіонах, слід відзначити 

переваги застосування ефективних методів його державного регулювання і 

фінансової підтримки, що дозволяє вживати заходів для удосконалення 

умов конкуренції та формування інфраструктури малого бізнесу, а також 

джерела його фінансово-кредитної підтримки з метою розвитку галузей 

промислового комплексу, пріоритетних для території. Підтримання належ-

них виробничих процесів в адміністративно-територіальному комплексі 

однозначно потребує додаткових фінансових джерел. 

Залучення бюджетних коштів за умови їх ефективного розподілу 

сприятиме розвиткові господарських формувань, а фінансування суб'єктів 

виробничої діяльності підприємницького сектора стимулюватиме їх до 

ефективного "відпрацювання" вкладених коштів. Залучення бюджетних ре-

сурсів з метою стимулювання і нарощування виробничого потенціалу регі-

ону передбачає їх використання саме для підтримки підприємництва. Нині 

частка бюджетних витрат у фінансуванні малих підприємств, які займають-

ся виробничою діяльністю, є незначною. Це, зокрема, пояснюється невели-

кою їх кількістю, а також, на перший погляд, браком перспектив подаль-

шого функціонування, адже отримати прибуток "виробничі" суб'єкти гос-

подарювання можуть лише в довгостроковій перспективі [24]. 

Бюджетне фінансування цього напряму економіки сприятиме сти-

мулюванню розвитку виробничих комплексів і, зокрема, відродженню до-
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поміжних виробництв. Розширення виробничих потужностей регіону зав-

дяки розвитку промислового сектора є перспективним у разі створення 

умов для співпраці органів місцевого самоврядування та суб'єктів малого 

бізнесу. З метою забезпечення гарантованого ринку збуту і збільшення ви-

робництва для малих підприємців здійснюється ресурсна підтримка. Одна 

з її форм – залучення таких суб'єктів виробничої сфери до формування, 

розміщення й виконання робіт, до надання послуг для задоволення дер-

жавних та регіональних потреб. 

Ця співпраця буде ефективнішою, якщо органи місцевого самовря-

дування братимуть участь у капіталі цих підприємств та впливатимуть на 

їх діяльність у рамках реалізації завдань виваженої фінансово-економічної 

політики. Удосконалення нормативно-фінансової бази органів місцевого 

самоврядування сприятиме врегулюванню питання щодо їх права робити 

внески з місцевих бюджетів до статутних фондів господарських товариств, 

запобігаючи таким чином неефективному використанню бюджетних кош-

тів. Рішення місцевої ради у такому разі повинні передбачати умови ве-

дення спільного бізнесу (включаючи розподіл прибутку), його відповід-

ність економічно-фінансовій політиці ОМС, участь представників від міс-

цевої влади у наглядових радах таких господарських товариств для запобі-

гання порушенням. 

Сприяння розвитку підприємництва у промисловому секторі еконо-

міки є одним із заходів державної регіональної політики, яка передбачає 

необхідність фінансової підтримки (інвестиційної та кредитної) пріоритет-

них виробничих галузей економіки [42]. При реалізації її завдань слід зро-

бити акцент на тісній і взаємовигідній співпраці ОМС та господарських 

структур. Для органів місцевого самоврядування це означає [24]: 

● упровадження пільг у системі оподаткування прибутку (у частині, 

що надходить до місцевих бюджетів) малих виробничих підпри-

ємств, які використовують (розробляють) інноваційний продукт; 
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● аналогічні пільги для інвесторів – установлення пільг в оподаткуван-

ні коштів, отриманих як інвестиції у промислові підприємства (або 

диференційованої ставки податку залежно від напряму фінансування 

і терміну окупності бізнес-проекту) – у частині коштів, що надходять 

від їх безпосередньої діяльності до місцевих бюджетів; 

● співпрацю з фінансово-кредитними установами – створення бюро 

кредитних історій для встановлення надійності потенційних пози-

чальників та вироблення методів безпосереднього впливу на розви-

ток галузей промислового сектора; 

● вилучення з бази оподаткування доходів, які надходять до бюджетів 

органів місцевого самоврядування, податку на доходи фізичних осіб, 

якщо інвестиції здійснені учасником (ОМС чи інвестором) до стату-

тів господарських товариств з метою провадження спільної госпо-

дарської діяльності; 

● розвиток супутніх виробництв завдяки участі ОМС у статутах госпо-

дарських товариств виробничої галузі. 

Для ефективної реалізації таких заходів необхідна спільна робота 

органів місцевої влади, малих та середніх суб'єктів підприємницької діяль-

ності й територіальної громади у напрямі забезпечення сталого розвитку 

адміністративно-територіальної одиниці шляхом активізації підпри-

ємницьких процесів у галузях промислового комплексу. Однак це, своєю 

чергою, потребує законодавчого закріплення правосуб'єктності територі-

альної громади як юридичної особи, що в перспективі дозволить виробити 

умови дотримання цінової політики та збуту продукції підприємств, спів-

засновником яких виступатиме орган місцевої влади [24]. 

Однозначно мале підприємництво як особлива форма економічної 

активності виконує низку функцій, спрямованих на підвищення економіч-

ного потенціалу території, формування умов для практичної реалізації ін-

новаційних проектів, створення нових робочих місць, зростання доходів 

населення, збереження та розвитку його інфраструктури. Однак цей сектор 
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економіки потребує фінансової підтримки і стимулювання. Тому необ-

хідним є визначення пріоритетних напрямів розвитку територій і стиму-

лювання тих видів підприємницької діяльності, які наразі не є привабливи-

ми для СПД. Для цього необхідна взаємодія органів місцевого самовряду-

вання з банківським сектором, що сприятиме реалізації нових фінансових 

проектів через пільгове кредитування та надання гарантій [30]. 

Одним із напрямів дієвої організації роботи ОМС та СПД є вико-

ристання конкретних методів підтримки виробничих комплексів: методів 

кредитування – надання коштів на поворотній основі та інвестування – ви-

ділення фінансових ресурсів на безповоротній основі. Для повного або 

часткового виконання боргових зобов'язань суб'єктів господарювання, що 

реалізовуватимуть інвестиційні проекти, можуть надаватися місцеві гаран-

тії. За таким методом фінансової підтримки підприємств пріоритетних га-

лузей економіки регіону доцільне фінансування виробничих галузей про-

мислового комплексу за умови впровадження суб'єктами господарської ді-

яльності ресурсозберігаючих технологій. 

Початковим фінансовим ресурсом гарантування боргових зо-

бов'язань можуть стати надходження єдиного податку до бюджету роз-

витку; завдяки надходженням від надання гарантій органами місцевого са-

моврядування останні в змозі вести власну фінансово-кредитну діяльність. 

Перспективним для територіальної громади міста може стати варіант, який 

передбачає сприяння виконавчих органів місцевого самоврядування ство-

ренню регіональних гарантійно-кредитних установ за участі ОМС у їх ста-

тутному капіталі. За подальшого ефективного функціонування таких ін-

ституцій місцеві бюджети отримають додаткове джерело власних доходів, 

а суб'єкти господарської діяльності основного та допоміжного виробництв 

пріоритетної галузі економіки регіону зможуть розраховувати на необ-

хідну фінансову підтримку [18]. 

Для реалізації пріоритетних інвестиційних проектів у промисловос-

ті, поряд із міністерствами та іншими центральними органами виконавчої 
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влади, які є реалізаторами державної промислової політики, мають ак-

тивно працювати у цьому напрямі й регіональні органи управління. Завдя-

ки налагодженій співпраці та новим формам і методам регіонального спів-

робітництва зросте ефективність бюджетних ресурсів, спрямованих на ін-

вестиційну підтримку промислових підприємств. Можливості регіональ-

ного співробітництва сприяють інвестиційній підтримці регіональних 

програм, реалізація котрих є взаємовигідною для окремих адміністратив-

но-територіальних одиниць. Можливості об'єднання бюджетних ресурсів 

дозволяють фінансово забезпечити реалізацію великих за обсягами проек-

тів. Такий підхід допускає і реалізацію пілотних проектів у тій галузі про-

мисловості, розвиток якої був би пріоритетним на території кількох адмі-

ністративних одиниць. 

Для концентрації капіталу доцільним також видається залучення 

додаткових фінансових ресурсів шляхом отримання зовнішньої допомоги 

від міжнародних організацій. При цьому, виконуючи завдання регіональ-

ної політики, органи місцевого самоврядування мають враховувати страте-

гію діяльності таких організацій, напрями та критерії інвестування, а та-

кож їхні інтереси у наданні фінансової підтримки тій чи іншій галузі на те-

риторії України. Слід зауважити, що державні організації тут виступають 

радше координаторами інвестиційних процесів, а основна роль у реалізації 

фінансових проектів підтримки розвитку території відводиться все ж таки 

органам місцевого самоврядування, які, своєю чергою, мають виробити 

нові підходи до організації власної діяльності. Вони можуть передбачати 

як створення нових структур (екстенсивний метод), так і доповнення но-

вим переліком функцій наявних інститутів (інтенсивний метод). На наш 

погляд, у сучасних умовах прийнятним є другий метод організації уп-

равління промислового розвитку, який би визначав грошові потоки для ін-

вестиційної підтримки пріоритетних виробництв території, тобто: 

● реалізацію інвестиційної політики в регіоні: формування мети, зав-

дань та визначення методів їх досягнення; 
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● розподіл коштів на інвестиційну підтримку, контроль надходжень та 

спрямування грошових потоків на реалізацію державних проектів 

підтримки промислових галузей, підтримку промислових потуж-

ностей регіону за власних дохідних джерел ОМС; 

● надання методичної допомоги органам місцевої влади щодо форму-

вання інвестиційного середовища адміністративно-територіального 

комплексу (у тому числі визначення спільних засад фінансування 

пріоритетних проектів шляхом трансфертного передавання коштів 

(див. рис. 1.5) [25]. 

 

Рис. 1.5. Передавання міжбюджетних трансфертів (субвенцій)  

між окремими місцевими бюджетами 

Згідно з положеннями Бюджетного кодексу [20] для реалізації 

спільних інвестиційних проектів бюджетні кошти у вигляді субвенції мо-
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жуть передаватися з одного місцевого бюджету до іншого. Міжбюджетні 

трансферти між місцевими бюджетами у разі фінансового забезпечення 

розвитку підприємств пріоритетної галузі промислового комплексу регі-

ону можуть передаватися у вигляді субвенції на виконання інвестиційних 

програм (проектів), у тому числі на будівництво або реконструкцію 

об'єктів спільного користування, та відповідно субвенції на утримання 

об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків їх ді-

яльності. 

Субвенція на виконання інвестиційних програм (проектів) – це між-

бюджетний трансферт для використання на фінансування комплексу захо-

дів, визначених на основі національної системи цінностей і завдань іннова-

ційного розвитку економіки та спрямованих на розвиток окремих галузей, 

секторів економіки, виробництв, регіонів, виконання яких здійснюється з 

використанням коштів державного та/або місцевих бюджетів чи шляхом 

надання державних та/або місцевих гарантій у порядку, визначеному орга-

ном, який ухвалив рішення про її надання [92]. Умови надання таких суб-

венцій визначаються на договірних засадах між надавачами та отримува-

чами на підставі рішень відповідних рад. Однією з умов отримання суб-

венції на виконання інвестиційних програм (проектів) є участь бюджету 

отримувача субвенції у спільному фінансуванні інвестиційного проекту. 

Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію не-

гативних наслідків діяльності таких об'єктів передається з одного бюджету 

до іншого для компенсації відповідних видатків [20]. 

Субвенції, що спрямовуються на виконання власних повноважень 

ОМС, здійснюються з другого кошика доходів місцевих бюджетів, тобто 

за рахунок доходів, що не враховуються при визначенні обсягу між-

бюджетних трансфертів. Субвенції, що передбачають фінансове забезпе-

чення делегованих повноважень органів місцевого самоврядування, нада-

ються з першого кошика доходів місцевих бюджетів, тобто з доходів, що 

враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів. Можли-
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вість об'єднання на договірних засадах коштів відповідного місцевого бю-

джету та інших місцевих бюджетів для виконання спільних проектів або 

вирішення інших питань, що стосуються спільних інтересів територіаль-

них громад, належить до власних (самоврядних) повноважень сільських, 

селищних, міських рад [92]. Ці заходи фінансуються з доходів другого ко-

шика місцевих бюджетів. Зазначаємо, що інвестиційні субвенції є над-

ходженнями бюджету розвитку спеціального фонду відповідних місцевих 

бюджетів, що формує фінансовий ресурс для підтримки і розвитку під-

приємництва у регіоні. Одним із варіантів фінансового забезпечення соці-

ально-економічних проектів розвитку територій (у тому числі під-

приємництва) є використання коштів обласних та районних рад, які залу-

чені з місцевих бюджетів на цю мету [20]. Слід враховувати також можли-

вість використання бюджетних коштів, переданих із сільських, селищних, 

міських бюджетів (у разі профіциту) до районних бюджетів, тоді необ-

хідне рішення районної ради щодо напрямів їх використання. Представле-

ні варіанти фінансового забезпечення інвестиційних проектів, які забезпе-

чують підтримку виробничих галузей економіки адміністративно-терито-

ріальної одиниці за рахунок міжбюджетних трансфертів між місцевими 

бюджетами, реалізовуватимуться на засадах економічної ефективності. Це 

передбачає досягнення цілей інвестиційної програми (проекту) із залучен-

ням мінімального обсягу бюджетних коштів на її виконання [25]. 

Бюджетні кошти через нестабільну фінансову базу органів місцевого 

самоврядування залишаються основним засобом підтримки розвитку регі-

онів. А окремі адміністративно-територіальні одиниці у складі областей за-

лишаються повністю дотаційними. Тому бюджетна політика як діяльність у 

сфері управління бюджетними коштами має бути спрямована на досягнення 

регіонами збалансованого розвитку з акцентом при розподілі фінансових 

ресурсів на пріоритетах економічного зростання виробничої сфери. 

Сьогодні завдяки бюджетному фінансуванню функціонують в ос-

новному такі галузі, як охорона здоров'я, освіта, установи культури, спор-
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ту, фінансуються заходи соціального захисту населення тощо. І це аксіома. 

Бюджетна підтримка виробничих підприємств практично неможлива, бо 

передбачає використання власних коштів органів місцевого самоврядуван-

ня, котрих, як правило, недостатньо. Проблематичним є і розширення дже-

рел формування другого кошика доходів місцевих бюджетів, оскільки во-

но потребує законодавчого утвердження на державному рівні. Вихід із цієї 

ситуації вбачається у поповненні дохідної частини місцевих бюджетів нет-

радиційними методами. До них можна віднести такі [34]: 

● власні доходи і дотації – кошти, що можуть бути використані орга-

ном місцевого самоврядування на інвестиції; 

● субвенції з державного бюджету, їх обсяг не повинен перевищувати 

50% вартості інвестицій (субвенція може бути надана тільки на ре-

алізацію інвестицій, що відповідають регіональній стратегії роз-

витку); 

● дотації з позабюджетних фондів – на підтримку відповідних інвести-

цій, наприклад, у Польщі фонди охорони навколишнього середови-

ща підтримують інвестиції, пов'язані з екологією; 

● кошти закордонних допомогових організацій (вони можуть станови-

ти не більше ніж 75% інвестиції); 

● поворотні кошти (кредити). 

Акцентуючи увагу на бюджетній підтримці виробничої сфери регі-

онів, слід зазначити, що нині за державними програмами фінансуються ли-

ше окремі заходи. Причому реалізація завдань державної регіональної по-

літики щодо фінансової підтримки програм розвитку підприємницького 

сектора забезпечується частковим відшкодуванням із місцевих бюджетів 

відсоткових ставок за кредити, залучені суб'єктами малого та середнього 

бізнесу . 

Акцент у регіональній політиці органів місцевого самоврядування 

на бюджетній підтримці виробничої сфери дасть змогу у майбутньому 

збільшити надходження до бюджетів усіх рівнів. Ця можливість реалі-
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зується завдяки збільшенню другого кошика доходів місцевих бюджетів, 

тобто тих доходів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних 

трансфертів. 

Водночас фінансування виробничих галузей має зростати завдяки 

розширенню власних повноважень органів місцевого самоврядування у 

сфері управління бюджетними коштами, що передбачатиме нові підходи у 

бюджетній політиці: 

● розмежування повноважень між місцевими органами виконавчої 

влади (обласними та районними радами й облдержадміністраціями 

та райдержадміністраціями) щодо реалізації контрольно-наглядових 

функцій у сфері бюджетної політики, а це потребуватиме вдоскона-

лення нормативно-правової бази на загальнодержавному рівні; 

● можливість кредитування тих виробничих підприємств, розвиток 

яких був би пріоритетним для регіону – завдяки участі органів місце-

вого самоврядування у фінансово-кредитних відносинах; 

● пільги в оподаткуванні підприємств у частині надходжень до місце-

вих бюджетів (доцільно надавати на початкових етапах становлення 

та налагодження господарської діяльності); 

● створення нових виробничих підприємств комунальної власності або 

переведення наявних у власність територіальної громади; 

● використання нетрадиційних методів у практиці бюджетної підтрим-

ки промислових підприємств провідних галузей економіки регіону. 

Перелічені заходи сприятимуть підвищенню ефективності у сфері 

управління економікою територій та забезпечать реалізацію перспек-

тивних засад провадження бюджетної політики місцевого самоврядування 

з метою підтримки підприємницького сектора [23]. 
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2.1. Перспективи розвитку інтеграційних процесів 

Інтеграція є найбільш очевидним процесом, який характеризує змі-

ни суспільного розвитку в економічному середовищі. Це також етап пере-

ходу від регіоналізації до глобалізації, від структуризації економічного 

простору до набуття універсальних ознак суспільних відносин, що пог-

либлює взаємодію між суб'єктами цих відносин на міждержавному рівні, 

"ігноруючи" континентальний простір. Призначенням інтеграції є 

об'єднання окремих національних економічних систем (на міждержавному 

рівні) у єдиний економічний простір – своєрідну модель глобального кон-

курентоспроможного інтегрування, яка забезпечила б стратегічні позиції 

нашої держави на світових міжнародних ринках. 

Наразі створення сприятливого середовища для інтеграційної 

взаємодії підприємств великого і малого бізнесу, особливо у промислово-

му секторі економіки, має формуватися на основі оптимізації процесів ало-

кації державних фінансів та економічної політики. Посткризові економічні 

умови не є сприятливими для стабілізації розвитку України. Тому саме 

сьогодні процеси інтеграційної взаємодії у змозі забезпечити певну стабі-

лізацію завдяки провадженню і реалізації спільних взаємовигідних завдань 

господарської політики інтегрованих та інтеграційних суб'єктів господа-

рювання, зменшуючи ризики. Можна констатувати, що в основному по-

няття інтеграції передбачає взаємодію елементів середовища або його 

суб'єктів на основі взаємної ідентифікації ними єдиних принципів уп-

равління. 
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Отже, інтегрáція (від лат. integrum – ціле, integratio – відновлення) 

[111]: 

1) поєднання, взаємопроникнення. Це процес об'єднання будь-яких 

елементів (частин) в одне ціле. Процес взаємозближення й утворен-

ня взаємозв'язків; 

2) згуртування, об'єднання політичних, економічних, державних і гро-

мадських структур у рамках регіону, країни, світу. 

Економічна енциклопедія доповнює поняття інтеграції ще й додат-

ковими ознаками, виділяючи такі її види, як регресивна та фінансова ін-

теграція. Отже, інтеграція (від латин. integratio – поповнення, відновлення) 

[46]: 

● по-перше: об'єднання в ціле будь-яких окремих частин. Протилежне 

– дезінтеграція; 

● по-друге: узгоджений розвиток і взаємне доповнення підприємств, 

галузей економіки, регіонів і держав з метою ефективнішого вико-

ристання ресурсів і більш повного задоволення потреб учасників 

цього процесу у відповідних товарах і послугах. 

У фінансово-економічному словнику цим поняттям охоплено [51]: 

1) економічний процес взаємодії національних економік двох і більше 

держав на засадах кооперації та поділу виробництва і праці; 

2) об'єднання (повне або часткове) підприємств для виробництва пев-

ної продукції з мінімальними витратами фінансових і матеріальних 

ресурсів. 

Крім того виділяють: 

● інтеграцію економічну – процес зближення та об'єднання госпо-

дарсько-економічної діяльності окремих країн. Основою інтеграції 

економічної є міжнародний поділ праці, а метою – досягнення ефек-

тивної структури національних економік, створення ринку товарів, 

капіталу та робочої сили, а також зближення економічних політик ін-
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тегрованих держав [61]; процес інтернаціоналізації господарського 

життя, зближення, об'єднання економік ряду країн [72]; 

● інтеграцію фінансову – міждержавний процес гармонізації та уніфі-

кації податкових систем, бюджетних процесів, державних витрат, 

бюджетних класифікацій, систем контролю з боку центральних бан-

ків за діяльністю банків комерційних. Здійснюється з метою більшої 

координації країн, що входять до складу регіональних угруповань; 

● інтеграцію соціальну – наявність упорядкованих відносин між інди-

відами, групами, організаціями, державами. 

У соціально-політичному розумінні інтеграція означає зближення і 

єднання диференційованих соціальних чи політичних інститутів. Поняття 

інтеграції соціальної означає наявність упорядкованих безконфліктних 

відносин між соціально-політичними діячами (людьми, організаціями, 

державами); поняття інтеграції політичної, інтеграції економічної означа-

ють, наприклад, зближення суверенних держав у сфері економічної та по-

літичної взаємодії на базі утвердження й функціонування відповідних ор-

ганізацій (ЄЕС, Латиноамериканська Економічна Система, Організація 

Африканської Єдності та ін.) і формування принципово нових інтегрова-

них структур (Європарламент, Євросуд, Інтерпол) [59]. 

Процес інтеграції передбачає такі стадії: 

● поглиблення взаємодії та узгодження напрямів формування між-

державної економічної системи; 

● забезпечення спорідненості державних економічних систем і між-

державної системи шляхом уніфікації законодавчих засад реалізації 

їх економічної та фінансової політики; 

● формування єдиного економічного простору в межах уніфікованого 

правового законодавства. 

Відстежуючи еволюцію розвитку інтеграційних зв'язків, слід виді-

лити її орієнтацію на поглиблення міжнародних зв'язків та розширення 
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меж співпраці до глобального співробітництва. Тоді економічна інтеграція 

є наслідком поглиблення міжнародного територіального поділу праці. На 

певному етапі розвитку цього процесу економічні відносини між країнами 

світу характеризуються вже не тільки торговельними, але й тісними ви-

робничими, фінансовими зв'язками. 

Економічна інтеграція – це процес зближення національних еконо-

мік шляхом утворення єдиного економічного простору для вільного пере-

міщення товарів, послуг, капіталів, робочої сили через національні кордо-

ни. Національні економіки, спеціалізуючись на певних товарах та послу-

гах, водночас доповнюють одна одну в системі світового господарства. 

Слово "інтеграція" походить від латинського "integer" – цілий; от-

же, інтеграція веде до утворення цілісної економічної системи. Сучасна 

міжнародна економічна інтеграція відбувається під впливом низки факто-

рів світового розвитку, серед яких найістотнішими є глобалізація і регіона-

лізація. 

Глобалізація означає тісну взаємодію і сплетіння економічних, полі-

тичних, соціальних, правових, інформаційних, культурних та інших тран-

сакцій на світовому терені; поширення безпосередніх і опосередкованих 

зв'язків між суб'єктами економічної діяльності всіх країн світу; формуван-

ня єдиної (глобальної) для всього світового суспільства системи світогос-

подарських відносин. Поняття глобалізації тісно пов'язане з інтернаціона-

лізацією господарського життя. Глобалізація супроводжується утворенням 

міжнародних організацій, що є регуляторами цього процесу. В економіч-

ній сфері це насамперед економічні підрозділи ООН (ЕКОСОР, ЮНІДО, 

ЮНКТАД та ін.), Міжнародний валютний фонд, Світовий банк, Світова 

організація торгівлі, міжнародні організації в окремих галузях економіки 

(промисловість, сільське господарство, транспорт тощо). Глобалізація на-

дає інтеграційним процесам загальносвітового характеру; кожна країна 

взаємодіє з іншими країнами не тільки безпосередньо (наприклад, через 

зовнішню торгівлю), але й через механізм опосередкування, тобто залу-
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чення до світового ринку, світової валютної системи, до системи міжна-

родних організацій глобального типу. 

