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РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО СЕРЕДОВИЩА 

ЗАПОРІЗЬКОГО РЕГІОНУ 

 

Андрєєва Лариса Олександрівна 

Болтянська Лариса Олексіївна 

Лисак Оксана Іванівна 

к.е.н., доценти 

Таврійський держаний агротехнологічний університет 

 ім. Д. Моторного 

м. Мелітополь, Україна 

 

Вступ./Introductions. Сучасний стан малого та середнього 

підприємництва (далі – МСП) потребує постійного розвитку відповідно до 

вимог ринку, що мають мінливий характер. Дослідження умов функціонування 

бізнес-одиниць МСП з використанням  новітніх науково-практичних 

аналітичних підходів дозволять провести всебічний аналіз їх господарської 

діяльності під впливом чинників зовнішнього середовища прямого та 

непрямого впливу, визначити напрями розвитку конкурентних переваг, а також 

проблемні питання, які потребують усунення. 

Мета роботи./Aim. Проаналізувати підприємницьке середовище малого 

та середнього бізнесу Запорізького регіону; визначити сильні та слабкі його 

сторони, а також можливості та загрози щодо функціонування бізнес-одиниць, 

які можуть здійснити суттєвий позитивний або негативний вплив у цій сфері. 

Матеріали и методи./Materials and methods. Дієвим методом 

дослідження внутрішнього та зовнішнього середовища будь-якого 

господарюючого суб'єкта з визначенням його сильних та слабких сторін, загроз 

та можливостей є  SWOT-аналіз. Саме цей метод було використано в процесі 

дослідження підприємницького середовища бізнес-одиниць малого та 

середнього підприємництва Запорізького регіону, який показав наступні 

результати (табл. 1). 
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Таблиця 1 

SWOT-аналіз розвитку підприємницького середовища 

 Позитивний вплив Негативний вплив 

В
н

у
т
р
іш

н
є
 с

е
р
е
д

о
в
и

щ
е

 

Сильні сторони,  

позитивні фактори: 

Слабкі сторони,  

негативні фактори: 

1) мобільність і гнучкість 

бізнес-процесів: 

швидка реакція бізнес-

одиниць МСП на нові потреби 

ринку, зміну попиту; 

більша маневреність і 

ефективність у розширенні й 

модернізації діючих малих 

підприємств; 

орієнтація на конкретного 

споживача (клієнта); 

2) суттєвий вплив на 

формування соціальної складової 

життєдіяльності суспільства 

завдяки: 

створенню нових робочих 

місць;  

можливості розвитку 

підприємницької ініціативи 

соціально вразливих верств 

населення;  

підвищенню соціального 

статусу підприємницької 

діяльності (в т.ч. завдяки 

проведенню в Запорізькій області 

заходів з нагоди Дня підприємця, 

регіонального бізнес-форуму 

тощо); 

3) значні внутрішні резерви, 

які обумовлюють зростання 

кількісних показників, у т.ч.: 

наявність багатих природних 

ресурсів для розвитку 

1) високий ступінь чутливості і 

вразливості до внутрішньо- і 

зовнішньополітичних, економічних, 

соціальних змін та екологічних 

проблем; 

2) незначна фінансово-

економічна потужність сектору 

МСП, у т.ч. важкодоступність 

кредитних ресурсів, високий рівень 

процентних ставок по кредитах; 

3) незначний рівень 

конкурентоспроможності (в 

першу чергу у 

високотехнологічних галузях); 

4) підвищена чутливість до 

конкуренції, цін, умов 

кредитування; 

5) складність та відсутність 

економічної мотивації 

впровадження наукоємних 

проектів;  

6) низька інноваційна 

активність малого бізнесу та 

низький рівень кооперації з 

великими підприємствами та 

науково-технічним потенціалом; 

7) недостатній рівень фахової 

підготовки підприємців з питань 

сучасних методів та форм 

організації господарювання 

(невміння використовувати сучасні 

підходи до управління бізнесом, 

його ризиками зокрема, 
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рекреаційного, туристичного, 

аграрного та інших видів бізнесу; 

4) потужний сегмент ринку 

праці: 

кількість найманих 

працівників МСП у 2019 році 

становила понад 185,7 тис. осіб, 

або 67,7% від загальної кількості 

найманих працівників 

підприємств Запорізької області; 

5) значна питома вага обсягів 

продукції (робіт, послуг), 

реалізованих МСП у загальних 

обсягах реалізованої продукції 

підприємствами регіону: 

за результатами 2019 року 

частка МСП становила 52%; 

6) високий потенційний рівень 

сприйняття і запровадження 

сучасних інформаційних 

технологій; 

7) розвиток народних 

ремесел, велика кількість відомих 

подій (щорічні форуми, 

фестивалі, народні свята тощо), 

що є привабливими для туристів. 

інноваційними; недостатність 

коштів у підприємців для 

отримання знань, необхідних для 

ведення бізнесу); 

8) значний тиск природних 

монополій у сфері електро-, газо- та 

водопостачання, які стримують 

розвиток підприємництва у зв’язку з 

необхідністю виготовляти і 

оплачувати технічні умови за кошти 

підприємців. 

