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Мельник т. О. Забезпечення інфраструктури розвитку малого підприємництва в Україні
Мета статті полягає в розкритті частини нової державної стратегії розвитку малого підприємництва в Україні. Показано важливість інф-
раструктури в розвитку малого підприємництва. Виділено  пункти в розвитку інфраструктури для сприяння становленню малого підприємни-
цтва в Україні, які є орієнтирами для створення необхідних умов розвитку малого бізнесу. Це координація роботи обласних і районних центрів 
сприяння розвитку малого підприємництва, розроблення та реалізація цільових програм фінансової підтримки пріоритетних бізнес-проектів, 
розвиток бізнес-інкубаторів на базі вищих навчальних закладів, інформаційна і консультаційна державна підтримка, надання адміністративно-
господарських послуг тощо. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є визначення ступеня необхідності розвитку кожного еле-
мента інфраструктури розвитку малого підприємництва в Україні.
Ключові слова: мале підприємництво, стратегія розвитку, інфраструктура, бізнес-інкубатор, підтримка.
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Мельник Т. А. Обеспечение инфраструктуры развития  

малого предпринимательства в Украине
Цель статьи заключается в раскрытии части новой государственной 
стратегии развития малого предпринимательства в Украине. Показа-
на важность инфраструктуры в развитии малого предприниматель-
ства. Выделены пункты в развитии инфраструктуры для содействия 
становлению малого предпринимательства в Украине, которые яв-
ляются ориентирами для создания необходимых условий развития 
малого бизнеса. Это координация работы областных и районных 
центров содействия развитию малого предпринимательства, раз-
работка и реализация целевых программ финансовой поддержки 
приоритетных бизнесов-проектов, развитие бизнесов-инкубаторов 
на базе высших учебных заведений, информационная и консультацион-
ная государственная поддержка, предоставление административно-
хозяйственных услуг и т. п. Перспективой дальнейших исследований 
в данном направлении является определение степени необходимос-
ти развития каждого элемента инфраструктуры развития малого 
предпринимательства в Украине.
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in Ukraine
The article is aimed at partial disclosure of a new State strategy of develop-
ment of small entrepreneurship in Ukraine. Importance of infrastructure in 
the development of small business has been displayed. Sections in the infra-
structure development for facilitating the emergence of small enterprises in 
Ukraine have been allocated, which provide guidelines for creating the neces-
sary conditions in the development of small business. These sections are coor-
dination of work of both the regional and the district centers of assistance to 
development of small entrepreneurship, development and implementation of 
targeted programs of financial support for priority businesses, development 
of business incubators on the basis of higher education institutions, informa-
tion-and-consulting public support, provision of administrative services, etc. 
Prospect of further research in this area is to determine the extent of the nec-
essary development of each element of the infrastructure for development of 
small entrepreneurship in Ukraine.
Key words: small business, strategy development, infrastructure, business 
incubator, support.
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Сталий розвиток вітчизняної економіки і підтрим-
ка запланованих темпів зростання макроеконо-
мічних показників на сучасному етапі залежить 

від багатьох факторів. Одним із ключових сегментів, що 
забезпечує належну економічну ініціативу, є малий біз-
нес, стійкий розвиток якого дозволить досягти завдань, 
пов’язаних з модернізацією і впровадженням інновацій. 
На сьогодні розвитку малого бізнесу приділяється знач-
на увага на всіх рівнях влади, однак вагомих результатів 
поки немає.

Важливим чинником, що дозволяє зберегти задані 
темпи зростання кількості малих підприємств, є розви-
ток інфраструктури, що забезпечує стабільне функціо-
нування малого бізнесу. В Україні спостерігається пряма 
залежність чисельності підприємств малого бізнесу від 
зростання й розширення інфраструктури з підтримки ма-
лого підприємництва. Разом з тим, існуюча в регіонах інф-
раструктура на сьогодні не тільки не виконує в пов ному 
обсязі покладених на неї функцій, але й відтягує істотну 

частину засобів державної фінансової підтримки, що не 
доходять до безпосередніх виробників товарів і послуг. 
Загалом в інфраструктурі підтримки підприємництва в 
Україні переважають небанківські фінансово-кредитні та 
інформаційно-консультативні установи (табл. 1).