Регіоналізація – це поглиблення міжнародних зв'язків на компак-

тному просторі, що зветься регіоном. Регіон характеризується не тільки 

близьким розташуванням країн, але й спільністю природних, історичних, 

економічних, політичних, культурних умов. Такі умови, наприклад, є в За-

хідній Європі, що значно полегшує там процес економічної інтеграції. На 

регіональному рівні утворюються міждержавні угруповання, які мають ха-

рактер інтеграційних об'єднань. Економічне згуртування є головною ме-

тою і чинником їх утворення, але хоча часто цей процес підсилюється по-

літичними, культурними й іншими умовами. Наприклад, Рада економічної 

взаємодопомоги (РЕВ) була передусім політичною організацією. Євро-

пейський Союз, навпаки, сформувався у 50-х роках як суто економічна ор-

ганізація, а тепер все більше набуває рис політичного союзу. 

Регіональні угруповання в Латинській Америці значною мірою 

ґрунтуються на культурній, мовній, регіональній спільності. Спонукаль-

ним чинником африканських об'єднань є спільність історичних умов роз-

витку. Хоч, на перший погляд, глобалізація і регіоналізація є процесами 

протилежного напряму, вони не виключають, а доповнюють одна одну. На 

регіональному рівні конкретизуються, організаційно упорядковуються, 

моделюються інтеграційні процеси, які на глобальному рівні мають уза-

гальнений характер. Поступово розширюючись, регіональні організації 

відпрацьовують механізм економічного співробітництва, який стає над-

банням світової спільноти на глобальному рівні. 

Цей факт відображається, до речі, у системі міжнародних організа-

цій: Організація європейського економічного співробітництва, утворена у 

1948 р. як регіональна організація, з 1961 р. перетворилася на глобальну – 

Організацію економічного співробітництва й розвитку (ОЕСР), що сьогод-

ні об'єднує країни усіх континентів. Найбільш чітко міжнародна інтеграція 

проявляється на регіональному рівні, тому доцільно розглянути докладні-
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ше механізм інтеграції на прикладі регіональних інтеграційних угрупо-

вань. Просторово можна відокремити такі рівні регіоналізації [60]: 

● макрорегіональний – об'єднання держав великого регіону. Такими 

регіонами є: Західна Європа, Центральна Європа, Східна Європа, 

Центральна Азія (азіатські країни колишнього СРСР, а також Монго-

лія), Південна Азія, Східна і Південно-Східна Азія, Азіатсько-Тихо-

океанський регіон (поєднує декілька регіонів Азії, Австралію, деякі 

країни Північної й Південної Америки), Північна Америка, Латинсь-

ка Америка, Близький Схід, Західна і Центральна Африка, Східна 

Африка, Південна Африка; 

● мезорегіональний – співробітництво між прикордонними адміністра-

тивно-територіальними утвореннями держав, наприклад, єврорегі-

они; 

● мікрорегіональний – спільні спеціальні економічні зони. 

Інтеграційні процеси відбуваються з неоднаковою глибиною й ін-

тенсивністю в різних регіональних угрупованнях. Це залежить від 

загального рівня розвитку країн регіону і рівня поглиблення терито-

ріального поділу праці між ними. За ступенем інтегрованості виок-

ремлюються такі регіональні інтеграційні об'єднання країн: зона пре-

ференційної торгівлі, вільний торговельний простір (або зона вільної 

торгівлі), митний союз, спільний ринок, економічний союз. 

Докладніше розглянемо економічну інтеграцію зв'язків, поняттям 

якої охоплюється весь процес інтернаціоналізації господарського життя, 

зближення, об'єднання економік. До речі, словник іншомовних слів тлума-

чить поняття інтеграції капіталістичної і соціалістичної [72]. 

Характеризуючи це поняття, проаналізуємо його сучасне значення і 

трактування. Отже, цей процес характеризується як об'єктивний процес 

розвитку глибоких, стійких взаємозв'язків та поділу праці між національ-

ними господарствами, створення міжнародних господарських комплексів 

у межах держави. Економічна інтеграція – форма інтернаціоналізації гос-
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подарської діяльності (виробництва), зближення та поглиблення взаємодії 

національних економік. Вона зумовлена зростанням продуктивних сил, 

підвищенням рівня усуспільнення виробництва та науково-технічною ре-

волюцією. Економічна інтеграція проявляється у державних формах 

об'єднання країн. Наприклад, Європейський Союз, ОПЕК, Світова органі-

зація торгівлі, Європейська асоціація вільної торгівлі тощо. Однак при 

цьому економіка інтегрованих країн втрачає своє національне обличчя, са-

мобутність. Економічна інтеграція сприяє посиленню взаємозв'язку та 

взаємодоповнюваності національних господарств на основі міжнародного 

поділу праці. Інтеграційний процес характеризується: 

1) планомірною зміною структури окремих країн, координацією спів-

праці держав, узгодженим зв'язком між асортиментом продукції у 

країнах співдружності, а також спільним використанням науково-

дослідного потенціалу на основі міжнародного поділу праці. Унас-

лідок цього прискорюється науково-технічний прогрес, повніше ви-

користовуються сировинні ресурси, підвищується ефективність 

функціонування національних господарств; 

2) створенням та удосконаленням міжнародної співпраці, що пог-

либлює міжнародну спеціалізацію та кооперування виробництва; 

3) активізацією ролі внутрішньої економічної політики у створенні 

умов для поглиблення ефективності господарських зв'язків з інши-

ми країнами. Це виражається у перебудові економік поєднаних кра-

їн, спрямованій на реалізацію взаємних і міжнародних норм якості 

та стандартів. Інтеграція передбачає не тільки використання кон-

кретних особливостей галузевої структури виробництва в окремих 

країнах для взаємовигідного обміну діяльністю, але й цілеспрямова-

ну перебудову структури національних господарств, що забезпечує 

значно вищий ступінь їхньої взаємодії та розширення можливостей 

міжнародного поділу праці. Творення економічних спілок – один із 

шляхів інтеграції країн, завдяки якому здійснюється міжнародний 
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поділ праці та у кожної з країн з'являються додаткові можливості 

для розвитку [39]. 

Розглядаючи інтеграційну взаємодію суб'єктів економічної діяль-

ності на різних рівнях її організації та здійснення, доцільно зазначити, що 

ефективність таких процесів оцінюватиметься саме на перших етапах її за-

початкування. І зауважимо, що перспектива їх розвитку, хоча й цілком ре-

альна, може не реалізуватися на глобальному рівні. Це зумовлено специфі-

кою конкурентного середовища, у якому успішно функціонують монопо-

лістичні структури. Тому процеси інтеграційної взаємодії на мікрорівні до-

цільно розглядати із перспективою створення конкурентної переваги у сек-

торі функціонування суб'єктів інтеграції завдяки транснаціоналізації ви-

робництва, тобто як форму організації зовнішніх зв'язків цих суб'єктів [19]. 

Перспективою розвитку інтеграційних процесів є транснаціоналіза-

ція, що означає глобальний розвиток економічних систем із залученням 

суб'єктів господарської діяльності будь-якого рівня. Назвемо принципи 

транснаціоналізації процесів виробництва промислової продукції для 

суб'єктів господарської діяльності: 

● створення сприятливих умов для інноваційної діяльності під-

приємств; 

● стимулювання розвитку підприємництва; 

● співпраця малого і великого бізнесу, що передбачає централізовану 

модель співробітництва, визначаючи автономію суб'єктів госпо-

дарської діяльності. 

Окремими формами транснаціоналізації виробництва є вертикальна 

і горизонтальна інтеграція виробничих зв'язків та інтеграція конгломера-

тивного (діагонального) типу. Кожна форма при відповідній організації 

має свої переваги і недоліки. Горизонтальна інтеграція передбачає 

об'єднання підприємств однієї галузі, що виробляють однорідну продук-

цію або послуги, належать до технологічно пов'язаних між собою галу-

зей. Основною перевагою горизонтального типу інтеграції підприємств 



 

Інтеграційні процеси у підприємництві 66 

є отримання ефекту масштабу на всіх стадіях відтворювального процесу 

(при постачанні сировини і матеріалів, розробці технологій та товарів, 

виробництві, збуті однорідної продукції, у сфері управлінських функцій 

тощо) [121]. 

Вертикальна інтеграція передбачає різнорідну співпрацю під-

приємств, які належать до різних стадій виробництва – від видобутку си-

ровини до випуску готової продукції, може включати підприємства тран-

спортно-збутової мережі. Конкурентні переваги інтеграції конгломератив-

ного або діагонального типу перш за все полягають у диверсифікації ризи-

ків та витрат, з погляду управління як капіталом, так і виробництвом. Ди-

версифікованість дає можливість зменшити наслідки циклічних коливань 

на окремих товарних та факторних ринках. Крім того, більшість інтегрова-

них структур діагонального типу – це одночасно як горизонтальні, так і 

вертикальні інтеграції, тобто вони дістають переваги як першого, так і 

другого з названих типів інтеграції, завдяки чому виникають нові додатко-

ві ефекти синергії. 

Для успішного функціонування транснаціональних формувань важ-

ливою є їх організаційна структура, яка залежить від способу інтеграції. 

Зважаючи на це, сьогодні успішно функціонує велика кількість різних ти-

пів інтегрованих об'єднань, які мають специфічні організаційні форми ді-

яльності. Так, інтегровані структури бізнесу відіграють провідну роль в 

економіці розвинених держав зарубіжжя і характеризуються як диверсифі-

ковані багатофункціональні структури, створені на основі об'єднання капі-

талів промислових підприємств, кредитно-фінансових установ та інших 

суб'єктів господарювання з метою максималізації прибутку, підвищення 

ефективності фінансових операцій, посилення конкурентоспроможності на 

внутрішніх і зовнішніх ринках, зростання економічного потенціалу як усієї 

групи в цілому, так і кожного з її учасників. 

Проте, акцентуючи увагу на розвитку промислових процесів в еко-

номіці держави, зосередимося на основних типах об'єднань саме у промис-
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ловості. Так, для промислових галузей із незначним асортиментом продук-

ції і масовим виробництвом на початкових етапах створення нових 

об'єднань був характерний синдикалізм, що зумовлювало значну концен-

трацію промислового виробництва, а згодом – вже для диверсифікованих 

підприємств – створення трестів, характерне для багатогалузевих об'єд-

нань. Сьогодні основними серед таких інтегрованих комплексів є [61] про-

мисловий концерн, стратегічний альянс, фінансово-промислова група, ха-

рактерні риси котрих демонструє рис. 2.1. 

Концерн був своєрідною організаційною формою інтеграційного 

об'єднання, яка поєднувала окремі риси, характерні і для синдикату, і для 

тресту. Власне, це багатогалузеве об'єднання організаційно пов'язаних між 

собою підприємств, контрольованих материнською компанією через сис-

тему участі в капіталі [107]. Великі концерни об'єднують десятки і сотні 

підприємств, включаючи збутові, обслуговуючі, фінансові, страхові, на-

уково-дослідні та виробничі фірми. Наприклад, "Дженерал моторз" 

об'єднує 126 автомобільних заводів у США і 13 у Канаді, а також виробни-

чі і збутові центри у 36 країнах. Продукція компанії реалізується через 

власні збутові мережі та мережі дилерів, що становлять більше 15 тис. 

фірм. У разі входження до концерну банківських або інших фінансових 

структур він стає класичною організаційною формою об'єднання промис-

лового та фінансового капіталу. Водночас діяльність концерну в основно-

му орієнтована на виробництво, тому материнською компанією, як прави-

ло, є виробниче підприємство – власник контрольних пакетів акцій дочір-

ніх виробничих і фінансових структур [121]. 

Так, під промисловим концерном розуміється об'єднання під єди-

ним управлінням головного і цілого ряду промислових підприємств юри-

дично самостійних, але пов'язаних системою участі у капіталі [36]. 

Фінансово-промислова група (ФПГ) – це об'єднання суб'єктів гос-

подарювання різних форм капіталу через систему участі у капіталі або 

персональну унію з метою координації своєї діяльності з підвищення кон- 
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Рис. 2.1. Характеристика окремих типів інтегрованих структур 
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курентоспроможності. ФПГ – це диверсифіковані багатофункціональні 

структури, створені на основі об'єднання капіталів промислових під-

приємств, кредитно-фінансових установ та інших суб'єктів господарюван-

ня з метою максималізації прибутку, підвищення ефективності фінансових 

операцій, посилення конкурентоспроможності на внутрішніх і зовнішніх 

ринках, зростання економічного потенціалу як усієї групи в цілому, так і 

кожного з її учасників. Фінансово-промислові групи більшість фахівців 

розуміють як об'єднання промислового і фінансового капіталу, що ба-

зується на довгострокових зв'язках і різних системах участі в капіталі кор-

порацій [13, 32, 40], а саме [78]: 

1) купівля контрольних або великих пакетів акцій виробничих і фінан-

сових компаній. Із цього випливає, що до складу ФПГ можуть вхо-

дити концерни, холдингові компанії. Саме через систему холдингів 

і концернів забезпечується участь у капіталі інших компаній; 

2) особиста унія. Вона дозволяє забезпечувати тісні взаємозв'язки як 

юридично залежних, так і не залежних одна від одної структур; 

3) передавання у трастове управління майна (нерухомість, фінансові 

ресурси, портфелі цінних паперів); 

4) надання лізингових послуг; 

5) надання довгострокових кредитів; 

6) установлення довгострокових прямих зв'язків між підприємствами; 

7) підписання картельних угод, створення синдикатів; 

8) створення асоціацій і консорціумів; 

9) централізація фінансових потоків. 

Таким чином, ФПГ – ширше поняття, ніж концерн чи холдинг. Вод-

ночас або концерн, або холдинг-компанія може виступати як материнська 

(головна) компанія фінансово-промислової групи. Проте утворення ФПГ 

не тільки забезпечується завдяки участі у капіталі, а й відбувається через 

систему довгострокових зв'язків: договірних відносин, особистої унії тощо 

[121]. Злиття і поглинання, утворення фінансово-промислових груп зав-
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жди є симптомом того, що суб'єкти ринку (насамперед промислові фір-

ми) відчувають значну нестачу інвестиційних ресурсів. Коли проблеми ін-

вестицій у країні вирішуються, слабшає інтерес і до утворення фінансово-

промислових груп [64]. 

Як уже зазначалося, створення фінансово-промислових груп відбу-

вається завдяки участі в акціонерному капіталі унаслідок об'єднання окре-

мих юридично самостійних компаній (різновиди – концерн, корпорація, 

фінансові групи (у яких холдингові функції виконують банки), фінансові 

угруповання (менш чітко організаційно оформлені об'єднання), холдингові 

об'єднання, промислово-фінансові групи (в Україні (1996–2009 рр.), фінан-

сово-промислові групи в Росії). Тому і моделі фінансово-промислових 

груп є різними: фінансово-промислові конгломерати, які включають фі-

нансово-кредитні установи: трастові компанії, банки, пенсійні та інвести-

ційні фонди, ощадні асоціації); групи; промислові організації; фінансові; 

торговельні; страхові та ін. Типи фінансово-промислових груп (розрізня-

ються залежно від центру, навколо якого об'єднується вся група) [19]: 

● консолідуюче ядро – банківський холдинг (холдинговий механізм 

створення промислово-фінансової групи – компанія з контрольним 

пакетом учасників групи); 

● консолідуюче ядро – виробничо-технологічний комплекс (об'єднан-

ня юридично самостійних компаній, які сформовані за допомогою 

фінансових методів (участь у акціонерному капіталі) – це концерни і 

корпорації). 

Структури асоціативного типу базуються на внутрішніх договірних 

відносинах: промислово-фінансові групи; концерни; холдинги; конгломе-

рати; консорціуми. 

Інтеграційні процеси потребують чіткого антимонопольного зако-

нодавства. Сьогодні добровільне об'єднання підприємств легалізовано 

нормами Господарського кодексу України [39]. Однак для їх ефективного 

функціонування та налагодження господарських взаємозв'язків між бізне-
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сом великого та малого секторів необхідними є спонукальні мотиви їх гос-

подарської поведінки. Зважаючи на це, мотивація підприємств до вхо-

дження в інтеграційні об'єднання передбачає [19]: 

● налагодження технологічних і господарських зв'язків; 

● реалізацію державних програм національного (регіонального) зна-

чення за бюджетні кошти; 

● реалізацію інвестиційних та інноваційних проектів; 

● встановлення коопераційних зв'язків; 

● завоювання вітчизняних та іноземних ринків збуту та ринків сирови-

ни, використання трудових ресурсів; 

● економію витрат (зменшення потреби в оборотних коштах); 

● конкурентоспроможність продукції завдяки партнерським відноси-

нам між великими і малими виробничими підприємствами. 

Американський професор Роберт Хісрік представив результати 

власних досліджень, у яких підприємництво розглядається у межах вели-

ких організаційних структур, і визначив напрям перенесення організа-

ційних технологій, властивих невеликим гнучким підприємницьким струк-

турам, до великих фірм. Такі технології спрямовані на ліквідацію переш-

код, що стримують творчу поведінку працівників, а також організаційних 

перепон на шляху нововведень. Професор також наводить результати дос-

ліджень, які демонструють підвищення підприємницької мотивації серед 

випускників провідних шкіл бізнесу (Гарвард або Стенфорд): більшість із 

них готові розглядати пропозицію місця праці при удвічі меншій стартовій 

заробітній платі, ніж у великих фірмах (до 120000 дол. за рік), за умови 

пайової участі в прибутку і в управлінні новою або швидкозростаючою 

підприємницькою організацією, особливо у сфері інтернет-економіки. 

Сучасні науковці, зокрема Л.Е. Слуцький, стверджують, що корпо-

рації і малі підприємства повинні доповнювати одне одного, при цьому 

безпосередньо враховуючи об'єктивні реалії ринку конкретної країни. 

Крім того підприємницькі процеси визначені фінансово-кредитною під-



 

Інтеграційні процеси у підприємництві 72 

тримкою, проте в основному кваліфікуються як "вдалий" сектор для бан-

ківського кредитування і не мають доступу до ринку цінних паперів. Це 

пов'язано насамперед із значними втратами від недооцінки цінних паперів 

таких підприємств. Недооцінка при первинному розміщенні акцій може 

вплинути на їх реалізаційну вартість [17]. Тому малі підприємства доволі 

обмежені для зовнішнього фінансування. У зв'язку з цим в Україні в ос-

новному підприємницькі процеси мають підґрунтя у таких конкурентних 

галузях економіки, як торгівля і посередницька діяльність. 

Сьогодні конкурентність продукції – це один з факторів лібераліза-

ції економіки і посилення її транснаціоналізації. За сучасних умов динамі-

ка процесів економічного розвитку характеризується загальним глобально-

інтеграційним ресурсом країни, який трактується як засіб її ефективного 

функціонування в умовах посилення глобальної інтеграції. Глобально-ін-

теграційний ресурс вказує на інтеграційні переваги країни завдяки підви-

щенню конкурентоспроможності її промислового сектора на світовому 

ринку. Слід зазначити, що прибутковість фінансово-виробничих структур 

унаслідок їх участі у транснаціоналізаційних процесах пов'язана насампе-

ред із забезпеченням науково-технічного прогресу у виробництві. Тобто 

для реалізації довгострокових стратегій економічного розвитку об'єднаних 

інтеграційних структур необхідний безперервний інноваційний процес, 

який включає розробку і впровадження нововведень та реалізацію нової 

або вдосконаленої продукції. 

Нова економічна модель розвитку України повинна бути орієнтова-

на передусім на створення конкурентоспроможного середовища, що спри-

ятиме розвитку інтеграційних процесів в економіці. Структури інтегра-

ційного типу у перспективі можуть розширити функціональну діяльність, 

перетворюючись на транснаціональні об'єднання із концентрованим фі-

нансовим і промисловим капіталом. 

Із становленням ринкової системи господарювання нарощування 

економічного потенціалу країни можливе завдяки використанню саме цих 
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структур. Сьогодні така перспектива стосується підприємницького сектора 

економіки країни як найбільш мобільного у сфері інноваційного розвитку 

та інвестиційної підтримки. Сучасні інтеграційні об'єднання готові конку-

рувати у промислових галузях економіки, завойовуючи нові ринки капіта-

лу. Це структури із високим ступенем адаптивності до економічної ситуації 

в державі, оскільки використовують переваги мобільного підприємницько-

го сектора. Зважаючи на середовище функціонування останнього, перспек-

тива діяльності інтеграційних структур узгоджує такі питання: права влас-

ності, транзитність, попит і пропозиція товарної продукції та послуг, а та-

кож промисловий, інтелектуальний, трудовий, технологічний потенціал. 

Отже, для підприємництва ефект інтеграції незалежно від типу може пе-

редбачати ті ж переваги, що й для великих корпоративних структур: 

● збереження власності; 

● уникнення подвійного оподаткування, використання податкових 

пільг та нижчих ставок податків завдяки чинності міжнародних зако-

нодавчих актів підтримки холдингових компаній; 

● розширення діяльності на іноземних ринках із дефіцитом ресурсу, 

продукованого структурами інтеграційного типу, як наслідок – отри-

мання надприбутку; 

● проникнення на нові ринки із дешевими виробничими ресурсами, 

перенесення окремих виробничих операцій за межі країни базування 

компанії. 

Як наслідок, взаємні переваги інтеграційного розвитку дають мож-

ливість поліпшити економічну ситуацію в країні шляхом капіталізації її 

фондового ринку. Отже, імідж компанії навзаєм пов'язаний з іміджем кра-

їни її базування: ринковим устроєм, поширенням глобалізаційних процесів 

функціонування одно- та багатогалузевих інтеграційних груп національно-

го чи транснаціонального типу, корпоративного сектора економіки. 

Проте необхідною при цьому є наперед визначена пропорційність 

між іноземним капіталом, поширеним за межі країни-реципієнта завдяки 
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розвитку глобалізаційних процесів у світовій економіці, і національним 

капіталом будь-якої держави. Одногалузеві національні компанії сприяти-

муть зміцненню незалежних позицій економіки держави, що, своєю чер-

гою, забезпечить приплив портфельних інвестицій через корпоративний 

сектор. За такого підходу одногалузеві об'єднання можуть сконцентрувати 

свою діяльність, дістати доступ до державних фінансових забезпечень. 

Крім того, державний вплив на стабілізацію економічних процесів може 

поширюватися способом участі на правах власності у капіталі компанії; 

забезпечення держзамовлень; гарантування прав повернення позикових 

коштів; демонополізації ринку шляхом розробки та реалізації принципів 

ефективної фінансово-економічної політики та норм антимонопольного за-

конодавства. 

Реалізовуючи державну політику підтримки пріоритетного галузе-

вого розвитку, передбачаємо можливість участі світових інтеграційних 

структур і у контролі корпоративного сектора економіки держави. Згодом 

ймовірна інтеграція бізнесу України у міжнародні структури. 

2.2. Класифікація індикативних показників оцінки 

підприємництва, характерних для промислово  

розвинених країн Європи 

Сфера впливу малого підприємництва на економіку країни поши-

рюється шляхом зростання зайнятості населення та створення нових робо-

чих місць. Такий вплив можна визнати одним із найважливіших факторів 

економічного піднесення держави. Досліджуючи ефективність під-

приємницької діяльності в різних сферах суспільного життя, слід акценту-

вати увагу на регіональних особливостях її розвитку. Отже, для оцінки 

впливу цього ринкового фактора необхідні показники, що найточніше ві-

дображатимуть потребу в галузевому розвитку підприємництва та його вне-

сок у збалансоване піднесення адміністративно-територіального комплексу. 
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Також треба відзначити необхідність уніфікації цих показників. 

Складність їх розробки й застосування полягає в тому, що тлумачення са-

мого поняття підприємництва у європейських країнах різне, а це створює 

проблеми зі стандартною оцінкою даного динамічного процесу з допомо-

гою будь-яких індикаторів. 

Зважаючи на сучасні тенденції розвитку процесів інтеграції фінан-

сового та промислового капіталу і потребу залучення та використання при 

цьому підприємницького сектора економіки як інтеграційного ресурсу для 

великих багатогалузевих підприємств, необхідною стає параметризація 

способів оцінки нових інтеграційних об'єднань і самих МСП-учасників. 

Форми такої співпраці різноманітні, як і критеріальні ознаки. 

Так, у багатьох країнах малими вважаються підприємства з невели-

кими обсягами реалізації продукції та кількістю зайнятих осіб – і це 

об'єктивно. Стандартними даними щодо трактування підприємництва на 

основі лише двох названих показників оперувати не доцільно: специфіка 

промислового комплексу й виробничих процесів у його галузях, а також 

особливості галузей невиробничої сфери зумовлюють необхідність ураху-

вання в системі показників також галузевої ознаки. 

Слід зазначити, що в 75-ти країнах світу використовується понад 50 

показників, які визначають належність підприємства до малого, середньо-

го або великого бізнесу. Поряд із кількісними законодавчо встановлені 

якісні критерії оцінки підприємництва. Усталений підхід до оцінки будь-

якого явища – за кількісними і якісними критеріями – є доцільним. Тому, 

визнаючи його ефективним, вважаємо за потрібне запропонувати викорис-

товувати набір кількісних та якісних показників для підприємств будь-якої 

галузі, враховуючи формування інтеграційних об'єднань багатогалузевого 

спрямування. При цьому усі фактори впливу на суб'єктів господарської ді-

яльності, які є специфічними і які не можна віднести до кількісного чи 

якісного показника (наприклад, географічне розташування), доцільно роз-

глядати як середовище їх функціонування. Для унаочнення такого підходу 
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схематично покажемо застосування кількісних і якісних показників для 

оцінки перспективи розвитку інтеграційних об'єднань завдяки перевагам 

підприємницького сектора економіки. 

