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В умовах децентралізації української економіки постає необхідним врахування 

територіальних особливостей розвитку малого підприємництва в регіонах України. 

Формування і здійснення ефективної та гнучкої регіональної політики можливе при 

глибокому дослідженні основних факторів, що впливають на розвиток підприємницької 

діяльності [2]. 
Малий бізнес в Україні, так і в Запорізькій області є дуже вразливим до змін 

законодавства та економічних криз і через це кількісні показники розвитку показують 

зростання і падіння [3]. Загалом за останні 5 років спостерігається тенденція до зниження 

кількості малих підприємств. За підсумками 2017 року кількість малих підприємств в 

Запорізькій області склала 13024 одиниць, що на 1,14% більше , ніж у  попередньому році 

(2016 рік – 12877 одиниць). Кількість малих підприємств в 2015 р. скоротилася на 40 

одиниць або 99,71% до 2014 року (2014 рік – 13859 одиниць) [1].  

Індикатором розвитку підприємницької сфери є показник кількості суб’єктів 

підприємництва на 10 тис. осіб. У Запорізькій області в 2017 році на 10 тис. осіб наявного 

населення припадало 82 малих підприємств, що на 4 одиниці більше показника 

попереднього року (у 2016 р. – 78 підприємств). Однак, спостерігається значна 

диференціація за цим показником за територіальною ознакою – від 98 одиниць у 

Веселівському  районі до 26 одиниць у м. Енергодар та м. Токмак. Вирівнюванню цього 

показника сприятиме підвищення ділової активності населення, інвестиційної 

привабливості, розвиток інфраструктури підтримки підприємництва, державного-

приватного партнерства, робота влади щодо легалізації бізнесу  та зайнятості, особливо на 

приморських територіях. 

Малий бізнес розвивається в усіх галузях господарського комплексу Запорізької 

області. Так, у 2017 році найбільша частка загальної кількості малих підприємств була 

зосереджена у сфері оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і 

мотоциклів, а це: 3605 малих підприємств. Трохи менше зосереджено у сільському, лісовому 

та рибному господарстві – 2521 одиниця, найменше зосереджено у сфері мистецтв, спорту та 

розваг – 57 підприємств. За результатами 2017 р. малі підприємства отримали прибутковий 

фінансовий результат до оподаткування у розмірі 4716301,7 тис. грн. або ж на 3,38% більше 

попереднього року. У 2016 році малі підприємства Запорізької області також одержали 

прибутковий фінансовий результат до оподаткування у сумі 4561687,7 тис. грн., що більше 

на 7,33% попереднього року. У 2014 р. даний показник збільшився на 43,01% або ж на 890,6 

тис. грн. порівняно 2013 р. і становив 1 848 246,5 тис. грн [1]. Найбільші прибутки отримали: 

сільське, лісове та рибне господарство; промисловість; оптова, роздрібна торгівля, ремонт 

тощо. 

 
Список використаних джерел 

1. Держкомстат [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua. 

2. Козаченко Г.В., Воронкова А.Е., Медяник В.Ю., Назарова В.В. Малий бізнес: 

стійкість та компенсаторні можливості: [монографія] / Г. В. Козаченко, А. Е. 

Воронкова, В. Ю. Медяник, В. В. Назарова. – К. : Лібра, 2003. – 328 с. 

3. Сергійчук С.І. Стан і напрями регіональної політики розвитку підприємницької 

діяльності в умовах децентралізації / С.І. Сергійчук // Електронне наукове фахове 

видання “Ефективна економіка”, 2018.- №11. 

Науковий керівник: Завадських Г.М., к.е.н., доцент 