Дослідженню економічних аспектів інфраструк-
тури розвитку малого підприємництва в Україні при-
свячено праці А. Гальчинського, Г. Білоуса, З. Варналія,  
В. Герасимчука, А. Даниленка, І. Комарницького, М. Круп - 
ки, В. Онищенка, В. Пили, С. Реверчука, М. Сизоненко, 
Д. Стеченка, О. Тимченка. Згідно з результатами дослі-
джень цих науковців на сьогоднішній день можна кон-
статувати незадоволеність суб’єктів малого підприєм-
ництва розвитком інфраструктури.

І доти, поки не буде налагоджений контакт між 
малими підприємствами й інфраструктурою, що безпо-
середньо впливає на розвиток бізнесу, всі зусилля дер-
жави, спрямовані на стимулювання малого підприємни-
цтва, не будуть досягати необхідного ефекту.
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таблиця 1

Інфраструктура підтримки підприємництва станом на 1 січня 2014 р. [1, с. 47]
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1 Вінницька 11 3 2 9 128 15 49 27 295 80 34

2 Волинська 10 4 1 6 64 11 12 4 62 59 21

3 Донецька 27 6 2 38 370 8 216 120 630 101 64

4 Дніпропетровська 4 1 – 4 59 1 6 – 7 104 43

5 Житомирська 3 1 1 – 35 2 – 2 254 128 29

6 Закарпатська 4 2 – 1 128 10 20 11 77 82 18

7 Запорізька 11 2 – 8 61 2 39 4 21 81 27

8 Івано–Франківська 18 3 1 2 26 5 2 – 24 52 19

9 Київська 12 5 – 12 58 13 5 – 90 100 39

10 Кіровоградська 23 1 – 4 39 4 – 1 58 46 26

11 Луганська 24 3 – 6 125 10 31 7 136 147 34

12 Львівська 16 3 2 15 146 8 23 1 53 73 29

13 Миколаївська 30 1 – 8 235 4 14 10 265 26 –

14 Одеська 31 4 – 7 26 10 12 10 37 108 33

15 Полтавська 14 2 1 10 29 14 72 26 376 88 31

16 Рівненська 6 3 1 4 144 1 3 1 11 45 21

17 Сумська 3 5 – 3 117 7 4 4 42 66 26

18 Тернопільська 7 2 1 3 59 2 – 1 24 52 18

19 Харківська 54 1 12 34 100 1 152 145 511 73 44

20 Херсонська 9 3 2 4 62 5 16 2 19 27 22

21 Хмельницька 3 1 2 3 50 3 1 1 54 73 27

22 Черкаська 5 3 – 5 81 2 3 1 42 56 27

23 Чернігівська 2 1 – – 35 2 – 1 8 47 24

24 Чернівецька 3 1 – 1 32 10 2 1 20 50 14

25 АР Крим 29 7 – 4 57 6 13 2 50 97 27

26 м. Київ 118 10 20 347 1809 66 1510 372 1069 288 12

27 м. Севастополь 3 1 2 – 73 4 73 2 3 * *

Виходячи з викладеного вище, метою даної робо-
ти є визначення основних складових, які мають забез-
печити ефективний розвиток інфраструктури малого 
підприємництва в Україні.

Для стабільного розвитку інфраструктури малого 
підприємництва в кожному регіоні та районі, від-
повідно до державної адміністративної реформи, 

пропонуємо створити ОЦСРМП і РЦСРМП (обласні та 
районні центри сприяння розвитку малого підприємни-
цтва). ОЦСРМП мають доводити до РЦСРМП:

 загальну політику яка направлена на розвиток 
малого підприємництва в Україні;

 стратегії, програми розвитку малого підприєм-
ництва які були недавно розробленні; 

 зміни в законодавстві які стосуються малого 
підприємництва;

 досвід розвитку малого підприємництва в ін-
ших країнах та іншу інформацію.

Обласні центри сприяння розвитку малого під-
приємництва виконуватимуть такі функції:

http://www.business-inform.net
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1) Координація роботи РЦСРМП і ОЦСРМП з 
Держкомпідприємництва і Міністерством економічно-
го розвитку і торгівлі України. ОЦСРМП має виступати 
посередником-координатором між Міністерством еко-
номічного розвитку і торгівлі України та Держкомпід-
приємництва, з одного боку, та РЦСРМП, з іншого боку.