Схематично ефект функціонування інтеграційних об'єднань унаслі-

док використання потенціалу малих та середніх підприємств представлено 

на рис. 2.2. 

 

Рис. 2.2. Ефект функціонування інтеграційних об'єднань унаслідок 

використання потенціалу МСП 

Cлід зазначити, що вибір кількісних та якісних критеріїв (див. рис. 

2.2) зумовлений можливістю визначення залежності очікуваного ефекту 
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суто від кількісних параметрів. До того ж очікуваний ефект можна спрог-

нозувати, застосовуючи два і більше взаємозалежних критеріїв оцінки 

(кількісних і якісних). Розглядаючи можливі ситуації, пов'язані із форму-

ванням інтегрованих структур корпоративного типу, зауважимо, що еко-

номічний ефект від використання потенціалу підприємств малого бізнесу 

виникає за умови збереження набутої величини кількісного (кількіс-

них) параметра розвитку і підвищення економічного ефекту завдяки збіль-

шенню будь-якого якісного показника – це характерно для традиційного 

сценарію розвитку. 

Можливе і поєднання критеріїв оцінки – тоді економічний потенці-

ал інтеграційної структури збільшується з одночасним збільшенням і якіс-

них, і кількісних показників її діяльності. Але в цьому разі спостерігаємо 

різні сценарії розвитку інтеграційного об'єднання: 

● сценарій економічного ефекту – коли зростають лише якісні показ-

ники за рахунок використання потенціалу МП або коли зменшенням 

характерного кількісного (наприклад, кількість працівників) чи якіс-

ного показника (наприклад, ресурсомісткість продукції) досягається 

збільшення будь-якого з якісних (кількісних) показників інтегра-

ційного об'єднання; 

● небажаний для інтеграційного об'єднання сценарій розвитку –змен-

шення ефекту від його функціонування унаслідок інтеграційної 

взаємодії з підприємницьким сектором економіки. 

Зважаючи на таку кількість варіантів стабілізації економічної ситу-

ації інтеграційного об'єднання та можливостей підвищення економічного 

ефекту від його діяльності, все-таки можна зробити висновок, що позитив-

ні тенденції системи обмежені першою площиною координат. Виняток 

становить вісь кількісних критеріїв. Такі критерії за своїм змістом в оцінці 

економічних явищ можуть характеризувати об'єкт як із позитивного, так і 

з негативного боку. Тому збільшення кількісних показників розвитку, не-

бажаних для інтеграційної структури, може нівелюватися шляхом збіль-
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шення одного чи кількох якісних показників – тоді відповідна стратегія 

подальшого розвитку корпоративного об'єднання залежить від ефек-

тивності ухвалених управлінських рішень. Наприклад, збільшення кіль-

кості працівників (кількісний показник) впливає, залежно від країни 

реєстрації, на віднесення суб'єкта господарської діяльності до певної кате-

горії (малі, середні, великі), що зумовлює особливості в оподаткуванні 

прибутку, користуванні пільгами, реєстрації СПД тощо. 

До кількісних критеріїв оцінки підприємництва у європейських кра-

їнах належать: кількість зайнятих осіб (середня кількість зайнятих осіб, 

обсяг продажу, обсяг товарообігу, вартість капіталу, величина річного 

прибутку, вартість сукупних активів, сума балансу, розмір статутного ка-

піталу (наявність коштів на розрахунковому рахунку при реєстрації під-

приємства (%)), річний обіг, річний обіг до справляння податків, кількість 

власників, додана вартість, витрати на оплату праці, величина інвестицій. 

Це не вичерпний перелік кількісних критеріїв для оцінки МСП, він 

тою чи іншою мірою використовується у розвинених країнах світу для 

уточнення категорії, до якої належить суб'єкт господарської діяльності. 

Крім того, аналогічним є підхід до оцінки формування інтеграційного 

об'єднання з погляду забезпечення екологічного або ж соціального ефекту 

від його діяльності. Зіставлення переваг та недоліків для подальшої оцінки 

інтеграційного процесу має відбуватися саме в такому напрямі – забезпе-

чення сталого розвитку території й ефективна діяльність інтеграційного 

об'єднання. У цьому випадку необхідний визначений перелік кількісних і 

якісних показників за соціальним, економічним і екологічним критеріями 

розвитку інтеграційної структури. І від оптимального їх поєднання зале-

жить не лише розвиток інтеграційного об'єднання, а й рівень розвитку те-

риторії його базування. 

Зважаючи на потребу досконалого вивчення організації та функці-

онування інтеграційних об'єднань завдяки залученню підприємств малого 

бізнесу, розглянемо якісні критерії для оцінки підприємницьких процесів. 
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Набір таких критеріїв згруповано з урахуванням наслідків розвитку під-

приємництва у найбільш розвинених країнах Європи (див. додаток В): 

● особливості реєстрації; 

● структура капіталу; 

● організаційно-правова форма підприємства за: 

� правами; 

� фіскальним режимом; 

� статусом керівника; 

� ступенем відповідальності; 

● особливості функціонування; 

● адміністративна підтримка; 

● особливості галузі. 

Основною метою підприємництва є підвищення ефективності робо-

ти підприємства в ринкових умовах господарювання, притаманних сього-

денню. Тому добір перелічених вище критеріїв для оцінки підприємництва 

дозволяє обрати і найбільш прийнятне середовище для його функціону-

вання. Якісні критерії передбачають можливість взаємної оцінки зв'язку 

"середовище – підприємництво" і завдяки цьому вибір оптимального варі-

анта умов для провадження діяльності МСП. Водночас представлені кри-

терії є взаємозалежними. Наприклад, місце реєстрації фірми обумовлене і 

фіскальним режимом, і мінімальним обсягом статутного капіталу при зас-

нуванні фірми, а її структура визначає статус керівника та організаційно-

правову форму підприємства за ступенем відповідальності. 

Групування якісних критеріїв оцінки підприємництва за ступенем 

залежності представлено на рис. 2.3. 

Як бачимо, підприємницьке середовище функціонування під-

приємств малого і середнього бізнесу, оцінене за такими критеріями, виз-

начає основні риси підприємницьких процесів у конкретній країні. Отож і 

географічна складова в такій оцінці має велике значення, хоч її не виділено 

окремим критерієм. Таким чином, середовище функціонування підприєм-

ництва обумовлене географічним розташуванням фірми, і його формує на-
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бір характерних якісних критеріїв (див. рис. 2.4). І навпаки, оцінюючи мож-

ливості провадження власної справи, підприємець обирає середовище, 

найбільш прийнятне для ведення бізнесу, і відповідно країну базування, 

тобто географічне розташування фірми. Зважаючи на різні, а іноді катего-

ріально протилежні умови ведення бізнесу у тій чи іншій країні, а також на 

географічно обмежений вибір місця реєстрації малого підприємства (для 

підприємця – у межах країни проживання), доходимо висновку, що необ-

хідна оцінка можливої взаємодії таких фірм із великим бізнесом. Переваги 

і недоліки такої інтеграції формують оцінку потреби створення або функці-

онування вже створеної інтеграційної структури та її тип. 

 

Рис. 2.3. Групування якісних критеріїв оцінки підприємництва  

за ступенем залежності 

 

Рис. 2.4. Середовище функціонування підприємництва,  

обумовлене географічним розташуванням 
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Крім того, не виключене розукрупнення великих підприємств, унас-

лідок чого з'являються нові структури малого бізнесу, змушені адаптува-

тися до вже сформованого підприємницького середовища. Формуванню 

стійких зв'язків між підприємствами великого та малого бізнесу передує 

створення дочірніх підприємств. Адже захоплення нових ринків вироб-

ництва і збуту продукції – це також можливість отримання додаткового 

прибутку. Тоді наведена критеріальна оцінка повинна стосуватися великих 

підприємств, оскільки більша частка статутного капіталу дочірньої фірми 

належатиме юридичній особі, яка не є суб'єктом підприємництва. Такий 

тип інтеграційної взаємодії передбачає використання наведених критеріїв 

для оцінки середовища функціонування материнської компанії з метою 

розширення його меж. 

Налагодження системи взаємозв'язків між великими та малими під-

приємствами не залежить від акцентів державної політики на таких проце-

сах. Формування цих взаємозв'язків залежить від ділового середовища, 

конкурентних відносин, фінансової інфраструктури регіону, країни в ціло-

му. Крім того, доцільним видаються уніфікація поняття "малого під-

приємництва" у нормативно-законодавчих актах міжнародного рівня та 

віднесення до цієї категорії системи критеріїв, які її характеризують. Такі 

критерії повинні визначати можливість і обсяги надання малим підпри-

ємствам державної підтримки. Якщо це інтегроване об'єднання, – критерій 

оцінки обсягів бюджетного фінансування недоцільний: необхідне законо-

давчо обґрунтоване стимулювання великих підприємств у вигляді пільго-

вого оподаткування за умови, що ці кошти спрямовуватимуться на інвести-

ційну підтримку інтегрованих структур бізнесу – так звана адміністративна 

підтримка інтеграційних об'єднань. Характерні ознаки такої підтримки: 

● пільги в оподаткуванні підприємств великого бізнесу в обсягах допо-

моги, яку вони надають як послуги малим підприємствам у сфері 

державного замовлення, технологічної чи іншої підтримки (у грошо-

вому вираженні); 
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● бюджетна допомога новоствореним малим підприємствам, які орен-

дують у великих суб'єктів господарювання виробничі площі (об-

ладнання) та використовують їх для спільної діяльності у порядку ін-

теграційної взаємодії, створюючи нові робочі місця при реєстрації 

підприємницької структури; 

● для великих підприємств – можливість створення на базі інтегрова-

ного суб'єкта підприємницької діяльності – дочірнього підприємства 

(філії) у разі банкрутства інтегрованого підприємства; 

● доступність для господарських структур великого бізнесу до ін-

формаційної бази з якісними і кількісними показниками виробничо-

коопераційних можливостей суб'єктів малого бізнесу; 

● доступність підприємств малого бізнесу до інформації, яка сто-

сується комерційних пропозицій великих господарських структур 

щодо інтеграційної взаємодії. 

Приклад адміністративної підтримки стосувався тих критеріальних 

ознак, які в змозі задовольнити і зробити доступною оцінку інтеграційної 

взаємодії для великих і малих підприємств загалом, а також для кожного з 

них зокрема. За такою ж схемою оцінюватимуться умови для процесу та-

кої взаємодії (див. рис. 2.5). 

Потреби і можливості інтеграційної взаємодії підприємств великого 

і малого бізнесу можуть бути оцінені шляхом реалізації пілотних проектів 

у базових галузях промисловості. Актуальність такого підходу зумовлює 

вирішення проблем у коопераційних взаємозв'язках між такими під-

приємствами. Крім того, це дозволить визначити напрями й умови дер-

жавної фінансової підтримки для інтегрованих підприємств та інтегра-

ційних об'єднань, у складі яких вони перебувають. 

Таким чином, при формуванні інтеграційного об'єднання враховується 

потенціал корпоративного інтеграційного ресурсу, яким є сектор малого бізне-

су. Набір якісних і кількісних критеріїв дозволяє оптимально визначити ефект 

від процесу інтеграції і для великої компанії, і для малого підприємства. 
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Рис. 2.5. Схема оцінки умов для процесу інтеграційної взаємодії 

Взаємна оцінка переваг інтеграційної взаємодії дозволяє визначити 

форму інтеграції. Класифікація інтеграційних об'єднань, своєю чергою, пе-

редбачає їх групування: 

● за роллю держави в їх утворенні з урахуванням офіційного статусу 

[112, 113]; 

● за статусом – взаємною участю в капіталі [13, 109, 116]; 

● за складом учасників [12]; 

● за територіальною ознакою [14]; 

● за галузевим складом [40]; 

● за ступенем ефективності управління [64]. 

Зважаючи на потребу уніфікації показників оцінки структури та ді-

яльності підприємницьких суб'єктів, необхідною є також оцінка середови-

ща їх функціонування. У даному разі така необхідність виникає і для само-

го інтеграційного комплексу, який формує середовище для інтегрованих 

об'єктів і сам стає його частиною. Тому організаційно-правова форма для 

інтегрованого підприємства перетворюється на внутрішній фактор у реалі-

зації господарських зв'язків. 
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Особливості реєстрації, структура капіталу, організаційно-правова 

форма об'єднання за правами, фіскальним режимом, статусом керівника, 

ступенем відповідальності, особливості функціонування інтеграційного 

комплексу, адміністративна підтримка його діяльності та особливості га-

лузі, у якій він функціонує, – це внутрішні показники ефективності діяль-

ності інтеграційного об'єднання. Доступність інформації про характерні 

ознаки таких структур формує попит на їхні послуги і у сфері співпраці, і 

щодо інтеграційної взаємодії. 

2.3. Система результативних показників оцінки 

ефективності бюджетних програм розвитку 

підприємництва в Україні 

Звертаючи увагу на основні показники діяльності суб'єктів господа-

рювання в Україні за останній період, слід відзначити, що кількість під-

приємств малого бізнесу порівняно із кількістю великих переважає. Це зу-

мовлено передусім можливістю швидкої окупності вкладених фінансових 

ресурсів у розвиток малих підприємств, тому їх більшість працює у сфері 

торгівлі, де, по суті, не відбувається продукування товарної продукції. 

Та кількість малих підприємств не є показником, який характеризує 

стан малого бізнесу в цілому. Так, чисельність працюючих таких під-

приємств становить лише 26 % від їх загальної кількості на всіх під-

приємствах суб'єктів господарювання. Відповідно і фонд оплати праці на 

них становить 15,8 % обсягу фонду заробітної плати великих та середніх 

підприємств [18]. 

Частково це пояснюється невеликою кількістю працівників під-

приємств малого бізнесу, що обумовлено законодавчо: "малими (незалеж-

но від форми власності) зараз визнаються підприємства, в яких се-

редньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік не пе-

ревищує п'ятдесяти осіб" [39]. Така ситуація виправдана і донедавна ха-

рактеризувала підприємницький сектор малого бізнесу як малочисельне 



 

М.В. Римар, У.З. Ватаманюк-Зелінська 85 

функціонуюче господарство (до ухвалення Господарського кодексу Укра-

їни малими вважалися підприємства: у промисловості й будівництві – з 

числом працюючих до 200 чоловік; у науці й науковому обслуговуванні – 

до 100; в інших галузях виробничої сфери (крім роздрібної торгівлі) – до 

50; у галузях матеріального виробництва – до 25; у роздрібній торгівлі – до 

15 осіб) [93]. 

Крім того, невеликі обсяги виробництва і реалізації продукції (ро-

біт, послуг) підприємствами малого бізнесу (16,6 % її загального обсягу у 

2009 р.) свідчать про потребу збільшення їх економічного потенціалу, тоб-

то виробничих можливостей та фінансового результату діяльності, і особ-

ливо це стосується підприємств промислового сектора. 

Зауважимо, що за останні п'ять років спостерігається збільшення 

кількості збиткових малих підприємств промислового сектора. Основна 

причина – можливість створення малих підприємств з метою отримання 

бюджетного відшкодування за рахунок мінімізації нарахування і сплати 

ними податків без порушення норм чинного законодавства. Види фінансо-

во-господарської діяльності таких підприємств дозволяють застосовувати 

нульову ставку з ПДВ та визначати від'ємне значення податку до відшко-

дування, а це, своєю чергою, призводить до мінімізації фінансових резуль-

татів господарської діяльності. 

Реалізація завдань державної регіональної політики щодо фінансу-

вання сектора малого підприємництва забезпечується шляхом планування 

обсягів бюджетного фінансування видатків місцевих бюджетів на програ-

ми розвитку підприємництва відповідної території, а також частковим від-

шкодуванням із місцевих бюджетів процентних ставок за кредитами, залу-

ченими суб'єктами малого й середнього бізнесу [90]. 

Таким чином, обмеженість доступу до фінансових ресурсів та нез-

начна кількість джерел фінансової підтримки малих підприємств вагомо 

збільшують роль власного капіталу цих суб'єктів господарювання у прова-
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дженні власної фінансово-господарської діяльності. А це, своєю чергою, 

збільшує потребу в залученні додаткових джерел фінансової підтримки 

малого бізнесу за бюджетні кошти. Бюджетна підтримка сфери малого біз-

несу виправдана і повинна бути віднесена до основних напрямів розвитку 

окремих територій. З цією метою необхідно нарощувати підприємницький 

потенціал, реалізовуючи раціональні програми розвитку малого та се-

реднього бізнесу, що неможливо без ефективної і дієвої системи результа-

тивних показників їх оцінки. 

Сьогодні пріоритетним завданням бюджетної політики держави є 

якісне управління такими видатками місцевих бюджетів. Однак комплек-

сних методичних рекомендацій щодо організації планування, формування 

та витрачання коштів на програми підтримки підприємницького розвитку 

регіонів не вироблено. На державному рівні централізовано розробляють-

ся та впроваджуються заходи, але при їх розробці найчастіше не врахову-

ються потреби органів місцевої влади, а це негативно впливає на всю сис-

тему управління видатками місцевих бюджетів. Тому в умовах формуван-

ня ефективної стратегії розвитку місцевого самоврядування необхідно роз-

робити дієвий механізм витрачання коштів бюджету місцевого рівня, у то-

му числі і на програми розвитку сектора малого підприємництва. Це є пер-

шочерговою проблемою, яка потребує вирішення, оскільки основні послу-

ги платники податків одержують саме з місцевих бюджетів. 

Серед пріоритетних завдань удосконалення системи управління ви-

датками місцевих бюджетів та програмного фінансування розвитку секто-

ра малого підприємництва можна назвати: 

● впровадження у бюджетний процес системи економічного й фінан-

сового прогнозування, вироблення, реалізації й оцінки виконання се-

редньо- і довгострокової бюджетної політики, забезпечення довгос-

трокової збалансованості бюджету, установлення пріоритетів й опти-

мального співвідношення поточних та інвестиційних видатків; 



 

М.В. Римар, У.З. Ватаманюк-Зелінська 87 

● поділ бюджетів поточних і капітальних видатків, застосування фор-

малізованої методики відбору й оцінки ефективності інвестиційних 

проектів і критеріїв їх фінансування за бюджетні кошти; 

● забезпечення прозорості бюджетного процесу (у тому числі плану-

вання видатків за програмами підтримки і розвитку підприємниц-

тва) для органів законодавчої (представницької) влади, органів міс-

цевого самоврядування, населення, інвесторів і кредиторів, гро-

мадськості; 

● формування та застосування критеріїв витрачання бюджетних кош-

тів і оцінка ефективності їх витрачання, регулярне проведення фі-

нансового обстеження й аудиту бюджетних видатків за всіма програ-

мами підприємницького розвитку регіонів; 

● впровадження системи моніторингу громадської думки про якість 

надання суспільних послуг. 

Для застосування системи середньострокового планування видатків 

місцевих бюджетів, у тому числі і на розвиток малого підприємництва, не-

обхідне впровадження цілої низки законодавчих актів на державному рівні, 

однак ініціатива повинна надходити від місцевих органів влади, оскільки 

пріоритети розвитку адміністративно-територіальних одиниць є різними: 

розвиток цього підприємницького сектора може стосуватися лише надання 

окремих послуг населенню відповідної території, а може і забезпечувати 

розвиток її промислових галузей економіки. Тому реформування бю-

джетної системи необхідно розпочинати з місцевого рівня, поступово впро-

ваджуючи систему середньострокового планування та оцінку ефективності 

й результативності витрачання бюджетних коштів на територіальні програ-

ми, які стосуються пріоритетних напрямів розвитку кожної адміністратив-

но-територіальної одиниці і забезпечуються ефективним використанням 

підприємницького потенціалу сфери малого і середнього бізнесу. 

Враховуючи національні позиції, можна назвати основні етапи пе-

реходу від витратного методу планування видатків до бюджетного плану-
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вання, орієнтованого на результат, який стосується, зокрема, і забезпечен-

ня ефективного функціонування сектора малого підприємництва, що де-

монструє табл. 2.1. 

Таблиця 2.1 

План впровадження концепцій бюджетування, орієнтованого на 

результат, у бюджетний процес (у частині підтримки малого 

підприємницького сектора економіки)  

Найменування 
етапу Основні заходи 

2010–2011 рр. 
підготовчий 
(відбувся) 

Підготовка методичних рекомендацій для бюджетних організа-
цій, інших розпорядників бюджетних коштів з формування цілей, 
оцінки результатів, складання бюджетних запитів. 

Моніторинг досвіду інших країн у реалізації концепції бюдже-
тування, орієнтованого на результат. Оцінка напрямів і методів 
державної підтримки підприємницького сектора (відбувся). 

2012–2014 рр. 
експеримента-

льний 

Навчання службовців фінансового управління та розпорядників 
бюджетних коштів основних засад управління, спрямованого на 
результат. 

Розробка якісних і кількісних показників результативності ви-
датків місцевих бюджетів у тому числі на програми розвитку і 
підтримку малого бізнесу; розробка системи моніторингу показ-
ників результативності. 

Формування інформаційної системи, яка поєднує дані про виз-
начені цілі, завдання й заходи у затверджених кількісних і якісних 
показниках результативності, бухгалтерську інформацію й резуль-
тати моніторингу діяльності органів місцевого самоврядування у 
розрізі усіх її напрямів підтримки розвитку відповідних під-
приємницьких процесів. 

2015–2016 рр. 
заключний 

Впровадження методів бюджетування, орієнтованого на резуль-
тат. 

Перехід до цільового бюджетного планування на основі індика-
торів результативності виконання цілей програми розвитку під-
приємництва. 

Підготовка програм соціально-економічного розвитку терито-
рій, визначення в ньому ролі підприємницького сектора. 

Перехід на програмно-цільове бюджетне планування усіх МСП 
– одержувачів бюджетних коштів. 

Розробка основних засад відповідальності розпорядників й 
одержувачів бюджетних коштів за досягнення цільових показни-
ків, визначених у програмі підприємницького розвитку. 

Розробка єдиної системи внутрішнього й зовнішнього контро-
лю результатів діяльності МСП. 

Включення до бюджету, крім фінансової інформації, ще й опи-
су цілей, показників результативності й конкретних заходів у сфе-
рі підприємництва, за допомогою яких ці показники будуть досяг-
нуті з метою поліпшення ситуації у підприємницькому секторі. 
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При складанні плану (див. табл. 2.1) за основу взято Концепцію ре-

формування місцевих бюджетів, затверджену Кабінетом Міністрів Укра-

їни у 2007 році. Та, на нашу думку, слід деталізувати заходи цієї Кон-

цепції, зокрема запровадити експериментальний етап таких нововведень у 

бюджетний процес місцевих органів влади і його впроваджувати в тих об-

ластях України, які мають різний економічний статус, тобто областях-до-

норах та областях-реципієнтах. Це дасть можливість виявити недоліки но-

вовведень Концепції у регіонах з різними економічними умовами, де ді-

яльність органів місцевої влади різниться, навчить управляти коштами бю-

джету за новими правилами, удосконалюючи їх, а також спонукатиме ви-

користати усі переваги від впровадження нової системи планування, фор-

мування та виконання місцевих бюджетів для фінансової підтримки прі-

оритетних напрямів розвитку територій, які забезпечує функціонування 

підприємницького сектора у відповідних галузях економіки. Також слід 

адаптувати бюджетування, орієнтоване на результат, до потреб під-

приємництва й тільки згодом, при формуванні та виконанні місцевих бю-

джетів, перейти до середньострокового бюджетування з доповненням за-

гальних показників результативності та ефективності бюджетних програм 

показниками оцінки підприємництва. Адже поетапне впровадження новов-

ведень допоможе органам місцевої влади та споживачам суспільних пос-

луг адекватно оцінити усі переваги й недоліки функціонування допоміж-

них виробництв у промисловому секторі економіки. 