З
о
в
н

іш
н

є
 с

е
р
е
д

о
в
и

щ
е

 Можливості: Загрози: 

1) значні природні, водні, 

рекреаційні ресурси; 

2) наявність трудового 

потенціалу Запорізької області:  

кількість економічно 

активного населення 

працездатного віку в 2019 році 

становила 821,7 тис. осіб, що 

складає 48% від наявного 

населення Запорізької області 

2019 року;  

1) політична і соціально-

економічна нестабільність; 

2) існування правових, 

економічних та адміністративних 

перешкод у реалізації прав на 

підприємницьку діяльність; 

3) невизначеність механізмів  

державної підтримки 

інноваційного та науково-

технічного розвитку; 

4) зростання інфляції, 
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знаходяться в активному 

пошуку роботи 82,4 тис. осіб, або 

11,4% від загальної кількості 

економічно активного населення 

працездатного віку; 

3) розвинута транспортна 

інфраструктура та система 

зв’язку;  

4) активізація виходу на 

зовнішні ринки Європи завдяки: 

підписанню договору про 

асоціацію з Європейським 

Союзом; 

5) наявність вільних ринкових 

ніш, широке поле діяльності для 

розвитку бізнесу. 

нестабільність валютного курсу 

грошових одиниць як вітчизняної, 

так і іноземних валют 

5) висока, економічно 

обтяжлива для МСП вартість 

землі, нерухомості, орендної 

плати; 

6) корупція; 

7) високі бар’єри входження 

суб’єктів МСП в інноваційні 

процеси (у т.ч. через високу 

вартість та тривалість окупності 

нововведень та високі економічні 

ризики, проблеми організаційного 

характеру, нерозвиненість ринку 

технологій, недоліки нормативно-

правової бази інноваційної 

діяльності, недостатній рівень 

підготовки технічного та 

управлінського персоналу; 

недоступність інформації про нові 

технології, що мають потенціал 

комерціалізації). 

Джерело: узагальнено на основі власних досліджень 

 

Результати та обговорення./Results and discussion. Результати SWOT-

аналізу, які показали сильні та слабкі сторони, можливості і загрози 

подальшого розвитку МСП мають комплексний характер та взаємопов’язаність. 

Це дозволяє визначити програмно-цільовий метод їх вирішення, який 

передбачає узгодження в рамках єдиної програми комплексу заходів по 

напрямах, пріоритетних завданнях, виконавцях та ресурсах. 

Головною метою програми повинно бути створення сприятливих умов 

для подальшого розвитку МСП, в першу чергу, в важливих напрямах 

економіки, створення стабільних умов для ефективної їх роботи, підвищення 

ролі малого та середнього підприємництва у розв’язанні соціально-економічних 
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проблем розвитку регіону шляхом взаємодії органів державної влади, місцевого 

самоврядування, суб’єктів малого та середнього підприємництва, об’єднань і 

спілок підприємців. 

Висновки./Conclusions. SWOT - аналіз стану підприємницького 

середовища Запорізької області дозволяє визначити першочергові напрями та 

завдання розвитку МСП:  

1) забезпечення якісного, прозорого державного та муніципального 

регулювання сфери господарської діяльності; 

2) вдосконалення та поглиблення функції регулювання на районних, 

сільських, селищних рівнях; 

3) підвищення рівня кваліфікації державних службовців щодо питань 

реалізації державної регуляторної політики, рівня активності громадських 

об’єднань підприємців у процесі підготовки та аналізу впливу регуляторних 

актів; 

4) якісне реформування системи надання адміністративних послуг 

фізичним і юридичним особам та дозвільної системи у сфері господарської 

діяльності:  

4.1) забезпечення прозорості діяльності адміністративних, дозвільних та інших 

регуляторних органів, формування відкритого інформаційного простору у цій 

сфері; 

4.2) створення умов для проведення заходів з навчання і підвищення 

кваліфікації адміністраторів центрів надання адміністративних послуг; 

5) фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка малого 

підприємництва: 

5.1) забезпечення функціонування механізмів фінансово-кредитної та 

інвестиційної підтримки малого і середнього підприємництва; 

5.2) пошук нових фінансових ресурсів для розвитку бізнесу, розширення видів 

фінансової підтримки суб'єктів МСП; 
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6) підтримка підприємництва регіону через забезпечення функціонування 

механізму щодо представлення інвестиційних пропозицій підприємств регіону 

на національних та міжнародних заходах; 

7) залучення міжнародної донорської допомоги для підтримки та розвитку 

МСП; 

8) розвиток інфраструктури підтримки малого підприємництва, у тому 

числі в малих містах та сільській місцевості; створення сучасних елементів 

інфраструктури, які б надавали малому та середньому бізнесу комплекс 

необхідних послуг; 

9) інформаційно-методичне та організаційне забезпечення розвитку 

інфраструктури підтримки малого та середнього бізнесу, громадських 

об’єднань підприємців; розвиток інформаційних систем для сфери 

підприємництва; 

10) підвищення конкурентоспроможності та інвестиційно-інноваційної 

привабливості малого і середнього підприємництва в Запорізькому регіоні; 

11) адаптація та стимулювання підприємств до експорту продукції в країни 

ЄС в рамках дії Угоди про зону вільної торгівлі; 

12) поширення та донесення всіма доступними комунікаціями інформації 

щодо ресурсної бази регіону, яка може бути використана для розвитку МСП, 

про перелік товарів, робіт, послуг, що будуть закуповуватися для потреб 

районів та міст Запорізької області за бюджетні кошти, про стан регіональних і 

міжнародних ринків тощо; 

13) залучення молоді до підприємницької діяльності, розвиток малого і 

середнього бізнесу в сільській місцевості; 

14) розвиток підприємництва у сфері туризму, у тому числі в сільському, 

зеленому туризмі; 

15) підтримка місцевих товаровиробників з питань якості та підвищення 

експортного потенціалу. 

 

  