2) Розробка стратегії розвитку малого бізнесу 
на регіональному (обласному рівні). ОЦСРМП мають 
проводити будь-яке стратегічне планування щодо спри-
яння місцевому підприємництву в тому чи іншому на-
селеному пункті чи районі. Сюди входить дослідження 
особливостей місцевих умов і культури, економічної 
структури місцевого ринку робочої сили, навколишніх 
умов та інфраструктури, вже існуючі заходи з підтримки 
підприємницької діяльності [4, с. 59].

3) Розроблення та реалізація цільових програм фі-
нансової підтримки пріоритетних для регіонів бізнес-
проектів. Політика і програми розвитку малого бізнесу 
повинні передбачати посилення фінансової підтримки 
проектів різних категорій:
 труднощі доступу до зовнішніх фінансових 

дже рел можуть призводити до витіснення біль-
шості підприємців у сектори економіки з низь-
кою капіталоємністю, що в більшості випадків 
означає сферу послуг; 

 малі та середні підприємства знаходяться, в ос-
новному, в секторі торгівлі та не зайняті у ви-
робництві з використанням інноваційних тех-
нологій, але фінансування всіх категорій про-
ектів має важливе значення.

Банкам слід прагнути до виявлення альтернатив-
ного попиту на кредит при реалізації капітало-
містких проектів, а не шукати високоліквідні 

державні цінні папери, облігації та акції високорента-
бельних компаній. Без вирішення цієї проблеми, що має 
бути забезпечено політиками з неодмінною участю бан-
ків, неможливий розвиток і процвітання сектора малих 
і середніх підприємств [4, с. 83].

4) Сприяння налагодженню кооперативних зв’яз-
ків великого, середнього та малого бізнесу. Стійке еко-
номічне зростання неможливе без міцних зв’язків з 
місцевим або менш розвиненим сектором. Це основа 
отримання всіх економічних вигод і переваг від прямих 
іноземних інвестицій. Слід передбачати такі взаємини 
на місцевому рівні, створюючи осередки, або «пули» 
компетентності на основі досвіду кластерного підходу. 
Необхідно уникати концентрації місцевої економічної 
активності в компаніях, які є найбільшими роботодав-
цями в даному районі. Також не слід обмежувати спри-
яння місцевому економічному розвитку заходами, спря-
мованими лише на розвиток промисловості. 

5) Розвиток бізнес-інкубаторів на базі вищих на-
вчальних закладів. Бізнес-інкубатор – це організація, що 
займається підтримкою стартап-проектів молодих під-
приємців на всіх етапах розвитку: від розробки ідеї до 
її комерціалізації. Більше половини всіх програм бізнес-
інкубаторів є багатофункціональними проектами, вони 
працюють із клієнтами з різних галузей промисловості. 

Технологічні інкубатори становлять до 40 % від інкуба-
ційних програм.

Доцільно створювати бізнес-інкубатори на базі ви-
щих навчальних закладів, вони допомагають розвивати 
інфраструктуру самого навчального закладу (адже це 
інвестиції у новий проект з боку спонсорів), і значно по-
кращити фінансові показники області по відношенню до 
України. Необхідно націлити діяльність цих інкубаторів 
при університетах у наукомісткі та високотехнологічні 
галузі (електроніку, приладобудування) та інші [6, с. 16].

6) Розробка стратегії розвитку на місцевому (ра-
йонному) рівні. Для цього необхідно:
 забезпечувати сприятливий клімат для підпри-

ємницької діяльності на місцевому рівні, осо-
бливо там, де нові та малі підприємства тільки 
починають свою діяльність;

 сприяти розвитку духу підприємництва на міс-
цевому рівні. Заохочувати розвиток підпри-
ємництва слід з урахуванням стану місцевих 
культури і традицій. Дії з розвитку духу під-
приємництва особливо актуальні у віддалених 
і відсталих сільськогосподарських регіонах, ра-
йонах з однобокою промисловою спеціалізаці-
єю, де десятиліттями відсутня будь-яка підпри-
ємницька діяльність;

 створити достатню мережу ділових послуг для 
місцевого бізнесу. Більшість підприємців змо-
жуть скористатися такою інфраструктурою 
тільки за наявності її в безпосередній близько-
сті від споживачів послуг [4, с. 58];

 сприяти розвитку місцевого державного і при-
ватного партнерства. Партнерські структури 
держави і приватного сектора на місцевому рів-
ні можуть виявитися вирішальним фактором у 
розвитку духу підприємництва і водночас за-
безпечити вивільнення фінансових і людських 
ресурсів, необхідних для вирішення завдань 
місцевого розвитку [4, с. 59].