При реформуванні системи управління коштами бюджету особливу 

увагу необхідно приділити фінансовим питанням, оскільки саме вони 

найбільше впливають на якість надання усіх суспільних послуг і, зокрема, 

в змозі забезпечити підтримку розвитку підприємництва. Для цього слід 

визначити пріоритетні завдання розвитку фінансів місцевих органів влади 

у підприємницькому секторі. І, оскільки місцеві бюджети надають суспіль-

ні послуги безпосередньо платникам податків, окремі заходи з реформу-

вання повинні стосуватися видатків місцевих бюджетів у цьому напрямі. 
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Одна з істотних змін, яку вносить до бюджетного процесу прог-

рамно-цільове бюджетне планування, стосується підготовки запитів на 

одержання бюджетного фінансування й обґрунтування видатків, які в умо-

вах програмно-цільового бюджетного планування складають у розрізі ці-

лей і програм, у тому числі з підтримки підприємництва. Програмно-

цільове бюджетне планування при виконанні бюджету припускає коригу-

вання показників проекту бюджету шляхом активного залучення до проце-

су представників законодавчої влади вже на ранніх стадіях бюджетного 

процесу. Завдяки їхній активній ролі в узгодженні пріоритетів програм, се-

ред яких підтримка і формування підприємницького середовища, процес 

розгляду й затвердження бюджетів, як правило, забирає менше часу, ніж 

при традиційному бюджетному плануванні. Тому роль інституційного се-

редовища у підтримці сектора малого підприємництва є дуже вагомою. 

Отже, для впровадження дієвого механізму управління видатками 

місцевого бюджету у напрямі підтримки програм розвитку сектора малого 

підприємництва необхідна активізація усіх гілок влади та громадськості 

регіону. Лише при злагодженій роботі, завчасному фінансуванні та реагу-

ванні на недоліки в роботі конкретного органу влади і головного розпоряд-

ника (одержувача) бюджетних коштів можливе одержання позитивних ре-

зультатів, а як наслідок, і позитивних зрушень в економіці регіону і країни 

в цілому завдяки підвищенню їх підприємницького потенціалу загалом. 

Запровадження програмно-цільового методу в управлінні бю-

джетними ресурсами надає значного поштовху до підвищення ефек-

тивності використання державних коштів. Однак порівняно невеликому 

досвіду його використання в Україні притаманні певні недосконалості. 

Так, контроль ефективності бюджетної програми, зокрема у секторі мало-

го підприємництва, ґрунтується на використанні системи оціночних показ-

ників результативності програми, які зазначені в її паспорті. Нечіткі показ-

ники можуть спотворити реальний результат виконання програми, що 

призведе до диспропорцій у подальшому фінансуванні та розподілі дер-
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жавних фінансових ресурсів. Саме тому визначення чітких індикаторів ви-

конання програми набуває особливої актуальності як під час її розробки, 

так і під час аналізу її ефективності. 

Порядок розроблення державних цільових програм затверджено 

постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 р., № 104. Цей По-

рядок визначає вимоги до їх розроблення, узгодження, подання для затвер-

дження та виконання. Зокрема пункт 24 Порядку визначає такі основні 

розділи програми: її мету; шляхи і способи розв'язання проблеми; зав-

дання і заходи; очікувані результати, ефективність програми; обсяги та 

джерела фінансування [85]. Загальні ж вимоги до визначення результатив-

них показників встановлені наказом Міністерства фінансів України "Про 

результативні показники бюджетної програми" від 10.12.2010 р., № 1536 

[94]. Проте аналіз державних цільових програм, схвалених після затвер-

дження цього Порядку, виявив, що найбільші труднощі для розробників 

програм виникають у процесі формулювання проблеми та у визначенні по-

казників оцінювання ефективності програми. 

У західній науці дослідження у сфері оцінювання державних та ре-

гіональних програм проводяться понад 70 років. Деякі з найкращих теоре-

тичних розробок і результатів досліджень останніх років таких дослідни-

ків, як П. Браун, К. Вайс, Е. Ведунг, Д. Веймер і Е. Вайнінг, Л. Пал, Г. 

Саймон, Д. Стоун та ін., перекладено українською мовою. Роботи цих ав-

торів присвячені здебільшого теоретичним питанням оцінювання. 

Проблемі оцінювання державних програм у вітчизняній науці не 

приділяється належна увага. Досі ще мало відповідних теоретичних розро-

бок і не здійснюються емпіричні дослідження у цій сфері. Як наслідок, – 

сформовані та затверджені в Україні державні та регіональні програми не 

є високоякісними. Наприклад, у сфері підприємництва розробники де-

монструють формальний підхід до процесу системного дослідження проб-

леми, на вирішення якої ці програми спрямовані, а отже, визначають до-
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вільні цілі та очікувані результати, які не завжди кореспондуються з наяв-

ним проблемним полем. 

Фінансування заходів з реалізації державних та регіональних прог-

рам відбувається з обмежених коштів державного та місцевих бюджетів, 

тому питання оцінювання їх результативності та ефективності становить 

особливий інтерес як для державних замовників та державних аудиторів, 

так і для суспільства. З огляду на це наказом від 04.12.2006 р., № 367 Мі-

ністерство економіки України затвердило Методичні рекомендації щодо 

порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звіт-

ності про їх виконання [74]. З метою підвищення якості визначення ре-

зультативних показників бюджетної програми, аналізу їх виконання та 

контролю за ефективним використанням бюджетних коштів їх головними 

розпорядниками наказом від 27 жовтня 2009 р. Міністерство фінансів Ук-

раїни затвердило ще й Методичні рекомендації щодо визначення результа-

тивних показників бюджетної програми [75]. Ухвалення названих доку-

ментів свідчить про те, що у сфері державного управління почала приділя-

тися увага як процесам оцінювання ефективності діяльності установ та ор-

ганізацій, що фінансуються з бюджетних коштів, так і процесам плануван-

ня, виконання, звітування та контролю за виконанням державних та регі-

ональних цільових програм розвитку. 

Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України результативні 

показники бюджетної програми використовуються для оцінки її ефек-

тивності і включають кількісні та якісні показники, які визначають резуль-

тат виконання, характеризують хід реалізації, ступінь досягнення пос-

тавленої мети та виконання передбачених програмою завдань [20]. Пере-

лік результативних показників щодо кожної бюджетної програми роз-

робляється головними розпорядниками бюджетних коштів. 

Поділ результативних показників на групи наведено на рис. 2.6. 
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Рис. 2.6. Поділ результативних показників на групи [[[[76] 

Слід зазначити, що вимога щодо формування саме такої системи ре-

зультативних показників є виправданою з огляду на потребу економного 

витрачання бюджетних коштів. Головні розпорядники розробляють мето-

дику розрахунку результативних показників, якщо ті потребують методо-

логічних роз'яснень. Вони також визначають результативні показники у 

бюджетному запиті при підготовці пропозицій до проекту державного бю-

джету, у паспорті бюджетної програми, звітах про виконання паспорта бю-

джетної програми за півріччя та рік. Однак формування результативної 

системи виміру ефективності програми є доволі складним завданням, що 

потребує ретельної інтелектуальної роботи. Важливо, щоб розробка показ-

ників оцінки ефективності програми не перетворилася на формальний про-

цес їх вибору: за допомогою цих показників можна оцінити економічність 
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програми, їх легко виміряти, але вони не оцінюють реальну ситуацію з до-

сягнення мети та цілей програми. 

Для оцінки ефективності реалізації бюджетних програм проаналі-

зуємо інформацію про виконання в Україні заходів регіональних програм у 

підприємницькому секторі економіки сфери малого бізнесу. Так, упродовж 

2009–2010 років в Україні державна політика розвитку малого під-

приємництва на місцевому рівні здійснювалася відповідно до затвердже-

них регіональних програм та заходів щодо їх реалізації і була спрямована 

на створення сприятливих умов для започаткування та ефективного прова-

дження підприємницької діяльності, спрощення процедури видавання до-

кументів дозвільного характеру суб'єктам підприємництва, запобігання ух-

валенню економічно не доцільних та неефективних регуляторних актів, 

усунення перешкод для розвитку підприємницької діяльності, удоскона-

лення ресурсної та інформаційної підтримки суб'єктів малого під-

приємництва, розширення сучасної мережі об'єктів його інфраструктури, 

пошук нових форм фінансової та матеріально-технічної підтримки, підви-

щення рівня підприємницької активності сільського населення, підготовку, 

перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів для підприємницького 

сектора економіки, створення сприятливого інвестиційного клімату тощо. 

Результативність виконання заходів регіональних програм розвитку 

малого підприємництва у 2009–2010 роках передусім залежала від їх фі-

нансування з обласних (місцевих) бюджетів. Так, аналіз звітів 

обл(міськ)держадміністрацій щодо фінансування заходів регіональних 

програм засвідчив, що всі регіони передбачили у своїх бюджетах кошти на 

підтримку малого підприємництва у 2010 році, за винятком Вінницької об-

ласті, на загальну суму майже 40,8 млн грн, що менше, ніж у 2009 році, 

майже у 2 рази (див. додаток А). Найбільші обсяги коштів на реалізацію 

заходів регіональних програм (від 500,0 тис. грн до 16020,0 тис. грн) були 

передбачені 12 бюджетами: м. Києва, Автономної Республіки Крим, Во-

линської, Дніпропетровської, Донецької, Івано-Франківської, Київської, 
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Луганської, Херсонської, Хмельницької, Харківської та Черкаської об-

ластей. На рівні 2009 року залишалися незмінними обсяги коштів на реалі-

зацію заходів регіональних програм у 2 регіонах: Львівській (300,0 тис. 

грн) та Полтавській (200 тис. грн) областях. У рамках реалізації регіональ-

них програм на місцевих рівнях упроваджувалися механізми підтримки 

суб'єктів малого підприємництва, зокрема здійснювалося часткове відшко-

дування з місцевих бюджетів відсоткових ставок за кредитами, залучени-

ми суб'єктами малого і середнього підприємництва для реалізації інвести-

ційних проектів. На цю мету місцевими бюджетами України на 2010 рік 

було виділено кошти у сумі 27686,3 тис. гривень [56]. 

Значно зросли обсяги коштів, передбачені у 2010 році на реалізацію 

програмних заходів порівняно з 2009 роком у Житомирській (майже у 27 

разів), Луганській (майже у 10 разів) та Херсонській (у 5,3 разу) областях. 

Крім того, зросли обсяги таких коштів у Харківській (у 2,5 разу), Запорізь-

кій (у 2,4 разу) областях, Автономній Республіці Крим (у 2 рази), Донець-

кій (в 1,5 разу), Чернівецькій (в 1,5 разу), Миколаївській (в 1,25 разу), Іва-

но-Франківській (майже в 1,2 разу), Кіровоградській (в 1,1 разу) областях. 

Крім того, у 2010 році передбачили у місцевих бюджетах кошти на реалі-

зацію заходів регіональних програм у Дніпропетровській (650,0 тис. 

грн) та Київській (1650,0 тис. грн) областях (у 2009 році кошти у цих об-

ластях на такі цілі не передбачалися). Водночас обсяги фінансування прог-

рамних заходів у 14 регіонах становили лише від 50,0 тис. до 500 тис. гри-

вень. Наприклад, незначні обсяги фінансування на підтримку малого під-

приємництва було передбачено бюджетами м. Севастополя (50,0 тис. грн), 

Закарпатської (112,5 тис. грн), Рівненської (145,0 тис. грн), Одеської (150,0 

тис. грн), Тернопільської (160,0 тис. грн), Сумської (182,0 тис. грн) об-

ластей та ін. Зменшилися обсяги передбачених коштів на фінансування 

програмних заходів, порівняно з 2009 роком, в 11 регіонах, а саме: у Во-

линській (на 21,7 %), Закарпатській (на 75,0 %), Одеській (на 60,5 %), Рів-

ненській (майже на 40 %), Сумській (на 81,8 %), Тернопільській (на 
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20,0 %), Хмельницькій (на 57,6 %), Черкаській (на 50,0%), Чернігівській 

(на 20,0 %) областях; містах Києві (майже на 73 %) та Севастополі (на 

50,0 %). Фактично у 2010 році у 24 регіонах профінансовано таких заходів 

майже на 28,3 млн грн або 69,4 % від запланованого, що більше порівняно 

з відповідним періодом 2009 року на 8,45 млн грн або майже на 43,0 %. 

Лише у Київській області, де передбачалося фінансування програмних за-

ходів у 2010 році в обсязі 1650,0 тис. грн, на підтримку малого під-

приємництва у рамках регіональної програми кошти не виділялися. Кошти 

обласних бюджетів спрямовувалися на реалізацію бізнес-проектів, ство-

рення нових об'єктів інфраструктури підтримки підприємництва, навчання 

та перепідготовку незайнятого населення з орієнтацією на зайняття під-

приємницькою діяльністю тощо [56]. 

На 2011 рік на виконання заходів з підтримки та розвитку малого 

підприємництва було заплановано виділення з бюджетів різних рівнів 43,9 

млн грн. З цих коштів обсяг планового фінансування заходів програм, ви-

конавцем яких є Український фонд підтримки підприємництва (УФПП), 

становив 28,8 млн грн (65,6 % від загального обсягу фінансування), інші 

виконавці – 15,1 млн грн (34,4 % від загального обсягу фінансування). Вза-

галі не були включені як виконавці до відповідних регіональних програм 

підтримки та розвитку малого підприємництва на 2011 рік ФПП у 5 регі-

онах України (Вінницька, Волинська, Закарпатська, Львівська та Хмель-

ницька області). З бюджетів різних рівнів (включаючи поворотні бюджетні 

кошти бюджетів минулих років) на виконання заходів програм підтримки 

малого підприємництва у 2011 році фактично на рахунки ФПП надійшло 

9,3 млн грн, що становило близько 32,3 % від запланованого відповідними 

програмами обсягу бюджетних коштів, передбачених на реалізацію прог-

рамних заходів, виконавцями яких є ФПП (див. додаток Б). 

Унаслідок браку відповідного цільового фінансування не здійсню-

ють фінансово-кредитну підтримку на поворотній основі регіональні фон-

ди підтримки підприємництва у Вінницькій, Миколаївській, Чернівецькій, 



 

М.В. Римар, У.З. Ватаманюк-Зелінська 97 

Львівській, Закарпатській областях, Київський обласний державно-кому-

нальний фонд підтримки підприємництва, фонди підтримки підприємниц-

тва у містах Донецьку, Херсоні та Славутичі. При наданні фінансово-кре-

дитної підтримки суб'єктам малого підприємництва через державну систе-

му ФПП як неприбуткових організацій використовувались такі переваги 

над банківським кредитуванням, як, зокрема, знижені відсоткові ставки та 

ін. пільгові умови використання позичальниками фінансових ресурсів, 

врахування при наданні кредитів пріоритетності напрямів розвитку еконо-

міки регіону, ефективності того чи іншого проекту з погляду не тільки по-

вернення коштів, а й його внеску у вирішення соціально-економічних зав-

дань певної території або громади. При оцінці ефективності бізнес-планів 

використовувалися такі соціально-економічні показники, як кількість ство-

рених та збережених робочих місць, збільшення обсягів виробництва та 

надходжень до бюджету [55]. 

Результативність виконання заходів регіональних програм розвитку 

малого підприємництва на 2011–2012 роки за підсумками І півріччя 2011 

року передусім залежала від їх фінансування з обласних (місцевих) бю-

джетів. Аналіз звітів обл(міськ)держадміністрацій щодо фінансування за-

ходів регіональних програм засвідчив, що 25 регіонів передбачили у своїх 

бюджетах кошти на підтримку малого підприємництва (за винятком Тер-

нопільської області) на загальну суму понад 42 млн грн, що більше, ніж у 

2010 році, на 4,5 млн гривень. Найбільші обсяги коштів на реалізацію за-

ходів регіональних програм (від 500 тис. до 23 642,2 тис. грн) були перед-

бачені 17 бюджетами: м. Києва, Автономної Республіки Крим, Донецької 

області, Київської, Луганської, Івано-Франківської, Полтавської, Одеської, 

Вінницької, Хмельницької, Кіровоградської, Чернігівської, Чернівецької, 

Волинської, Житомирської, Черкаської та Сумської областей. Зросли обся-

ги коштів, передбачені у 2011 році на реалізацію програмних заходів по-

рівняно з 2010 роком, у 16 регіонах: у Вінницькій, Донецькій, Житомирсь-

кій, Закарпатській, Київській, Кіровоградській, Луганській, Одеській, Пол-
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тавській, Рівненській, Сумській, Хмельницькій, Чернівецькій, Чернігівсь-

кій областях, а також у містах Києві та Севастополі. Залишалися незмінни-

ми (на рівні 2010 року) обсяги коштів на зазначені цілі у 3 регіонах: Авто-

номній Республіці Крим (2000,0 тис. грн), Івано-Франківській (1500,0 тис. 

грн) та Черкаській (500,0 тис. грн) областях. Значно зменшилися у порів-

нянні з 2010 роком обсяги коштів, передбачені на фінансування заходів 

програм у 5 регіонах: Херсонській (на 917,3 тис. грн), Львівській (на 572,8 

тис. грн), Дніпропетровській (на 350,0 тис. грн), Харківській (на 229,3 тис. 

грн) та Миколаївській областях (на 188,0 тис. грн). Фактично у І півріччі 

2011 року у 14 регіонах виділено майже 11,1 млн грн, або 26,3 % від запла-

нованого, що більше порівняно з відповідним періодом попереднього року 

на 4,1 млн гривень. Кошти обласних бюджетів спрямовувалися на реаліза-

цію заходів, також передбачених у попередньому періоді, тобто на фінан-

сування бізнес-проектів, створення нових об'єктів інфраструктури під-

тримки підприємництва тощо. У рамках реалізації регіональних програм 

на місцевих рівнях також упроваджувалися механізми підтримки суб'єктів 

малого підприємництва та, як і в попередньому періоді, здійснювалося 

часткове відшкодування з місцевих бюджетів відсоткових ставок за креди-

тами, залученими суб'єктами малого і середнього підприємництва для ре-

алізації інвестиційних проектів. На цю мету місцевими бюджетами Укра-

їни на 2011 рік у рамках реалізації заходів регіональних програм розвитку 

малого підприємництва на 2011–2012 роки на часткове відшкодування від-

сотків затверджено 29 075,7 тис. гривень, з яких у І півріччі 2011 року ви-

користано 8394,79 тис. грн або 28,9 % від запланованого [57]. 

Проте для того, щоб встановити критерії, за якими можна визначи-

ти ефективність використання бюджетних коштів за такими програмами, 

розробляють результативні показники – конкретні значення очікуваних ре-

зультатів у певних одиницях виміру, які слугують базою для оцінки бю-

джетування. До речі, відсутність таких показників у будь-якій програмі 
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розвитку свідчить про нецільове та нераціональне використання бю-

джетних коштів, що негативно впливає на економічний розвиток регіону. 

Загалом вважається, що результативні показники оцінки бю-

джетних програм повинні відповідати таким критеріям [37]: 

● чітко характеризувати результати, визначатися кількісно; 

● відповідати головним завданням та меті програми; 

● бути точними, узгодженими між собою, науково обґрунтованими; 

● послідовно відображати очікувані результати та завдання; 

● містити максимум необхідної інформації для подальшої успішної 

оцінки програми. 

Розпочинати роботу з формування системи показників слід лише 

після того, як буде з'ясовано, що саме і для чого необхідно виміряти. Заз-

вичай потреба у формуванні системи показників пов'язана із оцінюванням 

результатів програми (підсумкове, сумарне оцінювання) і для забезпечен-

ня зворотного зв'язку для державних замовників та відповідальних вико-

навців. Щоб розробити результативні показники, необхідно насамперед 

правильно сформулювати офіційні цілі, завдання та заходи програми, які і 

є вихідним пунктом побудови системи виміру результатів. Часто в програ-

мах цілі формулюються надто загально. У такому разі результативні по-

казники можуть деталізувати формулювання мети. Однак необхідно 

пам'ятати, що саме вибір критеріїв оцінювання визначатиме моделі по-

дальшої поведінки учасників та виконавців програми. 

Щоб правильно встановити цілі регіональної програми розвитку 

підприємництва, а також систему результативних показників, необхідно 

проаналізувати економічний потенціал регіону, – виявити його недоліки і 

загрози для подальшого розвитку, а також переваги, що сприяють роз-

витку підприємництва на підставі SWOT-аналізу. 

Оцінивши економічний, природоресурсний потенціал, соціальний 

розвиток, географічне розташування та екологічну ситуацію в регіоні, 

можна визначити його переваги: 
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1) інвестиційну привабливість; 

2) вигідне географічне розташування; 

3) високий рівень ділової активності населення; 

4) наявність підприємств малого та середнього бізнесу, які мають пер-

спективу розвитку у різних галузях; 

5) інженерно-комунікаційну доступність до європейських ринків; 

6) розгалуженість фінансово-кредитної мережі. 

Проте будь-якому регіону притаманні і недоліки, якими можуть ви-

явитись: 

1) низький рівень інноваційної діяльності; 

2) неповне використання виробничих потужностей; 

3) залежність від давальницької сировини; 

4) несформованість кластерних систем; 

5) недостатня розвиненість місцевих фінансових структур; 

6) обмеженість ресурсів; 

7) зростання рівня забруднення поверхневих вод унаслідок скидання 

неочищених стоків. 

Для підсилення переваг та нівелювання недоліків необхідне вико-

ристання потенціалу сектора малого підприємництва адміністративно-те-

риторіальної одиниці. Зважаючи на це, пропонуємо використовувати кон-

кретні операційні дії та результативні показники для оцінки розвитку під-

приємницького середовища сфери малого і середнього бізнесу регіону 

(див. табл. 2.2). 

Слід зазначити, що оцінка результативності програм є досконалим 

інструментом управління, який дає можливість виявити ефективність ви-

користання бюджетних коштів головним розпорядником та їх одержувача-

ми. Різні результативні показники не повинні розглядатися як такі, що су-

перечать один одному. Показники результативності – це корисний аналі-

тичний інструмент: чим їх більше, тим краще можна визначити ступінь 

ефективності використання головним розпорядником та одержувачами 
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бюджетних коштів, однак показники мають бути уніфіковані і використо-

вуватись для однорідних програм. Багатопланові і багатоаспектні критерії 

оцінки надання конкретних послуг можуть сприяти продовженню функці-

онування або розширенню завдань програми. А системи постійного кон-

тролю, у яких наголос робиться на аналізі результативних показників, – 

відстеженню результатів діяльності розпорядника (одержувача), а з часом 

і їх поліпшенню. 

Також зауважимо, що результативні показники бюджетної програ-

ми підтримки та розвитку підприємництва на різних етапах її реалізації 

можуть бути різними. У разі необхідності застосовуються додаткові ре-

зультативні показники (показник робочого навантаження та показник ко-

рисності) для деталізації та визначення корисності певної програми для 

окремої територіальної громади або суспільства в цілому. 

Таблиця 2.2 

Показники формування підприємницького середовища для 

ефективного функціонування МСБ і забезпечення збалансованого 

розвитку адміністративного промислово-виробничого комплексу [[[[91] 
Операційні дії Результативні показники 

кількісні 
→ кількість новостворених суб'єктів; 
→ можливість оренди та придбання виробничих площ; 
→ купівельна спроможність населення та зростання 
попиту на товари; 
→ кількість суб'єктів підприємництва; 
→ обсяг надходження коштів до бюджету/ 

якісні 

1. Забезпечення  
сприятливого  

середовища для  
ведення бізнесу  
та вкладання 
інвестицій 

зменшення рівня безробіття 
кількісні 

→ кількість проектів з енерго- та ресурсозбереження 
якісні 

2. Підвищення  
інноваційного рівня  
економіки на основі  

енерго- та ресурсозбере-
ження, екологічно  
чистих технологій 

→ екологічний ефект розвитку території; 
→ забезпечення збалансованого розвитку території 
(економічного, екологічного, соціального ефекту) 

кількісні 
→ сума залучених інвестицій 

якісні 

3. Залучення внутрішніх  
та зовнішніх інвестицій  
у розвиток екологічно  
безпечних виробництв → екологічний ефект проектів; 

→ забезпечення збалансованого розвитку території 
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продовження табл. 2.2 

кількісні 
→ кількість банківських установ; 
→ кількість введених торгових площ; 
→ питома вага кредитних ресурсів у капіталовкладен-
нях у сферу економіки; 
→ кількість малих підприємств виробничого профілю 

якісні 
 

4. Подальше  
формування та 

 розширення ринкової  
інфраструктури  

підтримки виробничого 
підприємництва,  

підприємництва у сфері 
торгівлі та послуг 

→ розвиток виробничої і фінансової інфраструктур; 
→ розвиток фінансового посередництва; 
→ розвиток фінансово-кредитних відносин органів 
місцевого самоврядування 

кількісні 
→ обсяг зовнішньоторговельного обороту на одну 
особу 

якісні 

5. Сприяння виходу  
внутрішнього  

товаровиробника  
на зовнішні ринки,  
міжрегіональні  

кооперації  

→ збільшення експорту; 
→ розширення зовнішньоекономічних зв'язків, спів-
праці  

кількісні 
→ кількість діючих об'єктів підтримки 
підприємництва 

якісні 

6. Формування  
та підтримка мережі  

структур для розвитку  
та підтримки  

підприємництва → забезпечення стабільності формування 2-го кошика 
доходів місцевих бюджетів 

кількісні 
→ кількість зареєстрованих кластерів; 
→ кількість залучених установ, підприємств, органі-
зацій 

якісні 

7. Створення сприятливих 
умов для формування і 
розвитку кластерів, які 

поєднуватимуть інтереси 
учасників: науку, універси-
тети, НДІ, висококваліфі-
кованих спеціалістів, що 

працюватимуть у сфері пе-
редових технологій 

→ збалансований розвиток території; 
→ нарощування економічного потенціалу; 
→ інноваційний розвиток 

Результативні показники слід формулювати таким чином, щоб вони 

якнайкраще відображали кінцеві результати виконання програми (на кі-

нець звітного року, етапу, в цілому), тобто кількісно показували досяг-

нення встановленої мети та виконання поставлених завдань. Для полег-

шення процесу оцінки результатів виконання програми їх необхідно кон-

кретизувати – у натуральному чи грошовому виразі, у відсотках, порівняно 
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з попереднім періодом. Оцінка результативності може сприяти визначен-

ню пріоритетів у діяльності головного розпорядника (одержувача). Особ-

ливо важливим для її проведення та відстеження ефективності виконання 

програми є вчасне отримання необхідних даних з моніторингу. Оцінка по-

винна стосуватися всієї організації як цілісної системи. При цьому важли-

во вивчити дієвість та результати програми, а не просто її кількісні показ-

ники чи ефективність. Отже, завдяки результативним показникам можна 

проаналізувати співвідношення результатів виконання програми та витрат 

бюджетних коштів, а також підтвердити необхідність програми та її відпо-

відність поставленій меті. Проте результативні показники повинні врахо-

вувати і відображати реальні потреби користувачів послуг, передбачені 

бюджетними програмами: конкретні обсяги зростання заробітної плати та 

інших виплат, досягнення виробничих показників, соціального, екологіч-

ного, економічного ефекту, який наразі важко обчислити в натуральних 

одиницях виміру. 

Загалом малий бізнес є важливим елементом ринкової економіки, 

без якого не може стійко розвиватися держава. Ефективне ринкове госпо-

дарство можливе тільки тоді, якщо в економіці працюватиме багато під-

приємницьких структур, діяльність яких піддається об'єктивній оцінці за 

результативними показниками. Ефект, визначений оцінкою процесу фор-

мування підприємницького середовища, вказує на потенціал, який можна 

використати для підсилення економічної, соціальної або екологічної скла-

дових збалансованого розвитку адміністративно-територіальних одиниць, 

застосовуючи при цьому можливості підприємницького сектора у відпо-

відних галузях економіки.
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3.1. Економічне обґрунтування директивних та 

індикативних форм інтеграційної взаємодії 

Специфічні характеристики інтеграційного об'єднання залежать від 

результатів його оцінки, проведеної за відповідними критеріями. Залежно 

від специфіки утворення (реєстрації), характеру управління, складу статут-

ного капіталу, організаційно-правової форми та особливостей функціону-

вання такої інтеграційної структури виявляються основні форми її взаємо-

дії з інтегрованими формуваннями. Результативність діяльності такої 

структури ґрунтується на ефективному використанні переваг країни базу-

вання компанії, конкурентних переваг та умов попиту на її продукцію, а 

також на адміністративній підтримці діяльності інтегрованих у неї бізнесо-

вих структур. При цьому інтегральний ринок такої компанії розширювати-

меться завдяки залученню (придбанню, поглинанню, створенню но-

вих) підприємств доти, поки оцінка переваг інтеграції буде вищою від 

оцінки витрат, пов'язаних з інтеграційним процесом. 

Можливості інтеграційної взаємодії у промисловому секторі еконо-

міки зумовлені використанням спільної сировинної бази та однакової тех-

нологічної оснащеності виробничих процесів підприємств відповідної га-

лузі, їх коопераційних зв'язків. Крім того, залучення фінансового капіталу 

з метою отримання дивідендів більш вигідне для інтеграційних, а не ін-

тегрованих об'єднань, оскільки супроводжується для них меншими ризи-

ками. Тому можливість інтеграції малих підприємств може забезпечувати-

ся вільним капіталом відповідних фінансових структур, які перебувають у 
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складі інтеграційного об'єднання. Це дозволяє малим суб'єктам господа-

рювання, які перебувають у структурі такого об'єднання, використовувати 

кредитні ресурси для виробничого розвитку, а безпосередньо інтегра-

ційній структурі забезпечує раціональне використання та оптимальний 

розподіл ресурсів між підприємствами, що входять до її складу. 

Залежно від специфіки економічних процесів та формування ринко-

вих засад господарювання в Україні розвиваються різні форми під-

приємницької діяльності. Адже в умовах ринкової конкуренції неефек-

тивне функціонування розрізнених господарських товариств призводить 

до їх банкрутства. Виникає потреба у створенні об'єднань за галузевою, те-

риторіальною, виробничою та іншими ознаками – таким чином встанов-

люються нові сучасні організаційно-правові форми інтеграційної взаємодії 

(директивна форма). Згідно із законодавством України вони можуть бути 

створені унаслідок: 

● об'єднання підприємств в асоціації, корпорації, консорціуми і кон-

церни, в інші форми об'єднань: союзи, спілки, асоціації підприємців 

тощо [39]; 

● реорганізації підприємств в інше об'єднання; 

● реорганізації господарських об'єднань шляхом злиття, приєднання, 

поділу, перетворення [117]. 

Отож, враховуючи законодавче обґрунтування, можна стверджува-

ти, що є два способи інтеграційної взаємодії підприємств великого і мало-

го бізнесу: 

● по-перше, – об'єднання підприємств великого і малого бізнесу; 

● по-друге, – реорганізація великих та малих підприємств і госпо-

дарських об'єднань (розукрупнення). 

З урахуванням викладеного можна стверджувати, що об'єднанням 

підприємств є господарська організація, утворена у складі двох або більше 

підприємств з метою координації їх виробничої, наукової та іншої діяль-
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ності для вирішення спільних економічних та соціальних завдань. 

Об'єднання утворюються підприємствами на добровільних засадах або за 

рішенням органів, які відповідно до Господарського кодексу України та 

інших законів мають таке право. До об'єднань можуть входити під-

приємства, утворені за законодавством інших держав, а підприємства Ук-

раїни можуть входити до об'єднань підприємств, утворених на території 

інших держав. 

Залежно від порядку їх заснування об'єднання підприємств можуть 

утворюватися як господарські об'єднання або як державні чи комунальні 

господарські об'єднання. Господарське об'єднання – об'єднання під-

приємств, утворене за ініціативою підприємств незалежно від їх виду, які 

на добровільних засадах об'єднали свою господарську діяльність. Дер-

жавне (комунальне) господарське об'єднання – об'єднання підприємств, 

утворене державними (комунальними) підприємствами за рішенням Кабі-

нету Міністрів України або, у визначених законом випадках, рішенням мі-

ністерств (інших органів, до сфери управління яких входять підприємства, 

що утворюють об'єднання), або рішенням компетентних органів місцевого 

самоврядування. Підприємства – учасники об'єднання підприємств збері-

гають статус юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми 

об'єднання (асоціації, корпорації, консорціуму чи концерну). Державні і 

комунальні господарські об'єднання утворюються переважно у формі 

корпорації або концерну незалежно від найменування об'єднання (комбі-

нат, трест тощо) [39]. 

Асоційовані підприємства (господарські організації) – це група 

суб'єктів господарювання різних організаційно-правових форм (найчастіше 

– господарських товариств), що володіють повною господарською компе-

тенцією і якостями юридичної особи (тобто господарських організацій), що 

дозволяє кожному з них самостійно брати участь у відносинах товарно-гро-

шового обігу під власну відповідальність у зобов'язаннях. Формально юри-

дичні, майново і структурно відокремлені, такі суб'єкти, проте, характери-
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зуються відносинами економічної та/або організаційної залежності, що мо-

же виражатися у двох формах: участі одного суб'єкта господарювання у 

статутному фонді іншого та/ або участі одного в управлінні іншим. 

Господарські товариства, попри визнання їх формально самостійни-

ми суб'єктами господарювання зі статусом юридичної особи, можуть зале-

жати від інших суб'єктів або набувати зв'язків з іншими товариствами, на-

віть не маючи такого наміру. Це може стати результатом дії економічних 

та/або організаційних чинників. До перших належить насамперед участь у 

господарському товаристві, яка може бути не контрольованою товари-

ством (що притаманне відкритим акціонерним товариствам). Отже, това-

риство може набути в ролі акціонера небажану особу-конкурента навіть з 

ворожими для товариства інтересами (наприклад, з наміром оволодіти ко-

мерційною таємницею, інсайдерською інформацією товариства чи й зни-

щити його як конкурента). 

Організаційним чинником набуття зв'язків між підприємствами (на-

самперед господарськими товариствами) може бути зосередження значної 

кількості голосів у однієї особи, яка не є учасником товариства і діє на під-

ставі довіреностей акціонерів (так звані трасти для голосування, що поши-

рені в країнах англосаксонської системи права; у вітчизняних умовах це 

можуть бути посадові особи товариства, яким дрібні акціонери передають 

свої голоси, або банки, що зберігають акції за своєрідну компенсацію своїх 

послуг – передачі їм голосів з таких акцій). Крім того, досить поширеною 

є практика, коли одні й ті самі особи обіймають керівні посади у двох і 

більше підприємствах (товариствах) [79]. 

Як бачимо, об'єднання підприємств формують сферу великого біз-

несу і отримують переваги у способах реалізації й поширення власної фі-

нансової, виробничої, цінової, кадрової, облікової, маркетингової, кредит-

ної і дивідендної політики. Крім того, господарське об'єднання має право 

утворювати філії, представництва, а також бути учасником (засновни-

ком) господарських товариств. Слід зазначити, що об'єднання не відпові-
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дає за зобов'язаннями підприємств, які входять до його складу, а під-

приємства не відповідають за зобов'язаннями об'єднання, якщо інше не пе-

редбачено установчим договором (статутом) [39]. 

Розглянувши теоретичне обґрунтування можливостей утворення 

господарських об'єднань, доцільно розглянути також способи їх реоргані-

зації (індикативна форма). Отже, реорганізація господарського об'єднання 

здійснюється за рішенням підприємств-учасників, а реорганізація дер-

жавного (комунального) господарського об'єднання – за рішенням органу, 

що ухвалив рішення про його утворення [39]. Реорганізація – це один із 

способів припинення юридичної особи, відповідно до якої юридична особа 

припиняється у результаті передачі всього свого майна, прав та обов'язків 

іншим юридичним особам – правонаступникам (злиття, приєднання, поді-

лу, перетворення) [117]. Відповідно до ст. 106 Цивільного кодексу України 

злиття, приєднання, поділ та перетворення юридичної особи здійснюються 

за рішенням її учасників або органу юридичної особи, уповноваженого на 

це установчими документами, а у випадках, передбачених законом, – за рі-

шенням суду або відповідних органів державної влади. Наприклад, за ре-

зультатами розгляду справ про порушення законодавства про захист еко-

номічної конкуренції органи Антимонопольного комітету України 

приймають рішення про примусовий поділ суб'єкта господарювання, що 

займає монопольне (домінуюче) становище на ринку [52]. Нормою Госпо-

дарського кодексу України (ст. 59) також передбачено реорганізацію 

суб'єктів господарювання шляхом злиття, приєднання, поділу та перетво-

рення [39]. 

Розглядаючи можливість інтеграційної взаємодії підприємств шля-

хом їх реорганізації у формі злиття та приєднання, зазначимо, що злиття 

підприємств – це процес, у результаті якого два і більше підприємств утво-

рюють нове, при цьому усі майнові права та обов'язки кожного з них пере-

ходять до нового товариства, що утворюється внаслідок злиття [39]. 
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Приєднання – це вид реорганізації, у ході якої одне або кілька підприємств 

приєднуються до iншого, в результаті чого до останнього переходять усі 

майнові права та обов'язки приєднаних підприємств (ст. 59) [39]. 

З метою виділення переваг інтеграційної взаємодії при викорис-

танні першого і другого способів (див. рис. 3.1) розглянемо особливості 

процесу реорганізації. 

 

Рис. 3.1. Схеми процесу реорганізації у формі злиття та приєднання 

підприємств 

Цілісність підприємств, на наш погляд, є доцільною для госпо-

дарських об'єднань, що перебувають у комунальній власності. Такі під-

приємства слід трактувати як єдину фінансово-господарську одиницю з 

однотипною номенклатурою продукції. І, передусім, – це монополістичні 

структури, що перебувають у державній власності. Вважаємо, що роз-

державлення таких суб'єктів господарювання та створення на їх базі окре-

мих МП не є ефективним процесом, оскільки ці підприємства мають уже 

сформовані ринки збуту, усталену цінову політику для певного виду про-

дукції. Такий підхід пропонуємо для тих господарських об'єднань, які пра-

цюють у пріоритетних галузях промислового комплексу конкретного регі-

ону і фінансово забезпечуються державними коштами. 

Ще одним способом інтеграційної взаємодії є реорганізація великих 

підприємств шляхом поділу та перетворення, що передбачено Господарсь-

ким кодексом України, – так зване розукрупнення. За умови переважання 
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негативних наслідків у співпраці великих і малих підприємств саме і пе-

редбачається розукрупнення перших. При цьому слід враховувати ступінь 

залежності малих підприємств від великого господарського об'єднання. 

Однією з причин розукрупнення великих підприємств і створення на їх ба-

зі інтеграційних об'єднань є їх пристосування до потреб індивідуального 

замовника. Раніше такі підприємства були орієнтовані на масового спожи-

вача і займалися масовим виробництвом однотипної продукції. Проте ри-

нок диктує нові умови господарської діяльності для великих підприємств. 

Втрачені коопераційні зв'язки компенсуються пристосуванням до індиві-

дуальних замовлень, які не потребують систематичних закупівель одно-

типної сировини. Такі закупівлі стають епізодичними і не набувають масо-

вого характеру. Тому процес налагодження постійних зв'язків із зовнішні-

ми МП – постачальниками не буде ефективним. У цьому разі можливим 

видається створення "внутрішніх" постачальників на базі інтеграційних 

об'єднань. Призначення таких дочірніх МП полягатиме у виготовленні не-

обхідних комплектуючих (наданні спецпослуг) "на місці" – за рахунок 

внутрішнього виробництва. Тому налагодження зовнішніх зв'язків доціль-

не для реалізації товарної продукції виробничого об'єднання на зовнішніх 

ринках збуту. 

Цивільний кодекс також приділяє окрему увагу таким видам реор-

ганізації, як перетворення та виділ [117]: 

● перетворення юридичної особи – це зміна її організаційно-правової 

форми, у результаті чого до нової юридичної особи переходять усе 

майно, усі права та обов'язки попередньої юридичної особи. Під-

приємство, що реорганізується, у разі такого перетворення не лікві-

дується, а просто змінює свою організаційно-правову форму; 

● виділ – це перехід за розподільчим балансом частини майна, прав та 

обов'язків юридичної особи до однієї або кількох створюваних нових 

юридичних осіб. 
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Схеми процесу реорганізації підприємств шляхом поділу та перет-

ворення представлені на рис. 3.2. 

 

Рис. 3.2. Схеми процесу реорганізації підприємств шляхом поділу 

(виділу) та перетворення 

У разі поділу суб'єкта господарювання усі його майнові права й 

обов'язки переходять за розподільчим актом (балансом) у відповідних час-

тках до кожного з нових суб'єктів господарювання, утворених унаслідок 

поділу. 

У разі виділення (виділу) одного або кількох нових суб'єктів госпо-

дарювання до кожного з них переходять за розподільчим актом (балан-

сом) у відповідних частках майнові права й обов'язки реорганізованого 

суб'єкта. Виділ є окремим процесом реорганізації. Різниця між ним і поді-

лом полягає у тому, що при поділі підприємство як юридична особа лікві-

дується, а при виділі воно продовжує працювати. 

У разі перетворення одного суб'єкта господарювання в інший до но-

воутвореного суб'єкта господарювання переходять усі майнові права й 

обов'язки попереднього. Отже, ліквідація початкового суб'єкта не відбу-

вається, а лише змінюється його організаційно-правова форма. При цьому 

новостворена юридична особа може бути дочірнім підприємством. 

З метою збереження комплексності і стабільності виробничого про-

цесу, на наш погляд, доцільне виокремлення (виділ) малих підприємств із 

загальної структури великого підприємства і створення дочірніх під-
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приємств, а не виділення самостійних МП. Заснування малих підприємств 

із різними частками у статутному капіталі материнської фірми і реалізація 

через них конкурентоспроможної товарної продукції на зарубіжних рин-

ках – один із шляхів збереження виробничих потужностей і економічного 

потенціалу великих промислових суб'єктів господарської діяльності та їх 

виробничих кадрів. Таким чином, засновані малі підприємства забезпечать 

зайнятість колишніх працівників, адже робочі місця для них можуть ство-

рюватись за рахунок фінансових ресурсів соціальних позабюджетних фон-

дів, зокрема Фонду загальнообов'язкового державного соціального страху-

вання України на випадок безробіття. Зауважимо, що новостворені малі 

підприємства повинні бути юридично самостійні, але економічно підкон-

трольні материнській компанії. 

У такому процесі чітко визначається собівартість відповідного виду 

продукції окремо для великого і малого(их) підприємств, а також тен-

денції її зміни. Заходи з управління рівнем собівартості, а також цінова по-

літика буде різною для кожного з цих суб'єктів із урахуванням ступеня їх 

взаємодії та організаційної форми співпраці. 

Також більш прийнятним для малих підприємств є варіант інтегра-

ційної взаємодії, який передбачає виділення самостійних суб'єктів госпо-

дарської діяльності для забезпечення процесів постачання і збуту. Адже 

виокремлення малих підприємств зі складу великого шляхом поділу гос-

подарського об'єднання може призвести до ліквідації останнього. Вва-

жаємо, що в процесі реорганізації підприємств шляхом виділу (варіант ін-

теграційної взаємодії) повний контроль з боку материнської компанії до-

цільний за найбільш важливими для великого підприємства процесами. А 

в допоміжній (соціальній – заклади харчування, спортивні та профілак-

тично-лікувальні заклади тощо) інфраструктурі таке виокремлення допо-

може зберегти обслуговуючий персонал шляхом створення самостійних 

МП – без повного контролю над їх діяльністю з боку господарського 

об'єднання. 
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Такий підхід може бути реалізований на практиці, адже відповідно 

до норм Господарського кодексу України у разі залежності від іншого під-

приємства підприємство визнається дочірнім. Така залежність виражається 

у формі [39]: 

● участі в статутному капіталі та/або управлінні підприємством (асо-

ційовані підприємства); 

● володіння холдинговим корпоративним пакетом акцій (часток, па-

їв) двох або більше корпоративних підприємств (крім пакетів акцій, 

що перебувають у державній власності). Холдингова компанія несе 

субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями корпоративного під-

приємства. 

Цим законодавчим актом передбачено два види залежності під-

приємств: просту і вирішальну. Проста залежність між асоційованими під-

приємствами виникає у разі, якщо одне з них має можливість блокувати 

ухвалення рішень іншим (залежним) підприємством, які повинні прийма-

тися відповідно до закону та/або установчих документів кваліфікованою 

більшістю голосів. Вирішальна залежність між асоційованими під-

приємствами виникає у разі, якщо між ними встановлюються відносини 

контролю–підпорядкування завдяки переважній участі контролюючого 

підприємства у статутному капіталі та/або загальних зборах чи інших ор-

ганах управління іншого (дочірнього) підприємства, зокрема володіння 

контрольним пакетом акцій. Відносини вирішальної залежності можуть 

встановлюватися за умови отримання згоди відповідних органів Антимо-

нопольного комітету України [39]. 

У практиці українського законодавства до розукрупнення під-

приємства (поділ, виокремлення) вдаються також у таких випадках [102]: 

1. Якщо поряд із прибутковими секторами діяльності підприємство 

має багато збиткових виробництв. Метою розукрупнення при цьому 

є виокремлення підрозділів, які є санаційно спроможними, і їх по-

дальше фінансове оздоровлення, зокрема й за допомогою привати-
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зації. Структурні підрозділи, які не підлягають санації, залишають-

ся в організаційній структурі підприємства, яке з часом оголо-

шується банкрутом. 

2. У разі високого рівня диверсифікації сфер діяльності підприємств, 

які підлягають санації. Якщо до таких підприємств виявляють інте-

рес кілька інвесторів (санаторів), котрі цікавляться різними ділянка-

ми виробництва, то в результаті розукрупнення кожний з інвесторів 

може вкласти кошти в ту сферу, яка його найбільш приваблює, не 

обтяжуючи себе непрофільними виробничими структурами. 

3. Коли йдеться про передприватизаційну підготовку державних під-

приємств з метою підвищення їх інвестиційної привабливості. 

4. Якщо суб'єкт господарювання зловживає монопольним (доміну-

ючим) становищем на ринку, органи Антимонопольного комітету 

України згідно із Законом України "Про захист економічної конку-

ренції" [52] мають право ухвалити рішення про його примусовий 

поділ. Примусовий поділ не застосовується у разі: неможливості ор-

ганізаційного або територіального відокремлення підприємств, 

структурних підрозділів чи структурних одиниць; наявності тісного 

технологічного зв'язку підприємств, структурних підрозділів чи 

структурних одиниць (якщо обсяг продукції, яка випускається 

суб'єктом господарювання, перевищує 30% валового обсягу про-

дукції підприємства, структурного підрозділу чи структурної оди-

ниці). Головною метою розукрупнення підприємств, які перебува-

ють у фінансовій кризі, є виокремлення санаційно спроможних ви-

робничих підрозділів (виробництв) для проведення їх фінансового 

оздоровлення й оформлення як самостійних юридичних осіб [102]. 

Зважаючи на специфічні особливості способів інтеграційної взаємо-

дії, простежуємо залежність між суб'єктами господарювання, які беруть 

участь у цьому процесі. Така ж залежність спостерігається при створенні 

дочірніх підприємств. За нормами Господарського кодексу України у ви-
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падках залежності (простої або вирішальної) від іншого підприємства пер-

ше визнається дочірнім. Об'єднання можуть створювати дочірні під-

приємства самостійно, визначаючи розмір власної участі у їх статутному 

капіталі. Дочірнє підприємство – юридична особа, створена іншою юри-

дичною особою як єдиним учасником (шляхом передачі йому частини сво-

го майна у повне господарське відання). 

Структура корпоративного управління і режим майна дочірнього 

підприємства визначаються його засновником на власний розсуд. Проте 

материнське підприємство не має права втручатися безпосередньо в госпо-

дарську діяльність дочірнього підприємства, якщо інше не передбачено 

статутом. Воно також не несе жодної відповідальності за його зобов'язан-

нями. Дочірні товариства можуть володіти акціями інших підприємств. 

Організація діяльності і створення дочірніх підприємств – поширена за-

кордонна практика, – наприклад, транснаціональна корпорація Mobil Cor-

poration на початку 1980-х років мала 514 філій і дочірніх компаній у 76 

країнах світу [104]. 

Однак з огляду на те, що сьогодні чинним законодавством України 

чітко не встановлена відповідальність головних підприємств щодо дочір-

ніх, створення таких підприємств є ефективним засобом захисту цінних 

активів основного підприємства. Адже, створюючи дочірнє підприємство, 

головне підприємство всю свою власність і цінні активи (наприклад, 

майно, грошові та матеріальні внески засновників, цінні папери, майнові 

права (у тому числі на інтелектуальну власність) може оформити на голов-

ному підприємстві, а господарську діяльність безпосередньо організувати і 

вести на дочірньому. У цьому випадку головне підприємство не вступати-

ме у господарські відносини, воно лише надаватиме в оренду для дочірніх 

підприємств всі активи. Таким чином, усі бізнес-ризики будуть покладені 

на дочірні підприємства, які самі матимуть майно в оренді; їх відповідаль-

ність обмежується тільки статутним фондом. Таким чином, при створенні 

дочірнього підприємства і переведення всієї діяльності на нього ризики 
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втрати цінних активів у головного підприємства зводяться практично до 

нуля [54]. 

Контроль з боку материнської фірми забезпечується володінням 

певною часткою капіталу товариства. Ступінь участі материнської фірми у 

капіталі дочірнього підприємства може бути різним. Суб'єкт господарю-

вання, що володіє контрольним пакетом акцій дочірнього підприємства 

(підприємств), визнається холдинговою компанією. Між холдинговою 

компанією та її дочірніми підприємствами встановлюються відносини 

контролю-підпорядкування. 