7) Інформаційна державна підтримка. Мале під-
приємництво не може успішно розвиватися без створен-
ня розвинутої системи інформаційного обслуговування. 
Інформаційна державна підтримка суб’єктів малого і 
середнього підприємництва та об’єктів інфраструктури 
підтримки малого і середнього підприємництва може 
здійснюватися шляхом:

а) створення та забезпечення функціонування дер-
жавних, регіональних і місцевих інформаційних систем, 
інформаційно-телекомунікаційних мереж, сприяння за-
початкуванню підприємницької діяльності за допомо-
гою Інтернету;

б) інформаційного забезпечення (шляхом прямих 
контактів або через публікації, бібліотечне обслугову-
вання) і довідкової служби: 
 доступ до Інтернету і комерційних баз даних;
 інформація про закордонні компанії; 
 інформація і навчання в різних регіонах країни;
 інформація про характеристики ринку.
 інша інформація (економічна, правова, статис-

тична, виробничо-технологічна, з питань мар-
кетингу), необхідна для забезпечення розвитку 
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суб’єктів малого і середнього підприємництва 
[7, с. 8].

8) Консультаційна державна підтримка. Кон-
сультаційна державна підтримка суб’єктів малого і се-
реднього підприємництва може здійснюватися шляхом:
 сприяння утворенню об’єктів інфраструкту-

ри підтримки малого і середнього підприєм-
ництва, які надають консультаційні послуги 
суб’єктам малого і середнього підприємництва, 
та забезпечення їх діяльності;

 спрощення доступу до інформації в режимі ре-
ального часу [7, с. 8];

 надання консультаційних послуг, зокрема по-
шук необхідних технологій або їх розробни-
ків, проведення науково-технічної експертизи 
об’єктів інтелектуальної власності на пільгових 
умовах.

Необхідно виділяти фінансові ресурси на навчан-
ня персоналу малих і середніх підприємств з питань:
 підготовки хороших бізнес-планів та їх оцінки;
 правового регулювання та виконання 

зобов’язань МСП (практика проведення ауди-
ту, корпоративне право, тощо);

 професійного навчання за такими практичним 
аспектам, як, наприклад, залучення капіталу;

 консультацій досвідчених бізнесменів з загаль-
них питань бізнесу;

 консультацій з виконанням специфічних за-
вдань з підтримки підприємців. 

Уже сьогодні популярними напрямами навчання з 
питань підприємництва та менеджменту є:
 централізоване навчання у фірмах (управління 

персоналом, бухгалтерський облік, маркетинг 
тощо) можливо, включаючи підготовку викла-
дачів;

 розвиток системи управління; 
 курси комп’ютерної грамотності та заняття з 

різних прикладним комп’ютерним програмам 
[4, с. 82].

9) Надання адміністративно-господарських по-
слуг. Згідно із Законом України «Про розвиток та дер-
жавну підтримку малого і середнього підприємництва 
в Україні» від 22.03.2012 р. № 4618, для забезпечення 
ефективної державної підтримки, зокрема ресурсного 
та інформаційного забезпечення розвитку підприєм-
ництва, мають бути створені відповідні умови. На ре-
гіональному рівні (на офіційних сайтах і регіональних 
ЗМІ) повинен проводитися постійний моніторинг та 
інформування всіх зацікавлених осіб про наявні вільні 
виробничі та невиробничі приміщення, які доступні для 
викупу або передачі в оренду. Також потрібно створити 
єдину електронну базу даних адміністративних послуг 
органів виконавчої влади й місцевого самоврядування 
для суб’єктів малого й середнього бізнесу. 

10). Щоквартальні збори підприємців у РЦСРМП 
для обговорення проблем і можливої допомоги. Бажано 
залучати до їх складу на паритетних засадах представ-
ників об’єднань підприємців і самих підприємців, пред-
ставників органів державної податкової служби, органів 
внутрішніх справ, місцевих органів виконавчої влади. 

На зборах можуть вирішуватися питання створен-
ня сприятливих умов для залучення до підприємницької 
діяльності соціально незахищених категорій населення –  
інвалідів, жінок, молоді, звільнених у запас військово-
службовців, безробітних, проблем підприємців району і 
шляхи їх подолання та багато інших питань.