Основними правовими наслідками відносин контролю–підпорядку-

вання є можливість притягнення до додаткової відповідальності контро-

люючого підприємства за зобов'язаннями дочірнього та/або покладення 

обов'язку на контролююче підприємство компенсувати дочірньому збитки, 

заподіяні унаслідок його впливу. Обов'язок компенсації виникає, якщо з 

вини контролюючого підприємства дочірнім підприємством було укладе-

но (здійснено) не вигідні для нього угоди (операції) (при цьому компенса-

ції підлягають завдані дочірньому підприємству збитки). У результаті ком-

пенсації відновлюється майнова база дочірнього підприємства і, відповід-

но, забезпечується захист інтересів і самого підприємства, і його учасни-

ків, і кредиторів. У разі банкрутства залежного підприємства з причин не-

коректних рішень контролюючого підприємства останнє зобов'язане в суб-

сидіарному (додатковому) порядку нести майнову відповідальність перед 

кредиторами дочірнього підприємства. Додаткова відповідальність кон-

тролюючого підприємства за зобов'язаннями дочірнього пов'язується з ви-

падками неплатоспроможності останнього та визнання його банкрутом. 

Однак для застосування такої відповідальності слід підтвердити провину 

контролюючого підприємства в доведенні дочірнього до такого стану 

(неплатоспроможності та пов'язаного з цим банкрутства). Такий захід 

спрямований на забезпечення інтересів кредиторів дочірнього під-

приємства [79]. 
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Проте, на наш погляд, умова наявності переважаючого пакета акцій 

у статутному капіталі таких підприємств не має стати обов'язковою при їх 

інтеграційній взаємодії. Насамперед для об'єднання важливим є здійснен-

ня функції технологічного контролю за виробничими процесами малих 

підприємств, запобігання порушенню цілісності технологічних процесів і 

структури виробничого комплексу. 

Статутний капітал малих підприємств може формуватися шляхом 

збільшення відсотка участі у ньому материнської компанії, оскільки малі 

підприємства не мають достатніх фінансових ресурсів. Як зазначалося, 

факт переважаючої частки акцій у статутному капіталі таких дочірніх під-

приємств не повинен стати пріоритетним у діяльності материнської компа-

нії, адже в разі непередбачуваних економічних ситуацій та нерентабельної 

діяльності такого підприємства втрати об'єднання співвідносяться із вели-

чиною його участі в капіталі малого дочірнього підприємства і навпаки. 

Таким чином, у теперішніх умовах великим підприємствам доцільно не 

максималізувати частку участі в капіталі малих дочірніх підприємств. 

Вважаємо доцільним і можливим варіант створення дочірніх під-

приємств для таких операцій: 

● проведення бартерних операцій, взаємозаліку, оптової торгівлі, фор-

фейтингу; 

● рекламного представництва; 

● роботи на ринках збуту (відповідно до асортименту продукції) – од-

не або кілька малих підприємств; 

● забезпечення виробничого процесу (допоміжні виробництва) – одне 

або кілька малих підприємств; 

● організаційного й інформаційного забезпечення укладення договорів 

з великими постачальниками і споживачами; 

● соціальної інфраструктури; 

● науково-дослідних розробок та інноваційної діяльності. 
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3.2. Стратегія розвитку інтеграційних процесів у 

промисловому секторі економіки 

Досліджуючи питання інтеграційної взаємодії великих і малих під-

приємств промислового сектора економіки, зауважимо, що вона може сто-

суватися: матеріальної бази, тобто постачання, процесу реалізації продукції 

та (або) виробничого процесу. І якщо інтеграційну взаємодію у сфері пос-

тачання формує однакова і незмінна (за винятком окремих випадків) сиро-

винна база, то непостійність структури ринків збуту продукції означає 

більший ступінь ризику збутових операцій безпосередньо для малих під-

приємств. Користуючись послугами таких суб'єктів підприємництва, вели-

ке підприємство віддає перевагу тим із них, які мають належну ділову ре-

путацію. Тому конкуренція у середовищі малого підприємництва є доволі 

істотною, а інтеграційні процеси стають для нього необоротними. Інтегра-

ційна взаємодія у виробництві не притаманна промисловим підприємствам, 

які через свою специфіку є комплексними і "технологічно" таку взаємодію 

виключають взагалі, однак виробничий потенціал малих підприємств вели-

кі суб'єкти господарської діяльності можуть використовувати як ряд допо-

міжних виробництв на різних стадіях виробничого процесу. 

І якщо раніше великі підприємства орієнтувалися переважно на 

споживчий попит на власну продукцію, то тепер їх прерогативою є випуск 

високоякісної продукції для інших великих підприємств (наприклад, ви-

пуск продукції кабельної галузі промислового комплексу – для великих 

кабельних заводів, автозапчастин – для великих автомобільних під-

приємств). Таким чином відбуваються наступні після інтеграції етапи роз-

витку міжнародних економічних відносин – регіоналізація і глобалізація. 

На рис. 3.3 представлено характерні ознаки процесу створення ма-

лих підприємств з метою інтеграційної взаємодії із підприємствами вели-

кого бізнесу. 
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Рис. 3.3. Характерні ознаки процесу створення малих підприємств  

з метою їх участі в процесах інтеграційної взаємодії 
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Створені й виокремлені малі підприємства можуть вступати у такі фор-

ми інтеграційної взаємодії із великими суб'єктами господарської діяльності: 

● франчайзинг – (самостійна реалізація власної продукції із викорис-

танням торгової марки великого підприємства) – це форма співпраці 

між юридично та фінансово незалежними сторонами (наприклад, 

компаніями), у рамках якої одна сторона (франчайзер), що володіє 

успішним бізнесом, відомою торговою маркою, ноу-хау, комер-

ційними таємницями, репутацією та іншими нематеріальними акти-

вами, дозволяє іншій стороні (франчайзі) користуватися цією систе-

мою на певних умовах [114]; 

●  лізинг – інвестування власних чи залучених фінансових коштів (на-

дання лізингодавцем у виключне користування на визначений строк 

лізингоодержувачу майна за умови сплати ним періодичних лізинго-

вих платежів [69]; 

● підряд – за договором підряду одна сторона (підрядчик) зо-

бов'язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням дру-

гої сторони (замовника), а замовник зобов'язується прийняти та оп-

латити виконану роботу. Договір підряду може укладатися на виго-

товлення, обробку, переробку, ремонт або на виконання іншої робо-

ти з передаванням її результату замовникові [45]. 

Слід відзначити, що у базових стратегічно важливих галузях про-

мисловості необхідною є державна частка власності. Тому такий напрям є 

перспективним для утворення інтеграційного об'єднання шляхом передачі 

основного пакета акцій у його трастове управління. Це забезпечить розви-

ток промислових галузей, включаючи не лише виготовлення продукції, а й 

її збут. Крім того, доцільними є конвертація боргових зобов'язань дер-

жавних підприємств у акції та продаж цих акцій таким підприємствам з 

метою залучення фінансового капіталу та об'єднання його з промисловим. 

Особливості управління господарською діяльністю у державному 

секторі економіки [38]: 
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1. Суб'єктами господарювання державного сектора економіки є 

суб'єкти, що діють на основі лише державної власності, а також 

суб'єкти, державна частка у статутному капіталі яких перевищує 

50% чи становить величину, яка забезпечує державі право вирі-

шального впливу на їхню господарську діяльність. 

2. Держава реалізує право державної власності у державному секторі 

економіки через систему організаційно-господарських повноважень 

відповідних органів управління щодо суб'єктів господарювання, що 

належать до цього сектора і здійснюють свою діяльність на основі 

права господарського відання або права оперативного управління. 

3. Правовий статус окремого суб'єкта господарювання у державному 

секторі економіки визначається уповноваженими органами уп-

равління. Відносини органів управління з названими суб'єктами 

господарювання у випадках, передбачених законом, можуть 

здійснюватися на договірних засадах. 

4. Держава застосовує до суб'єктів господарювання у державному сек-

торі економіки усі засоби державного регулювання господарської 

діяльності, враховуючи особливості їх правового статусу. 

5. Законом встановлюються особливості антимонопольно-конкурен-

тної політики у державному секторі економіки. 

Державна фінансова й економічна політика повинна бути спрямова-

на на сприяння дотриманню основних засад антитрестового (антимоно-

польного) законодавства. Разом з тим необхідно знати, що вплив держави 

у сфері економіки передбачає формування та підтримку нею природних 

монополій. 

Природна монополія – стан товарного ринку, за якого задоволення 

попиту на ньому є ефективнішим без конкуренції унаслідок технологічних 

особливостей виробництва (через істотне зменшення витрат виробництва 

на одиницю товару зі збільшенням обсягів виробництва), а товари (послу-

ги), що виробляються суб'єктами природних монополій, не можуть бути 
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замінені у споживанні іншими товарами (послугами), через що попит тут 

менше залежить від зміни цін на ці товари (послуги), ніж попит на інші то-

вари (послуги). В окремих випадках державне регулювання у сфері еконо-

мічної конкуренції доцільне шляхом формування та підтримки природних 

монополій [83]. 

На рис. 3.4 показано можливі напрями державного адміністративно-

го регулювання діяльності великих і малих підприємств у промисловому 

секторі економіки. 

 

Рис. 3.4. Напрями державного адміністративного регулювання 

діяльності великих і малих підприємств у промисловому секторі 

економіки 

Адміністративна підтримка підприємств малого бізнесу може бути 

використана господарським об'єднанням – інтеграційною структурою як 

потенціал для власного розвитку. Таким чином, у разі інтеграційної 

взаємодії реалізовуються переваги функціонування малого підприємниц-
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тва щодо додаткових можливостей в отриманні нових земельних ділянок, 

об'єктів державного майна, організації матеріально-технічного забезпечен-

ня та інформаційного обслуговування господарської діяльності, підготовці 

кадрів, облаштуванні неосвоєних територій об'єктами виробничої і соці-

альної інфраструктури з їх продажем або передачею, модернізації техноло-

гій, інноваційній діяльності, освоєнні нових видів продукції та послуг. 

Брак інформації про рівень виробничого потенціалу МП пригальмо-

вує їх співпрацю з великими господарськими структурами. Можливим 

джерелом такої інформації міг би стати комунальний банк: якщо під-

приємець, реалізуючи відповідний проект у сфері промислового вироб-

ництва, потребує для цього кредитних коштів, доцільним є залучення до-

даткового капіталу і налагодження з ним спільних економічних зв'язків у 

сфері пільгових пропозицій з оренди обладнання і приміщень. Відроджен-

ня великомасштабної індустрії неможливе без налагодження взаємозв'яз-

ків із підприємствами малого та середнього бізнесу. 

Діяльність місцевої влади має бути спрямована і на розширення ба-

зи малих підприємств для їх кооперації з великим бізнесом. Це можливо 

шляхом реалізації бюджетних програм підтримки підприємництва. Якщо 

бракує навичок в управлінні, необхідні реальні профінансовані Фондом 

соціального страхування на випадок безробіття програми навчання під-

приємницької справи – створення адміністративних навчально-консульта-

ційних структур. 

Інтеграційна взаємодія великих та малих підприємств передбачати-

ме їх взаємну співпрацю із використанням переваг такої взаємодії кожним 

із них. Окремим напрямом такої співпраці є і фінансово-адміністративна 

підтримка органами місцевого самоврядування. Крім того, необхідні також 

окремі заходи зі співпраці безпосередньо малих суб'єктів підприємництва. 

На рис. 3.5 продемонстровано переваги інтеграційної взаємодії ін-

теграційних та інтегрованих підприємств при їх односторонній та двосто-

ронній співпраці. 
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Рис. 3.5. Переваги інтеграційної взаємодії інтеграційних та 

інтегрованих підприємств при їх односторонній  

та двосторонній співпраці 
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Напрями фінансово-адміністративної підтримки органами місцевого 

самоврядування підприємств малого та середнього бізнесу, у тому числі сти-

мулювання їх кооперації із великими промисловими компаніями, а також нап-

рями співпраці МСП із великими підприємствами розглянемо докладніше. 

Можливі напрями фінансово-адміністративної підтримки 

органами місцевого самоврядування 

Така підтримка: 

● базуватиметься на моніторингу підприємницької діяльності відповід-

ної території; 

● передбачатиме координацію діяльності органів, що регулюють і під-

тримують діяльність МСП; 

● включатиме фінансово-адміністративну підтримку малих під-

приємств, що працюють у сфері науки і наукового обслуговування 

для підтримки інноваційного бізнесу; 

● визначатиметься пріоритетними напрямами фінансової підтримки 

МСП, відповідними контрольними повноваженнями, процесом бю-

джетування, розробкою програм розвитку; 

● забезпечуватиме стимулювання кооперації підприємств великого та 

малого бізнесу шляхом: 

● створення інформаційної бази даних підприємницьких структур та 

показників їх діяльності (область – район – місто – органи ДПС, ста-

тистики та ін.); 

● створення інформаційної бази даних про перспективні проекти у різ-

них галузях розвитку території, потенційних партнерів для забезпе-

чення коопераційних зв'язків та співпраці, потенційних ділових пар-

тнерів – для підприємницьких структур, що братимуть участь у ре-

алізації таких проектів; 

● сприяння у створенні та організації добровільних асоціацій – спілок 

підприємництва, місцевих та регіональних галузевих рад під-

приємців; 
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● фінансування (компенсації витрат) розробок наукомістких техноло-

гій і організації виробництва конкурентоспроможної продукції; 

● сприяння у створенні та організації центру наукомісткого інжинірин-

гу для залучення зовнішніх інвестицій, забезпечення технологічного 

трансферу; 

● сприяння у створенні та організації науково-технологічного парку; 

● участі в експертизі інвестиційних проектів; 

● сприяння розвитку МП у науково-технологічній сфері; 

● надання приміщень комунальної власності в оренду (при мінімаль-

ній оплаті або шляхом проведення ремонтних чи інших робіт з їх 

благоустрою); 

● фіскальної підтримки – пільг в оподаткуванні місцевими податками і 

зборами (у межах компетенції ОМС); 

● держзамовлення (обов'язкового замовлення, що формує і забезпечує 

попит на продукцію МСП, які функціонують у даній галузі); 

● гарантування кредитів і кредитної підтримки; 

● інформаційного забезпечення щодо надійності фінансового стану 

суб'єктів співпраці з такими МСП; 

● залучення іноземних інвесторів для взаємної підтримки МСП; 

● співпраці з ОМС інших територій щодо спільного фінансування про-

ектів, які реалізовуються у депресивній галузі, шляхом передачі 

трансфертів між бюджетами; 

● налагодження коопераційних взаємозв'язків, пошуку партнерів. 

Заходи співпраці з боку підприємств малого  

та середнього бізнесу: 

● договірні умови співпраці з великими промисловими об'єднаннями 

(підряд, франчайзинг, лізинг); 
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● забезпечення стратегічних позицій великих підприємств завдяки роз-

ширенню збутової мережі продукції – орієнтація на широке коло 

споживачів; 

● організація (використання) співпраці підприємств малого бізнесу з 

часткою іноземного капіталу у статутах. 

Такі напрями передбачаються для промислового сектора економіки 

регіонів, який раніше був представлений великими підприємствами, що 

широко використовували коопераційні зв'язки. Проте для такої співпраці 

МСП скоріше визначають збутові напрями на внутрішньому ринку, зали-

шаючи нішу експортних операцій великому господарському суб'єкту – для 

цього можливе виділення із загальної структури великого підприємства 

окремих малих суб'єктів господарської діяльності. Таким чином, вихід на 

нові зовнішні ринки збуту – це вироблення нових коопераційних зв'язків. 

Приводом для ухвалення такого рішення можуть бути: 

● стимулювання тих структурних одиниць, діяльність яких фактично є 

ефективною; 

● виведення тих виробництв, що на загальному фоні діяльності вели-

кої фірми стали збитковими; 

● уникнення споживацьких настроїв і потреб, що покривалися ресур-

сами великого підприємства. 

Забезпечення держзамовленням може стосуватися малих під-

приємств з боку великого підприємства за умови технологічно складного 

виробничого процесу безпосередньо на малих підприємствах і великої 

кількості зовнішніх постачальників. 

Зосередження уваги на стратегічно важливих галузях економіки, 

планування фінансових ресурсів державного бюджету саме на їх розвиток 

можливе після знаходження фінансового резерву (економії) на напрями 

підтримки економічно відсталих у розвитку галузей. Їх розвиток має забез-

печуватися коштом місцевих бюджетів – їх власної ресурсної бази і кре-

дитної підтримки таких підприємств за участі органів місцевого самовря-
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дування (як гаранта – при банківському кредитуванні, як кредитора – при 

участі органів місцевого самоврядування у фінансово-кредитних відноси-

нах). Крім того, у регіональній політиці необхідне визначення пріоритетів 

розвитку території, тих її галузей, які в змозі забезпечити цей розвиток і 

зробити його збалансованим. Напрями фінансової підтримки включати-

муть співпрацю ОМС з підприємствами малого бізнесу і вплив таких 

суб'єктів на відродження депресивних галузей економіки територій. 

Програми розвитку малого і середнього підприємництва за під-

тримки (адміністративної і фінансової) органами місцевої влади включа-

ють можливість регулювання діяльності МСП шляхом визначення напря-

му їх взаємодії. Тобто галузь економічного розвитку території, яка стає 

пріоритетною, забезпечується необхідною фінансовою підтримкою за 

кошти відповідного(их) бюджету(ів) місцевого самоврядування, районних, 

обласних бюджетів – з боку органів місцевого самоврядування, а також 

підтримкою необхідного напряму діяльності завдяки залученню сектора 

малого і середнього бізнесу до тих операцій, котрі не можуть виконувати 

підприємства галузі. Тому з боку ОМС необхідне стимулювання утворен-

ня і функціонування малих підприємств шляхом інтеграційної взаємодії 

МСП у галузях, які зазнали економічного занепаду, але є пріоритетними у 

забезпеченні сталого розвитку території. 

Зважаючи на формування сучасного типу економіки, розвиткові кот-

рої передує виникнення нових галузей (інтернет-економіка, електронна ко-

мерція, електронний бенкінг та ін.), слід визнати, що її становлення нероз-

ривно пов'язане із новими моделями ведення бізнесу. Міжнародний досвід 

позитивно характеризує ті моделі організації виробничо-господарської ді-

яльності, які передбачають зміну структури компаній шляхом їх об'єднання 

заради створення нових конкурентоспроможних і фінансових структур. 

Цей процес включає концентрацію капіталу, виробничих потуж-

ностей та взаємну інтеграцію підприємств з багатогалузевим під-

приємницьким профілем діяльності і потребує нових механізмів реструк-
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туризації корпоративного сектора економіки країни [18]. Він також зумов-

лений сучасними тенденціями, які склалися у різних національних систе-

мах підприємництва. Це: 

● розвиток інтрапідприємництва – підприємницької діяльності, що 

здійснюється усередині великої фірми або іншого ділового під-

приємства [47]; 

● конвенгерція – зближення різних економічних систем, подолання 

відмінностей між ними, зумовлених спільністю соціально-економіч-

них проблем і наявністю об'єктивних закономірностей розвитку [48]; 

● активізація інтеграційної взаємодії підприємств великого і малого 

бізнесу внаслідок застосування таких форм організації їх діяльності, 

як субконтракт, франчайзинг, лізинг, венчурне підприємництво (Ні-

меччина, Великобританія, Іспанія, Італія, Франція); 

● впровадження державних програм активізації розвитку під-

приємництва (Бельгія, Швеція, Нідерланди, Фінляндія, Норвегія, Ір-

ландія). 

Загалом позитивні зрушення в економіці країн Європи забезпечу-

ються в основному такими структурними перебудовами, як: надання пере-

ваги сектору послуг у галузевій структурі національних економік; інтегра-

ційна взаємодія підприємств; реорганізація промисловості шляхом вироб-

ничих інновацій і посилення зовнішньоекономічних зв'язків з країнами із 

високим рівнем НТП. У нашій державі не дістали подальшого розвитку ре-

зультати досліджень аналогічних процесів, що відбувалися у тих країнах, 

які характеризуються вищим економічним і підприємницьким потенці-

алом. Такий динамічний сектор економіки, як підприємництво, є фраг-

ментарним явищем в Україні і не характеризує країну як суб'єкта ринко-

вих відносин. Необхідні нові теоретичні підходи та моделі розвитку про-

цесів інтеграційної взаємодії підприємств, щоб у перспективі на практиці 

втілити доцільні в конкретній економічній ситуації рішення у менеджмен-

ті й організації діяльності підприємств малого та великого бізнесу, забез-
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печивши сприятливі умови для формування підприємницького середови-

ща у нашій країні. 

3.3. Сучасні тенденції формування підприємницького 

середовища для функціонування підприємств малого  

і середнього бізнесу із використанням методів 

інтеграційної взаємодії 

Сьогодні мале (середнє) підприємництво розглядається як реальний 

сектор економіки країни із власною специфікою становлення, функціону-

вання та поширення у різних галузях національного господарства. Цей 

сектор включає організаційно-технічну і соціально-економічну складові 

суспільного виробництва, а специфіка підприємницьких процесів передба-

чає необхідність формування сприятливих умов для його розвитку. 

Цим пояснюється значна кількість різних наукових підходів до виз-

начення функцій даного об'єкта системи ринкових перетворень. Слід заз-

начити, що їх перелік не є вичерпним. Розглядаючи класифікацію функцій 

підприємництва, доречним буде узагальнення трактування тих його ознак, 

які вирізняють цей інститут серед інших інституційних утворень. Функції 

підприємництва схематично представлено на рис. 3.6. Їх виконання зале-

жить від формування необхідних умов для цього. 

Формування специфічного середовища для функціонування під-

приємств малого та середнього бізнесу, усі взаємопов'язані елементи, які 

впливають на розвиток підприємницьких процесів в економіці країни, ло-

гічно розглядати в комплексній сукупності. І чинники, що впливають на 

формування підприємницького середовища, будуть такими: 

● галузева структура економіки; 

● наявність факторів виробництва та розвиненість ринкової інфрас-

труктури; 

● доступ до НДДКР, інформації, інновацій; 

● позитивне ставлення у суспільстві до підприємців; 
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Рис. 3.6. Функції підприємництва [66, 99, 105] 
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● підтримка з боку органів державної влади; 

● значні витрати, пов'язані із створенням підприємства; 

● зовнішня торгівля, індекс реформ (ініціатива місцевої влади); 

● високий рівень розвитку людського капіталу. Крім того, під-

приємницьке середовище забезпечує можливість створення та ус-

пішного функціонування суб'єктів малого та середнього бізнесу. Те-

оретичним обґрунтуванням цих процесів слугують, наприклад, різні 

теоретичні моделі (див. табл. 3.1).  

Таблиця 3.1 

Англійські теоретичні моделі формування підприємницького 

середовища [3, 8]  

Модель 
Характерна ознака  

Бірмінгемська Болонська Бостонська 

Середовище 

спад регіональ-
ного та наці-
онального роз-
витку, корпора-
тивна реструк-
туризація, утво-
рення МСП 

зростання 
попиту на 
ринку техно-
логій, чітко 
виражена ре-
гіональна 
спеціаліза-
ція, дер-
жавна під-
тримка МСП 

високі темпи зростання 
підприємницьких проце-
сів (у т.ч. малого під-
приємництва) у містах з 
наявністю спеціалізова-
них виробничих 
об'єднань із легким дос-
тупом до факторів ви-
робництва і споживання 
(модель інкубатора) 

Причина виникнення  
малих підприємств 

економічний 
спад 

збільшення 
доходів на-
селення 

створення нових  
технологій 

Наслідок функціонування 
малих підприємств 

збільшення 
кількості  
підприємців 

зміни  
в ринковому 
попиті 

виникнення нових фірм 

Середовище, у якому розвивається підприємництво, характери-

зується і такими ознаками [70]: 

1. Економічною ситуацією, якою обумовлені обсяги грошових ресур-

сів, що їх витрачають покупці, а також види товарів, які вони купу-

ють. Це регламентується рівнем заробітної плати працівників. Вод-

ночас економічна ситуація визначає кількість вільних робочих 

місць і відповідно надлишок або потребу у трудових ресурсах, а та-
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кож наявність і доступність грошових ресурсів. На неї впливає й 

політична ситуація. Учасники бізнесу також діють у рамках відпо-

відного правового поля та в умовах соціально-культурного середо-

вища. 

2. Соціально-економічним середовищем, яке визначає попит на това-

ри певної групи або категорії. 

3. Технологічним середовищем, яке відображає рівень науково-техно-

логічного розвитку, що впливає на галузеву структуру під-

приємництва, наприклад, у сфері автоматизації обробки даних, ін-

формаційних технологій. 

4. Географічним середовищем, тобто окремими умовами здійснення 

підприємництва: доступністю сировини, енергоресурсів, наявністю 

автомагістралей, залізниць, морських і повітряних шляхів сполу-

чення. Ці фактори прямо впливають на місцезнаходження компаній 

і фірм, та їхніх підприємств, а також на витрати при постачанні си-

ровини, збуті продукції і використанні робочої сили. 

5. Інституційним організаційно-технічним середовищем, тобто наяв-

ністю різних інституцій, з допомогою яких бізнес встановлює ділові 

взаємозв'язки або веде комерційні операції. 