ВИСНОВКИ
У даній статті розкрито питання необхідної інф-

раструктури для розвитку малого підприємництва в 
Україні. Представлено різні напрямки розвитку інфра-
структури, а саме:
 координація роботи РЦСРМП і ОЦСРМП з 

Держкомпідприємництвом і Міністерством 
еко номічного розвитку і торгівлі України;

 розробка стратегії розвитку малого підприєм-
ництва на регіональному (обласному рівні);

 розроблення та реалізація цільових програм 
фінансової підтримки пріоритетних для регіо-
ну бізнес-проектів;

 сприяння налагодженню кооперативних зв’язків 
великого, середнього та малого бізнесу;

 розвиток бізнес-інкубаторів на базі вищих на-
вчальних закладів;

 розробка стратегії розвитку на місцевому (ра-
йонному) рівні;

 інформаційна та консультаційна державна під-
тримка;

 надання адміністративно-господарських послуг;
 щоквартальні збори підприємців у РЦСРМП для 

обговорення проблем і можливої допомоги.
Автор має переконання, що коли дані напрями роз-

витку інфраструктури малого підприємництва в Україні 
буде реалізовано, то умови започаткування підприємни-
цтва в Україні будуть значно кращими, що, у свою чергу, 
позначиться на економічних показниках.                  
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Августова О. О. проблемні питання організації управлінського обліку на рибопереробних підприємствах

Стаття присвячена питанню організації управлінського обліку на рибопереробних підприємствах, оскільки саме він допоможе створити дієву 
інформаційну базу витрат для задоволення внутрішніх потреб користувачів у межах підприємства, що займається переробкою риби. За резуль-
татами проведеного дослідження обґрунтувано основні етапи побудови управлінського обліку на рибопереробному підприємстві. Початковим 
етапом впровадження управлінського обліку є науково обґрунтоване визначення центрів відповідальності. Тому автором було запропоновано 
власний перелік центів витрат для рибопереробних підприємств. Важливим етапом побудови управлінського обліку є розробка методологічних 
засад облікового блоку системи: вибір моделі обліку, системи внутрішніх рахунків, первинної документації. Визначено моделі обліку  для  рибопе-
реробних підприємств і зазначено основні класифікаційні групи внутрішньої звітності підприємств з переробки риби.
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Августова Е. А. Проблемные вопросы организации управленческого 

учета на рыбоперерабатывающих предприятиях
Статья посвящена вопросам организации управленческого учета на 
рыбоперерабатывающих предприятиях, поскольку именно он поможет 
создать действенную информационную базу расходов для удовлетворе-
ния внутренних потребностей пользователей в пределах предприятия, 
занимающегося переработкой рыбы. По результатам проведенного 
исследования обоснованы основные этапы построения управленческо-
го учета на рыбоперерабатывающем  предприятии. Первоначальным 
этапом внедрения управленческого учета является научно обоснован-
ное определение центров ответственности. Поэтому автором был 
предложен собственный перечень центров расходов для рыбоперераба-
тывающих предприятий. Важным этапом построения управленческого 
учета является разработка методологических основ учетного блока 
системы: выбор модели учета, системы внутренних счетов, первичной 
документации. Определены модели учета для рыбоперерабатывающих 
предприятий и указаны основные классификационные группы внутрен-
ней отчетности предприятий по переработке рыбы.
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Accounting at the Fish Processing Enterprises
The article is aimed at the issues of organization of management account-
ing at the fish processing enterprises, as it will assist in creating an effective 
information base of costs to meet the domestic needs of the users within the 
enterprise, engaged in fish processing. According to the results of the study, 
the basic stages of establishing management accounting at the fish process-
ing enterprise have been substantiated. The initial stage of introduction of 
management accounting is a science-based definition of responsibility cen-
ters. Therefore, the author has offered his own list of cost centers for fish pro-
cessing enterprises. Another important step in establishing the management 
accounting is development of methodological bases for the accounting unit in 
the system: choice of an accounting model, systems of internal accounts, pri-
mary documentation. Accounting models for fish processing enterprises have 
been identified and the main classification groups of the internal accounting 
for fish processing enterprises have been indicated.
Key words: management accounting, responsibility centers, fish processing 
enterprise.
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