На наш погляд, до специфічних ознак підприємницького середови-

ща необхідно віднести інтернаціоналізацію діяльності малих та середніх 

підприємств, яка є вагомим фактором формування для них сприятливих 

умов. Вона передбачає встановлення виробничих зв'язків між підпри-

ємствами різних країн, а отже, і поширення сфери їх діяльності за межі 

держави, у якій вони зареєстровані. Однією з форм інтернаціоналізації є 

експорт промислової продукції та окремих видів робіт, товарів і послуг ви-

робничих суб'єктів господарської діяльності, що належать до малого й се-

реднього бізнесу. 

На збалансований розвиток окремих регіонів та позитивний імідж 

країни впливає мережа підприємств малого та середнього бізнесу, що пра-
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цюють у різних галузях її національного господарства, сприяючи тим са-

мим економічному зростанню держави та стабільному розвиткові економі-

ки. Однак за результатами статистичних досліджень останніх років в Ук-

раїні простежується зосередження найбільшої кількості малих під-

приємств лише у сфері торгівлі. З погляду підприємця така ситуація вип-

равдана гарантією повернення вкладених коштів з найменшим ризиком 

для суб'єкта підприємницької діяльності. Тобто поки що лише торгівля у 

змозі забезпечити оптимальне поєднання фінансових ресурсів і під-

приємницького ризику. 

Для розширення експортних операцій у підприємницькому секторі 

економіки доцільним є, на наш погляд, розвиток МСП у промислових га-

лузях. Врахування інноваційного потенціалу й адаптаційних можливостей 

на нових ринках збуту забезпечує підприємствам цього сектора конкурен-

тну перевагу, а застосування електронної торгівлі сприяє просуванню на 

світовий ринок інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). Це також 

формує доступ до нових ринків збуту та дає можливість функціонувати у 

сприятливому ринковому середовищі, наприклад, із меншим податковим 

навантаженням. Підприємства малого та середнього бізнесу, що працюють 

у виробничих сферах у країнах з ринковою економікою, є достатньо кон-

курентоспроможними. Так, частка МСП-експортерів у загальній їх кіль-

кості в країнах з ринковою економікою коливається від 12,5 % у Греції до 

47,3 % – у Люксембурзі [6, c. 45; 7]. 

Умови сьогодення забезпечують і таку форму організації під-

приємницької діяльності МСП-експортерів, як електронна комерція, – це 

сприяє їх проникненню на нові ринки. Електронна комерція розглядається 

як виробництво, реклама, продаж і поширення товарів із використанням 

телекомунікаційних мереж [65, c. 9]. Причому створення малих підпри-

ємств, які працюють лише на електронних ринках, як і виникнення таких 

ринків, уже не тенденція, а закономірність. До того ж застосування ін-

формаційно-комунікаційної техніки потребує визначення цього напряму в 
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інвестиційній політиці та економічній стратегії розвитку МСП та сприяє 

розширенню їх діяльності у немонополізованому секторі економіки. Вод-

ночас вибір суб'єктами малого і середнього бізнесу промислового сектора 

як сфери власної діяльності пов'язаний із значним підприємницьким ризи-

ком, зниження якого мають передбачати заходи стимулювального впливу 

– при реалізації державної фінансової політики у сфері малого бізнесу. 

Розробка стратегії експорту продукції малими і середніми під-

приємствами як оптимального варіанта зниження їх виробничих та опера-

ційних витрат забезпечує економічну самостійність МСП; сприяє дотри-

манню законодавчих норм щодо формування умов конкурентного середо-

вища та передбачає їх швидке адаптування до ринкових змін, стимулюючи 

ефективне використання ними виробничих ресурсів на всіх стадіях госпо-

дарської діяльності. 

Оскільки експорт є основною формою інтернаціоналізації діяльнос-

ті підприємств малого і середнього бізнесу, то зауважимо, що процеси ви-

робництва та реалізації продукції, робіт та послуг такими підприємствами 

можуть значно скоротитися завдяки використанню нових інформаційних 

технологій у галузі матеріального (товарної продукції) і нематеріального 

продукту (різних видів послуг). Саме інтернаціоналізація забезпечує ефек-

тивне застосування інформаційних технологій і створює умови для поши-

рення на ринку не лише об'єктів матеріального виробництва, а й необ-

хідних послуг як категорії нематеріальної, дозволяючи економити 

суб'єктам підприємницької діяльності на витратах і масштабах операцій. І, 

зважаючи на проблему розробки та використання програмних продуктів з 

інформаційної безпеки та регулювання використання об'єктів інтелекту-

альної власності, вона враховує також необхідні, спеціально створені для 

цього інституційні структури, передбачаючи [7, c. 311]: 

● створення МСП як дочірніх компаній за кордоном, наприклад, у Да-

нії, Ісландії та Швейцарії, де частка МСП із дочірніми компаніями 

перевищує 6 %; 



 

Інтеграційні процеси у підприємництві 136 

● залучення МСП до міжнародних стратегічних альянсів – одне з од-

ним або з транснаціональними компаніями (ТНК) – у європейських 

країнах 32% МСП працюють на таких відносинах. 

Особливою формою інтернаціоналізації є інтеграційні процеси в 

економіці, які безпосередньо впливають на формування підприємницького 

середовища, оскільки є своєрідною перспективою з погляду відродження 

та налагодження економічних зв'язків між підприємствами великого бізне-

су у промисловому секторі економіки країни та малими і середніми під-

приємствами, які в змозі забезпечити ефективність їх функціонування. 

Так, за результатами щорічного рейтингу ТОП-500 провідних компаній 

Центральної і Східної Європи (ЦСЄ) темпи зростання українських компа-

ній – суб'єктів інтеграційної взаємодії – значно перевищують відповідні 

показники країн ЦСЄ. Українські компанії, що увійшли до рейтингу, про-

довжуючи позитивну тенденцію 2010 року, збільшили свої доходи в се-

редньому на 24%, тоді як зростання доходів 500 найбільших компаній 

ЦСЄ у 2011 році становило в середньому лише 9,8%. Українські компанії 

промислового сектора показали зростання доходів від реалізації відповід-

но на 74,5% та 34%. Промислові компанії ЦСЄ також демонструють пози-

тивну динаміку темпів зростання доходів, проте порівняно з Україною уже 

другий рік поспіль удвічі нижчі [100]. 

Галуззю, що найбільш динамічно зростає, в Україні, та й у Цен-

тральній і Східній Європі, у 2011-2012 рр. стало промислове виробництво. 

Наприклад, така промислова компанія України, як "Метінвест", що є вер-

тикально інтегрованою гірничо-металургійною компанією, стабільно вхо-

дить до першої десятки лідерів, посівши у 2010 р. 9-ту [101], 2010 р. – 6-ту 

і у 2011 р. – 4-ту [100] позиції рейтингу. 

У десятці найбільших українських компаній у 2011 році лідирували 

позиції дві державні компанії – НАК "Нафтогаз" і "Енергоринок" та мета-

лургійний холдинг "Метінвест". Завдяки зростанню доходів на 44,3% "Ме-

тінвест" став найбільшою компанією України і 4-ю – в усьому регіоні Цен-



 

М.В. Римар, У.З. Ватаманюк-Зелінська 137 

тральної і Східної Європи. Результати аналогічних досліджень, проведе-

них у 2012 році, демонструють зниження позицій НАК "Нафтогаз" – з 4-го 

на 5-те місце при зростанні обсягу доходів на 10%, а "Енергоринку" – з 7-

го на 9-те місце, незважаючи на зростання обсягу доходів на 23%. Це пояс-

нюється загальною тенденцією зниження темпів економічного розвитку 

(середньорічний показник щоквартального зростання становить лише 4% і 

відповідає менш ніж половині загального показника зростання за весь 

2011 рік) [100]. 

Сьогодні 129 українських промислових компаній становлять 25% 

усіх суб'єктів господарської діяльності ЦСЄ. Компанії, які істотно зміцни-

ли свої позиції, здебільшого є дочірніми підприємствами найбільших гло-

бальних холдингів. Окремі з них, наприклад, Ferrexpo, Нікопольський фе-

росплавний завод, Донецьксталь – це локальні компанії, які працюють у 

гірничодобувній галузі та металургії. Машинобудівна галузь у секторі 

промислового виробництва підтримується стійкою позицією українських 

компаній на цільових ринках збуту, а для хімічної промисловості стійкі 

позиції забезпечуються відсутністю конкуренції серед її підприємств, ос-

кільки вони розташовані у різних регіонах країни. Крім того, за останні ро-

ки відбулася інтеграція чотирьох основних виробників аміаку і добрив у 

єдину групу OstChem Holding AG, що є учасником групи компаній Group 

DF у цій галузі. У гірничо-добувній промисловості України сталеварні під-

приємства у 2009-2011 рр. через низьку прибутковість, нестійкі ціни на 

сталь і високу вартість сировинних ресурсів об'єднуються з компаніями, 

що контролюють високоприбуткові ресурси залізної руди. Таким чином, 

металургійна галузь України стала структурою вертикально інтегрованих 

холдингів. Проте, незважаючи на наявність власної сировинної бази, 

суб'єктам інтеграційної взаємодії українського гірничо-металургійного 

сектора важко підвищити ефективність діяльності, впровадити прогресив-

ні технології, збільшуючи частку продукції з високою доданою вартістю. 
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Але сектор промислового виробництва в рейтингу ТОП-500 пред-

ставлений такими українськими інтеграційними компаніями, які працю-

ють лише у сфері металургії (8 компаній), хімічної промисловості (2 ком-

панії) і важкого машинобудування (3 компанії), включаючи вагонобуду-

вання (2 компанії) (див. табл. 3.2). Інші галузі промислового комплексу – 

лісова, легка промисловість, харчова, скляна, порцеляно-фаянсова галузі 

та промисловість будматеріалів не представлені жодною українською ком-

панією. Отже, підприємницьке середовище для малих та середніх під-

приємств, які працюють у цих галузях промислового сектора економіки 

України, має перспективу розвитку інтеграційних процесів. 

Таблиця 3.2 

Рейтинг українських компаній сектора промислового виробництва 

серед провідних компаній Центральної і Східної Європи [100] 
 

Рейтинг 2011 р. Рейтинг 2012 р. 
Назва компанії 

Позиція 
Доходи у 2010 р. 

(млн євро) 
Позиція 

Доходи у 2011 р. 
(млн євро) 

Метінвест 6 7057.2 4 10152.6 
ІСД 59 2138.0 52 2691.5 
АрселорМеттал Кривий Ріг 55 2231.6 54 2593.6 
Донецьксталь  75 1797.9 80 2017.5 
Ostchem  – – 117 1572.0 
Ferrexpo  175 973.3 155 1216.3 
Інтерпайп НТЗ 459 443.9 158 1194.7 
Азовмаш  – – 220 961.7 
Атлант-М  309 630.9 226 939.6 
Нікопольський феросплавний 
завод  

204 888.3 394 601.1 

Крюковський вагонобудівний 
завод  

487 413.8 432 554.8 

Мотор-Січ  418 473.8 458 520.2 
Дніпроспецсталь – – 469 509.8 
Одеський припортовий завод  – – 488 492.1 
Донецький електрометалур-
гійний завод  

– – 493 484.4 

Розглядаючи тенденції формування підприємницького середовища 

в Україні для функціонування підприємств малого і середнього бізнесу, не 
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можна не сказати і про умови, створені в країнах з ринковою економікою. 

Насамперед це [49, c. 35]: 

1) стабільність державної економічної і соціальної політики; 

2) схвальна громадська думка про підприємництво, визнання суспіль-

ством його престижності; 

3) наявність розвиненої інфраструктури підприємництва – іннова-

ційних центрів, які фінансуються за рахунок пайової участі держави 

і приватного бізнесу; інкубаторів; консультаційних центрів і цен-

трів підготовки підприємців; 

4) пільговий податковий режим, який забезпечує стимули для відкрит-

тя нових підприємств і розширення діяльності вже працюючих; 

5) ефективна система захисту інтелектуальної власності; 

6) дебюрократизація процедур регулювання господарської діяльності 

з боку державних органів. 

Умови розвитку підприємницького середовища в Україні функці-

онування малих і середніх підприємств характеризуються насамперед нес-

табільною державною економічною політикою. Громадська думка стосов-

но цього процесу ринкових перетворень є динамічною і сьогодні прогре-

сує залежно від ухвалення та реалізації норм нового податкового законо-

давства. Окремі тенденції, що формують позитивну громадську думку, ма-

ють суб'єктивний характер і стосуються переважно фінансової підтримки 

малого бізнесу з боку державної влади, – це фінансування регіональних та 

державних програм розвитку підприємництва. Реалізація завдань дер-

жавної регіональної політики щодо фінансової підтримки програм роз-

витку підприємницького сектора забезпечується також частковим відшко-

дуванням з місцевих бюджетів відсоткових ставок за кредитами, залучени-

ми суб'єктами малого та середнього бізнесу [90]. 

Перспективи розвитку малого підприємництва залежать від сучас-

них економічних реформ, спрямованих на забезпечення їм доступу до ре-

сурсів. Так, згідно з нормами Закону України "Про розвиток та державну 
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підтримку малого і середнього підприємництва в Україні" [90] тепер для 

таких суб'єктів стала доступною фінансова, інформаційна, консультаційна 

підтримка, у тому числі підтримка у сфері інновацій, науки і промислово-

го виробництва, підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації уп-

равлінських кадрів та кадрів ведення бізнесу, а також підтримка суб'єктів 

малого і середнього підприємництва, що провадять експортну діяльність. 

Прогнози промислового розвитку на 2013 рік для України, країн 

ЦСЄ та азійських країн, які швидко розвиваються, є доволі суперечливими 

та стриманими, що можна пояснити невизначеністю ринкового попиту, 

нестійкими умовами формування підприємницького середовища та не зав-

жди стабільним фінансово-економічним становищем промислових компа-

ній. Такі тенденції набувають світового масштабу, що пояснюється про-

довженням конкурентної боротьби між великими інтеграційними 

об'єднаннями, наслідки якої вплинуть на показники їх прибутковості. Та-

ким суб'єктам потрібно зосередити увагу на забезпеченні високої якості 

власної продукції при утриманні досягнутого рівня виробничих витрат і 

врахуванні постійно зростаючих цін на сировинні ресурси. При цьому не-

обхідна реалізація ефективних заходів в інноваційній політиці та управлін-

ні, які в змозі забезпечити гнучкість компаній та зменшення ризику під-

приємницького середовища. Успішні експортні операції суб'єктів інтегра-

ційної взаємодії дозволять утримувати стабільні позиції на ринку, проте ці 

операції також залежать від умов бізнес-середовища потенційних країн-ім-

портерів, якими, унаслідок глобалізаційних процесів у світовій економіці, 

можуть стати країни Центральної Європи. 

Загалом, інтернаціоналізація економік окремих країн і глобалізація 

світових господарських зв'язків посилюють конкуренцію і невизначеність 

підприємницького середовища. Це, своєю чергою, потребує переорієнтації 

галузевої структури на більш прогресивні наукомісткі технології, витіс-

нення на другий план такої традиційної переваги великих диверсифікова-

них корпорацій, як економія на масштабах виробництва. Сьогодні факто-
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ром успіху стають гнучкість, мобільність, сприйняття нововведень, уміння 

швидко адаптуватись до змін ринкової кон'юнктури [119]. Тому модель 

стабільного економічного зростання потребує розвитку високотехнологіч-

них виробничих процесів та скорочення циклів виробництва й продажу. 

Це особливо актуально для підприємств малого бізнесу, адже застосування 

високих технологій, повторюємо, здатне забезпечити їм швидку адаптацію 

до умов ринкового середовища. Специфіка функціонування малих госпо-

дарських структур зумовлює необхідність інвестицій у науково-дослідні та 

дослідно-конструкторські розробки, що сприяє утриманню ними конку-

рентних позицій на ринку. Наприклад, високим рівнем інноваційного роз-

витку характеризуються підприємства малого та середнього бізнесу в 

Бельгії, Великобританії, Ірландії, Італії та Португалії. Навіть у 1990-ті ро-

ки у розрахунку на одного робітника підприємствами малого та середньо-

го бізнесу створювалося у 2,4 разу більше інноваційних продуктів, ніж ве-

ликими суб'єктами господарської діяльності [5, c. 63]. 

Випуск високотехнологічної продукції суб'єкти великого бізнесу 

можуть забезпечити, використовуючи перевагу сектора малого під-

приємництва, завдяки реалізації різних методів інтеграційної взаємодії, що 

передбачає можливість поєднання інноваційних рішень у виробничих про-

цесах та імпорт конкурентоспроможних груп товарів, наприклад [115]: 

транспортних засобів, інженерної техніки і споживчої електроніки, елек-

тричних елементів, які, за оцінками міжнародних організацій, займають у 

рейтингу відповідно 13-те, 24-те та 64-те місця. 

У промисловій сфері досягнення пріоритетів у розвитку виробни-

чих галузей можливе шляхом залучення фінансових ресурсів на наукові та 

науково-технічні цілі цими підприємницькими структурами, що дозво-

лить: 

● по-перше, використати державні кошти, призначені для підтримки 

розвитку підприємництва; 
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● по-друге, реалізувати регіональні програми розвитку, використову-

ючи кошти місцевих бюджетів і трансферти; 

● по-третє, випускати високотехнологічну продукцію. 

Мале підприємництво залежить від факторів середовища, у якому 

функціонує: від усіх загалом і від кожного зокрема. Підприємницьке сере-

довище, у якому функціонують підприємства малого і середнього бізнесу, 

займаючи окремий сегмент у своєрідній системі правових, соціальних, 

економічних та інших умов ринкової економіки, забезпечує фінансове по-

середництво між учасниками фінансових ринків як "інтеграційний ресурс" 

у процесі активізації темпів економічного зростання та оптимізації моделі 

економічного розвитку України. 

Сфера впливу підприємництва на економіку країни, як відомо, по-

ширюється завдяки зайнятості населення та створенню нових робочих 

місць. Такий вплив можна визнати одним із найважливіших факторів еко-

номічного розвитку держави. Досліджуючи ефективність малого і се-

реднього підприємництва у промисловому секторі економіки, слід ак-

центувати увагу на регіональних чинниках його розвитку. Отже, для оцін-

ки впливу цього ринкового фактора необхідні показники, що найбільш 

точно відображали б потребу галузевого розвитку малого (середнього) під-

приємництва та його сприяння збалансованому розвитку адміністративно-

територіальної одиниці. 

Слід також відзначити і необхідність уніфікованості таких показни-

ків. Проблематичність їх розробки і застосування полягає у тому, що саме 

поняття підприємництва у європейських країнах визначають по різному, 

тож стандартна оцінка цього динамічного процесу за допомогою будь-

яких ідентифікаторів ускладнена. Загалом, у багатьох країнах малими вва-

жаються підприємства з невеликими обсягами реалізації продукції та кіль-

кістю зайнятих осіб, і це об'єктивно. Стандартними даними для оцінки під-

приємництва на основі лише двох названих показників оперувати недо-

цільно: специфіка промислового комплексу і виробничих процесів у його 
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галузях, а також особливості галузей невиробничої сфери зумовлюють не-

обхідність врахування й інших показників, зокрема і галузевої ознаки. З 

огляду на сьогоднішні пріоритети промислового розвитку країни для ефек-

тивного перебігу підприємницьких процесів у виробничих галузях нагаль-

ною стає потреба створення нових та відродження колишніх виробничих 

потужностей, що є запорукою успішного функціонування економічно 

сильних промислових адміністративно-територіальних комплексів. 

При формуванні підприємницького середовища необхідна організа-

ція ефективної мережі підприємницьких структур у пріоритетних галузях 

економіки. Практика довела і важливість стійкого конкурентного середо-

вища та ефективної мережі саме інтегрованих підприємницьких структур. 

Так, промислово розвинені держави, не применшуючи ролі великих кон-

цернів, демонструють стабільне економічне зростання саме завдяки роз-

витку інноваційного підприємництва. Такий варіант підприємницького 

розвитку є доволі привабливим і для України. І хоча сьогодні він ще не в 

змозі посилити темпи економічного зростання та стати рушієм успішного 

функціонування ринкової економіки, все-таки перспективним є розвиток 

інтеграційних процесів, які передбачають співпрацю між великими про-

мисловими підприємствами та підприємствами малого бізнесу шляхом 

створення фінансово-промислових комплексів. 

3.4. Прикладні аспекти інтеграції для організації 

взаємовідносин між великими і малими підприємствами  

на основі договорів підряду та субпідряду 

Оскільки розвиток інтеграційних процесів стосується здебільшого 

промислового сектора економіки, слід відмітити вагому роль підприємств 

малого бізнесу у таких процесах. Зміни, що відбуваються в економіці Ук-

раїни, супроводжуються новими підходами до організації малого та вели-

кого бізнесу, зокрема у діяльності суб'єктів господарювання, які за новими 

критеріями Податкового кодексу [84] належать до 1-ої - 4-ої груп "єдино - 
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платників", і відрізняються видами послуг, які вони надають, обсягом до-

ходу та кількістю осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах. То-

му організаційні форми підприємницької діяльності трансформуються і, 

зважаючи на особливості функціонування, можуть, зокрема, передбачати й 

інтеграційну взаємодію малих та середніх підприємств із підприємствами 

великого бізнесу з урахуванням особливостей організації їх господарської 

діяльності. 

Аналізуючи тлумачення поняття інтеграційної взаємодії (інтегра-

ції) у різних наукових виданнях, зауважимо, що в основному воно сто-

сується виробничих процесів, пов'язаних із виготовленням продукції. То-

му його й доцільно розглядати, поєднуючи види діяльності підприємств 

промислового сектора економіки, що діють у сфері великого та малого біз-

несу. 

Важливим з погляду організаційної взаємопідпорядкованості ін-

тегрованих та інтеграційних формувань є принцип інноваційного роз-

витку. Проте інноваційна діяльність супроводжується значними негатив-

ними ризиками, що особливо небажані у сфері господарювання. Переве-

дення такої ситуації у ранг сприятливих щодо отримання прибутку і збере-

ження власних ринкових позицій можливе завдяки використанню системи 

інтеграційної взаємодії вертикального типу: принципу підпорядкованості 

завдяки співпраці (об'єднанню) підприємств, пов'язаних із різними стаді-

ями виробництва та реалізації виробленої продукції, який забезпечує міні-

мальні ризики в інноваційній сфері та коригує збутову політику фірми. 

Попри це великі переваги мають також горизонтальні інтеграційні 

об'єднання, які забезпечують розвиток окремої галузі економіки завдяки 

підпорядкуванню їм, в основному, управлінських функцій, та інтеграційні 

об'єднання діагонального типу. 

Слід зазначити, що згідно з Національним класифікатором України 

[89] вертикальна інтеграція видів економічної діяльності виникає, якщо 

різні стадії виробництва здійснюються послідовно, тобто продукція, яка 
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випускається підприємством на одній стадії, є фактором виробництва на 

наступній. Наприклад, заготівля деревини поєднана з її виробництвом та 

виготовленням виробів з неї; добування глини поєднане з виробництвом 

цегли; виробництво синтетичного волокна поєднане з ткацьким виробниц-

твом тощо. У разі вертикальної інтеграції у межах одного підприємства, 

коли як сировина використовуються продукти його попередньої діяльнос-

ті, неможливо застосовувати загальні правила визначення. У такому разі 

одиниця в цілому класифікується за тим видом економічної діяльності, за 

яким отримується кінцева продукція. 

В Україні класифікація за кінцевою продукцією застосовувалася 

при горизонтальній інтеграції видів економічної діяльності для одиниць, у 

межах яких здійснювалися декілька видів діяльності з використанням од-

них і тих самих виробничих чинників (навіть з одним і тим самим проміж-

ним споживанням), але які не можна було поділити на окремі статистичні 

одиниці. Наприклад, випікання хліба та виготовлення свіжих кондитерсь-

ких виробів [22]. У сучасній інтерпретації Національного класифікатора 

України такого визначення взагалі немає. 

Досліджуючи дане поняття, слід зазначити, що економічною діяль-

ністю є процес виробництва продукції (товарів та послуг), який 

здійснюється з використанням певних ресурсів: сировини, матеріалів, ус-

таткування, робочої сили, технологічних процесів тощо. Економічна діяль-

ність характеризується витратами на виробництво, процесом виробництва 

та випуском продукції (товарів та послуг). У зв'язку з тим, що під-

приємство може здійснювати не один, а декілька видів економічної діяль-

ності різного характеру, для їх класифікації (групування) визначаються ос-

новний, другорядний та допоміжний види економічної діяльності. 

Основний вид економічної діяльності – вид діяльності під-

приємства, на який припадає найбільший внесок у валову додану вартість. 

При цьому він не обов'язково має 50 або більше відсотків у валовій дода-

ній вартості. На практиці через складність розрахунку на рівні під-
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приємства показника валової доданої вартості за видами економічної ді-

яльності для визначення основного виду діяльності застосовують показни-

ки обсягу реалізованої продукції (товарів та послуг) – найбільш універ-

сального показника для різних видів економічної діяльності – і середньо-

річної кількості працівників. Другорядним видом економічної діяльності є 

будь-який інший вид економічної діяльності підприємства (окрім визначе-

ного як основний) з виробництва продукції, товарів або надання послуг. 

Так, у міжнародній статистичній практиці вивчають другорядний вид еко-

номічної діяльності за умови, якщо обсяг такої діяльності становить понад 

10% від загальних показників діяльності підприємства, або не менше 5% 

від загального обсягу діяльності у відповідному виді економічної діяль-

ності у регіоні [89]. 

Продукція, що виробляється за основним або другорядним видами 

економічної діяльності, призначена для реалізації на ринку. Допоміжні ви-

ди економічної діяльності – види діяльності, результати яких використову-

ються самим підприємством з метою забезпечення його основного та дру-

горядних видів економічної діяльності. Такі види діяльності не врахову-

ються при розрахунку її основного виду, однак інформація щодо них 

включається до статистичних показників за основним видом економічної 

діяльності підприємства [89]. 

Діяльність вважається допоміжною, якщо вона відповідає таким 

умовам: 

1) призначена для надання послуг або вироблення проміжних товарів, 

які не входять до складу кінцевої продукції підприємства; 

2) пов'язана з поточними витратами самого підприємства, тобто не 

приводить до утворення основного капіталу; 

3) спрямована на обслуговування тільки самого підприємства, тобто 

вироблені в результаті цієї діяльності продукція, товари та послуги 

не реалізуються на ринку; 

4) є типовою для подібних підприємств. 
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До допоміжних належать такі види економічної діяльності як уп-

равління, бухгалтерський облік, транспортування, складування, закупівля, 

збут, ремонт, технічне обслуговування тощо. Типовими є такі види допо-

міжної діяльності: послуги власного транспорту; зберігання, закупівля 

власної продукції; бухгалтерський облік, адміністративно-господарська ді-

яльність. Не розглядають як допоміжні такі види економічної діяльності: 

1) виробництво товарів або послуг, які сприяють накопиченню ос-

новного капіталу. Наприклад, будівельні роботи, які виконуються 

за власний кошт, слід відносити до секції "Будівництво"; 

2) виробництво продукції, частина якої продається на комерційній ос-

нові на ринку, навіть якщо частина її споживається у процесі ос-

новної діяльності підприємства; 

3) виробництво товарів, які згодом стають складовою частиною про-

дукції, яка випускається в результаті основного або другорядних 

видів економічної діяльності, наприклад, виготовлення одним із 

підрозділів підприємства ящиків для пакування продукції; 

4) виробництво енергії, яке здійснюється електростанцією, що є під-

розділом або входить до складу підприємства, навіть якщо вся ви-

роблена енергія споживається цим підприємством для виробництва 

продукції; 

5) закупівля товарів для їх перепродажу без переробки; 

6) дослідження та розробки. 

Розглянемо загальні принципи визначення основного виду діяль-

ності (ОВД). На початку розрахунку складають перелік видів економічної 

діяльності підприємства і для кожного з них обчислюють значення показ-

ників, які застосовують для визначення основного виду діяльності у від-

сотках до значення цих показників у цілому на підприємстві: 

1) якщо значення показника одного з видів економічної діяльності 

становить 50 і більше відсотків, то цей вид економічної діяльності 

вважається основним; 
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2) якщо значення показників за різними видами економічної діяльнос-

ті мають однакове значення, то перевагу віддають тому виду діяль-

ності, який відповідає основному на початок щорічного структурно-

го обстеження, а якщо немає даних про попередній основний вид 

діяльності підприємства, перевага надається заявленому першим у 

реєстраційних відомостях. Основний вид діяльності підприємства у 

цьому випадку визначається за узгодженням між структурними під-

розділами, які відповідають за проведення річного структурного об-

стеження та забезпечують ведення статистичного реєстру. 

У зазначених вище випадках потреби в розрахунку основного виду 

діяльності немає. У решті випадків його визначають за методом, який ви-

користовується для класифікації підприємств залежно від видів економіч-

ної діяльності і має назву "top-down". 

У статистичній практиці деякі підприємства здійснюють такі види 

економічної діяльності, до яких застосовують особливі підходи і правила 

при визначенні основного її виду. Зокрема це стосується: виробництва 

продукції у разі вертикальної інтеграції видів економічної діяльності усе-

редині одного підприємства; діяльності оптових замовників або виконання 

субпідрядних робіт, які здійснюються за винагороду або на договірній ос-

нові; діяльності з встановлення та монтажу устаткування на місці його ви-

користання, послуг з ремонту та технічного обслуговування; діяльності у 

сфері торгівлі тощо [89]. 

Підприємства, які виконують субпідрядні роботи за винагороду або 

на договірній основі, класифікуються так само, як підприємства, що ви-

пускають аналогічну продукцію, товари або послуги за власний кошт. Роз-

різняють два основні типи субпідрядних робіт [89]: 

1. Роботи, які виконуються за документацією замовника. У цьому ви-

падку підрядник надає субпідрядникові всю технічну документа-

цію, необхідну для виробництва замовленої продукції. Це спостері-
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гаємо, головним чином, у секторі металообробки (кування, пресу-

вання, загальні механічні операції, штампування, а також лиття). 

2. Роботи, які виконуються на замовлення. Субпідрядник виконує пев-

не оброблення продукції, яку постачає підрядник. Ця продукція мо-

же бути різною: від сировини і до деталей машин, які механічно об-

робляють. Робота, що виконується на замовлення, може полягати як 

в обробленні металів (наприклад, хромування), так і в підготовці 

фруктів та овочів для консервування тощо. 

Такий процес співпраці великих промислових підприємств із 

суб'єктами малого бізнесу на договірній основі набув значного поширення 

за кордоном і в межах нашої держави. Найбільш поширені організаційно-

економічні моделі такої бізнес-інтеграції – це [22, 35, 68, 71, 120]: суб-

підряд (субконтракт) як форма виробничо-збутової інтеграції; 

фрайчайзинг та лізинг – форми виробничо-фінансової інтеграції, венчурне 

фінансування – інноваційної інтеграції. Аналізуючи промисловий сектор 

економіки для дослідження ефективності інтеграційних взаємозв'язків між 

підприємствами великого та малого бізнесу, можна стверджувати, що усі 

чотири моделі, властиві цьому сектору економіки, є, безперечно, дієвими. 

За ринкових умов господарювання при формуванні економічних 

зв'язків між підприємствами центральне місце займають добровільні ци-

вільно-правові угоди, у яких обумовлені права та відповідальність договір-

них сторін. Саме таке забезпечення комерційних зв'язків має в Україні 

правове підґрунтя і є регулятором ринкових відносин. Комерціалізація 

господарських зв'язків між підприємствами передбачає спільну орієнтацію 

діяльності цих підприємств на одержання ними прибутку без залучення 

посередників. В основному такі зв'язки ґрунтуються на системі ринкових 

відносин, що, своєю чергою, передбачають вільну купівлю-продаж товарів 

з участю підприємницьких структур усіх форм власності. 

Система договірних відносин, що регулює ті аспекти підпри-

ємницької діяльності, які стосуються комерціалізації господарських зв'яз-
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ків, має в основному інтегративний характер. При цьому диспозитивність 

норм такого регулювання в теоретичному плані майже не розглядається. 

Тому доцільною видається необхідність чіткого розмежування норм ци-

вільного порядку, обумовлених у Цивільному кодексі України [117], та 

публічних норм, обумовлених у Господарському кодексі України [39]. Це 

пояснюється тим, що саме право підрядника залучати до виконання робіт 

субпідрядників закріплене у цих двох законодавчих актах – у статті 838 

Цивільного кодексу і в статті 319 Господарського кодексу України. 

Якщо розглядати субпідряд як організаційну форму кооперації вели-

ких і малих підприємств, то слід відмітити, що великі промислові під-

приємства, використовуючи виробничий потенціал підприємств малого 

бізнесу, отримують економію коштів завдяки зменшенню обсягу виробни-

чих витрат, пов'язаних із закупівлею сировини й матеріалів та виготов-

ленням продукції, і адміністративних витрат, пов'язаних із управлінням ви-

робничими процесами. Сутність субпідряду полягає у збільшенні обсягу 

робіт, що передаються великими підприємствами за контрактами малим 

фірмам, а також у скороченні загальної кількості прямих постачальників 

комплектуючих. Субпідряд – це довгострокові відносини у сфері постачан-

ня між головною компанією, яка виробляє значні обсяги масової продукції, 

та багатьма малими підприємствами, які працюють на основі подетальної, 

технологічної, модельної спеціалізації виробництва продукції, що виготов-

ляється порівняно невеликими обсягами, та вузької номенклатури [118]. 

Умови субпідряду, які обумовлені у Цивільному і Господарському 

кодексах України, встановлюють: 

● за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується на 

свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (за-

мовника), а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану 

роботу; договір підряду може укладатися на виготовлення, обробку, 

переробку, ремонт або на виконання іншої роботи з передаванням її 

результату замовникові; для виконання окремих видів робіт, вста-
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новлених законом, підрядник (субпідрядник) зобов'язаний одержати 

спеціальний дозвіл; підрядник має право, якщо інше не встановлено 

договором, залучити до виконання роботи інших осіб (субпідрядни-

ків), залишаючись відповідальним перед замовником за результат 

їхньої роботи. У цьому разі підрядник виступає перед замовником як 

генеральний підрядник, а перед субпідрядником – як замовник; гене-

ральний підрядник відповідає перед субпідрядником за невиконання 

або неналежне виконання замовником своїх обов'язків за договором 

підряду, а перед замовником – за порушення субпідрядником свого 

обов'язку; замовник і субпідрядник не мають права пред'являти один 

одному вимоги, пов'язані з порушенням договорів, укладених кож-

ним із них з генеральним підрядником, якщо інше не встановлено 

договором або законом [117]. 

● договір підряду (на капітальне будівництво) може укладати замов-

ник з одним або з двома і більше підрядниками; підрядник має право 

за згодою замовника залучати до виконання договору як третіх осіб 

субпідрядників на умовах укладених з ними субпідрядних договорів, 

відповідаючи перед замовником за результати їхньої роботи. У 

цьому разі підрядник виступає перед замовником як генеральний 

підрядник, а перед субпідрядниками – як замовник; договір підряду 

на виконання робіт з монтажу устаткування замовник може укладати 

з генеральним підрядником або з постачальником устаткування. За 

згодою генерального підрядника договори на виконання монтажних 

та інших спеціальних робіт можуть укладатися замовником з відпо-

відними спеціалізованими підприємствами [39]. 

На рис. 3.7 представлено різновиди форм виробничо-збутової ін-

теграції (субпідряду) великих і малих підприємств. 

Взаємна вигода від такої співпраці (схема 1) передбачає можливість 

використання підприємствами малого бізнесу окремих напрямів співпраці 

із кількома великими підприємствами. Це, вочевидь, не характеризує малий 
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бізнес як самостійну форму господарювання, проте малі підприємства отри-

мують у результаті такої співпраці більше переваг: гарантований збут про-

дукції, пільгові умови придбання сировини і матеріалів завдяки значним об-

сягам їх замовлення великим підприємством, оренду засобів виробництва – 

таким чином зміцнюючи ринкові позиції великих промислових під-

приємств. 

 

 Рис. 3.7. Різновиди форм виробничо-збутової інтеграції 

(субпідряду) великих і малих підприємств 

Значний вплив на ці взаємовідносини має спеціалізація великих під-

приємств. І саме вона є приводом до партнерства й інтеграції великих та ма-
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лих господарських структур. Слід звернути увагу, що в умовах обмежених 

сировинних ресурсів домінуючим суб'єктом у таких партнерських відноси-

нах були (і будуть) підприємства-постачальники. Такий вплив обумов-

люється договором між обома сторонами. І він також спонукає малих 

суб'єктів господарської діяльності до пошуку нових партнерів у бізнесі. 

Завдяки реалізації субпідрядних відносин між великими та малими 

підприємствами другі можуть уникнути залежності від замовника, ство-

ривши авангард з іншими великими підприємствами (див. схему 2). Завдя-

ки такій кооперації в галузі виробництва малі підприємства позбавлені за-

лежності від великого підприємства-замовника і розширюють межі спів-

праці відразу із кількома великими суб'єктами господарської діяльності. 

Сучасні умови господарювання дозволяють виділити й третій шлях 

до співпраці великих та малих підприємств (див. схему 3). Сучасне мале 

підприємство, поряд із постачанням основного виду власної продукції, 

торгує інформацією і використовує інформаційну базу даних споживачів, 

налагоджуючи партнерські відносини з клієнтами. В умовах ринку мале 

підприємство шукає нові можливості для успішного функціонування і 

можливою формою такої співпраці є створення такими підприємствами 

асоціацій. 

Асоціація – добровільне об'єднання фізичних або юридичних осіб 

для досягнення спільної мети на засадах взаємовигідної співпраці при збе-

реженні самостійності, правової та майнової незалежності її членів. У гос-

подарській практиці в асоціації об'єднуються виробничі, торговельні чи ін-

ші підприємницькі структури. Вони створюються з метою координації ко-

мерційної діяльності, реалізації спільних програм, спільного захисту інте-

ресів їх членів, фінансової підтримки спільних комерційних програм, роз-

поділу (спеціалізації) виробництва. Асоціація є юридичною особою, може 

мати самостійний баланс, розрахунковий та ін. рахунки, товарні знаки, 

власну символіку. 

Асоціація не відповідає за зобов'язання своїх членів і навпаки. Кон-

троль за діяльністю асоціації, виконавчої дирекції здійснює наглядова рада 
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(ревізійна комісія). Асоціації як неприбуткові громадські об'єднання не ве-

дуть комерційної діяльності, але можуть створювати виробничі, торго-

вельні та ін. комерційно-підприємницькі структури. Виробнича асоціація – 

це великий територіально-галузевий комплекс, що створюється для задо-

волення потреб економіки регіону і населення у певних видах продукції. 

Підприємства та організації, які увійшли до асоціації, зберігають госпо-

дарську самостійність і будують свої взаємовідносини за принципами рів-

ноправного партнерства. Для підтримки і розвитку малого і середнього 

підприємництва діє асоціація сприяння розвитку приватного підприємниц-

тва в Україні "Єднання", – недержавна некомерційна організація, яка є 

добровільним об'єднанням підприємств і організацій. Основні види її ді-

яльності: аналітична, інформаційна, а також організація юридичної, ауди-

торської та консалтингової допомоги, менеджмент соціальних відносин, 

розробка та ведення комп'ютерних баз даних; юридичні, аудиторські кон-

сультації, бухгалтерські семінари, курси, тренінги, конференції [47]. 

Отож, така форма співпраці характеризує економічні зв'язки між 

малими підприємствами не з погляду домінуючого впливу, а з позиції за-

безпечення такого впливу усіх членів добровільного громадського 

об'єднання у виробничо-господарських зв'язках з іншими суб'єктами гос-

подарської діяльності з перспективою створення виробничих, торговель-

них та інших комерційно-підприємницьких структур. Таким чином, вони 

просуваються на ринок, ускладнюючи функціонування аналогічних, вже 

діючих суб'єктів, вступаючи у конкурентну боротьбу із ними, або за-

войовують власні стійкі позиції. Займають і нові ніші завдяки просуванню 

нових видів товарів, робіт, послуг, на які є попит, конкуруючи з великими 

корпораціями. Вони використовують свою домінанту у субпостачанні над 

фірмами-одержувачами. Виробничої самостійності малі підприємства мо-

жуть набути як один з результатів ефективної державної політики у сфері 

підприємництва. Такий напрям підтримки розвинений за кордоном – у 

США, Франції, Великобританії і передбачає [16]: 
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● фінансову підтримку малих і середніх підприємств; 

● виділення малим суб'єктам господарювання частки державних кош-

тів; 

● консультаційну допомогу з питань організації й управління; 

● спрямування визначеної частки державних коштів на закупівлю то-

варів і послуг виключно у приватному секторі; 

● затвердження спеціального переліку робіт і послуг, замовлення на 

які надаються лише малим і середнім підприємствам; 

● при укладанні великих державних контрактів із виробниками-моно-

полістами обов'язкову вимогу залучення до процесу виробництва ма-

лих і середніх підприємств у ролі субпідрядників; 

● обов'язковий порядок участі малих і середніх постачальників у роз-

поділі держзамовлень (Німеччина) [31]. 

Будь-які економічні зв'язки між підприємствами при субпідрядній 

формі їх організації забезпечуються добровільними цивільно-правовими 

угодами та відносинами між суб'єктами господарської діяльності й обу-

мовлюються договором. Така форма співпраці у підприємництві передба-

чає цивілізований підхід насамперед до забезпечення інтересів власника. 

Обов'язковість державного замовлення, на жаль, ще не поширюється в Ук-

раїні на підприємницький сектор економіки. Тому практика договірного 

регулювання підприємництва як необхідний механізм державної підтрим-

ки у ринкових умовах господарювання є доречною і необхідною у регулю-

ванні субпідрядних відносин. Правильне трактування такого договору 

сприяє забезпеченню необхідних умов для отримання прибутку, налаго-

дженню партнерських відносин та створенню іміджу малого суб'єкта під-

приємницької діяльності. Контрактне правове середовище наразі фор-

мується, пристосовуючись до умов ринку, проте практика обов'язкового 

державного замовлення потребує поширення і стане одним із кроків до 

розвитку правової культури договірного регулювання підприємництва. 
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Як ми вже зазначали, згідно з Цивільним кодексом України [117] за 

договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується на свій ризик 

виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замов-

ник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу. За договором 

побутового підряду підрядник, який здійснює підприємницьку діяльність, 

зобов'язується виконати за завданням фізичної особи (замовника) певну 

роботу, призначену для задоволення побутових та інших особистих пот-

реб, а замовник зобов'язується її прийняти та оплатити. Договір побутово-

го підряду є публічним договором. До відносин за договором побутового 

підряду, не врегульованих Цивільним кодексом, застосовується законодав-

ство про захист прав споживачів. 

За договором будівельного підряду підрядник зобов'язується збуду-

вати і здати у встановлений строк об'єкт або виконати інші будівельні ро-

боти відповідно до проектно-кошторисної документації, а замовник зо-

бов'язується надати йому будівельний майданчик (фронт робіт), передати 

затверджену проектно-кошторисну документацію, якщо цей обов'язок не 

покладається на підрядника, прийняти об'єкт або закінчені будівельні ро-

боти та оплатити їх. Договір будівельного підряду укладається на прове-

дення нового будівництва, капітального ремонту, реконструкції (технічно-

го переоснащення) підприємств, будівель (зокрема житлових будинків), 

споруд, виконання монтажних, пусконалагоджувальних та інших робіт, 

нерозривно пов'язаних з місцезнаходженням об'єкта. До договору буді-

вельного підряду застосовуються положення Цивільного кодексу, якщо ін-

ше не встановлено законом. 

За договором підряду на проведення проектних та пошукових робіт 

підрядник зобов'язується розробити за завданням замовника проектну або 

іншу технічну документацію та (або) виконати пошукові роботи, а замов-

ник – прийняти та оплатити їх. До договору підряду на проведення проек-

тних і пошукових робіт застосовуються положення Цивільного кодексу, 

якщо інше не встановлено законом. Попри те у практичній діяльності 
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суб'єктів господарювання спостерігаємо договірні взаємовідносини на ос-

нові договорів побутового чи будівельного підрядів та договору підряду 

на проведення проектних та пошукових робіт (див. схеми 2 та 3, рис. 1). 

Отже, розглядаючи субпідряд як договірну форму організації 

взаємовідносин, наголошуємо, що неоднозначність його правового регу-

лювання полягає у тому, що узгодження кандидатур субпідрядників безпо-

середньо замовником має відбуватися за їх подання генеральним під-

рядником. Такий елемент співпраці доцільно зареєструвати у договорі під-

ряду із зазначенням порядку та строків узгодження. Лише після його під-

писання із субпідрядником укладається договір субпідряду. Предмет цього 

договору – виконання субпідрядником за завданням генпідрядника певної 

роботи, результат якої той зобов'язаний прийняти й оплатити. 

На рис. 3.8 представлено схеми організації взаємовідносин між під-

приємствами великого і малого бізнесу на основі договорів підряду та суб-

підряду. 

За умови оплати результатів виконаних робіт на підставі договору 

субпідряду можуть бути передбачені генпідрядні відрахування, які вклю-

чають перелік генпідрядних послуг та забезпечення субпідрядника елек-

троенергією, водою та іншими ресурсами. Можливим є укладання окремо-

го договору на генпідрядні послуги. У ньому також можна обумовити різні 

за правовою природою зобов'язання – роботи субпідрядника і послуги, які 

надаються генпідрядником. Проте згідно з нормами Цивільного кодексу 

[117] за договором субпідряду роботи виконує субпідрядник для ген-

підрядника і переважно такі операції оформляють одним актом прийман-

ня-передачі виконаних субпідрядником робіт як пункт "Генпідрядні відра-

хування", що передбачає відсоток компенсаційних виплат, пов'язаних із 

виконанням умов договору, і про жодні генпідрядні послуги мова не йде. 

Такий підхід передбачає уникнення фіксації зустрічних вимог окре-

мими актами. Формування доходу малого підприємства (генпідрядника) за 

умови, що ціна робіт (послуг), вказана у договорі підряду, відповідає ціні, 

яка вказується у договорі субпідряду, представлено на рис. 3.9. 



 

Інтеграційні процеси у підприємництві 158 

 

Рис. 3.8. Схеми організації взаємовідносин між підприємствами 

великого і малого бізнесу на основі договорів підряду та субпідряду 

 

Рис. 3.9. Формування доходу малого підприємства (генпідрядника) 

за умови, що ціна робіт (послуг), вказана у договорі підряду, 

відповідає ціні, яка вказується у договорі субпідряду 
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Такий підхід в основному застосовують, якщо замовником виконан-

ня робіт (надання послуг) виступає бюджетна організація. Генпідрядні від-

рахування слід розглядати як плату за послуги, які генпідрядник надає 

субпідряднику, що відображається у його бухгалтерському обліку як змен-

шення загальновиробничих витрат і віднесення їх на собівартість реалізо-

ваних робіт і послуг. Таким чином збільшується дохід від реалізації робіт і 

послуг та зменшується заборгованість за розрахунками із постачальника-

ми і підрядчиками. Субпідрядник відносить вартість генпідрядних відра-

хувань на собівартість реалізованих послуг. 

Отже, субпідряд як одна з основних форм інтеграції великих і ма-

лих підприємств передбачає зменшення кількості прямих постачальників 

для великих підприємств унаслідок передавання малим фірмам значного 

обсягу робіт (це обумовлюється у договорі субпідряду). 

Інтеграційна форма взаємодії великих і малих підприємств у дано-

му випадку передбачає координацію їх виробничої і збутової діяльності, 

що забезпечує конкурентні переваги завдяки збереженню самостійності ін-

тегрованих структур. Ця форма організації виробництва не використовує 

механізмів консолідації капіталів, тобто уникає централізаційної складової 

у сфері виробничих і фінансових ресурсів, постачання та збуту, доступу до 

інформаційних джерел і високих технологій, а також ринків банківського 

капіталу (кредитів), страхових послуг та інвестицій. Таким чином, внут-

рішні договірні відносини підприємств малого бізнесу можуть бути реалі-

зовані не лише в межах одного інтеграційного об'єднання. Ступінь свобо-

ди малих підприємств дозволяє використовувати аналогічні зв'язки з інши-

ми інтеграційними структурами (або ігнорувати їх), забезпечуючи тим са-

мим оптимальний рівень рентабельності завдяки диверсифікації власних 

активів у різних галузях економіки. Договірна форма співпраці прийнятна 

з огляду на те, що: 

● інтегровані та інтеграційні структури – учасники договірних відно-

син – зберігають статус юридичних осіб та відповідну форму влас-

ності; 
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● договірна форма співпраці не створює централізованих управлінсь-

ких зв'язків; 

● така форма реалізує різнопланову форму участі малих підприємств у 

різних видах об'єднань, дозволяючи при цьому щораз іншу форму ін-

теграційної взаємодії; 

● немає права делегування будь-яких повноважень з боку інтегрованих 

структур, а також фінансової та адміністративної залежності; 

● юридична відповідальність – у межах повноважень суб'єктів госпо-

дарювання – не поширюється на інших учасників фінансово-госпо-

дарських відносин; 

● децентралізовано функції виробництва, науково-технічну, інвести-

ційну, фінансову діяльність та комерційні послуги; 

● забезпечується маневреність власного капіталу, можливості інвесту-

вання та участі у фінансово-кредитних відносинах кожного із 

суб'єктів; 

● тривалість співпраці обумовлюється договором; 

● підприємницька ініціатива не обмежується [27]. 
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