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Автором розглянуто термін "регіон", проаналізовано законодавчу
базу державних регіональних програмам соціально4економічного роз4
витку. Проведено детальний аналіз показників розвитку малого
підприємництва України, Дніпропетровської області, часток продукції
малих підприємств у загальному обсязі реалізованої продукції за 2000—
2008 роки. Досліджено вплив функціонування малого бізнесу Дніпро4
петровської області на рівень валового регіонального продукту.
The term "region" is considered, the legislative basis of state regional
programs of social and economic development is analysed by the author. The
detailed analysis of indexes of small enterprises development in Ukraine and
Dnipropetrovsk region, the analysis of the part of small enterprises production
in the general volume of the realized products during 2000—2008 are
conducted. The influence of small business functioning in Dnipropetrovsk
region on the level of gross regional product is investigated.
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ВСТУП
Країна неоднорідна за геогра
фічними, національними, демогра
фічними, економічними, соціальними,
іншими ознаками, за цих умов з'яв
ляється природна потреба поділу тери
торії, виділення відносно однорідних
одиниць за кожною з ознак або їх спо
лученням, прийнятих за основу розпо
ділу. При цьому для позначення міри
розподілу території, крім регіону, вжи
ваються різні терміни: "район", "зона",
"ареал" та інші. Найчастіше в науковій
літературі, на практиці використову
ються терміни "район" і "регіон" [18,
с.5]. У сучасній економіці багато вітчиз
няних [3; 4; 7; 8; 9; 10; 11; 13; 14; 15; 18;
19] та зарубіжних авторів [12; 20] дос
ліджують проблеми регіонального роз
витку, наводять визначення, виокрем
люють територіальні одиниці, розгля
дають показники соціальноекономіч
ного розвитку регіонів, до сфери яких
належить функціонування, розвиток
малого бізнесу. Стимулювання регіо
нального розвитку, до складу якого
входить активізація підприємницької
діяльності, передбачено законодав
ством України [1; 2]. Розроблено Дер
жавну стратегію регіонального розвит
ку до 2015 року [3].
В.В. Підгірний розглядає особли
вості стратегічного управління в рамках
соціальноекономічної трансформації,
місце, роль регіонального напряму [11].
О.А. Єрмакова розглядає регіон як са
мостійний суб'єкт міжнародних еконо
мічних відносин [8]. Т.М. Безверхнюк
досліджує поняття "регіон", "регіона
лізація" в рамках пріоритетних завдань
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державної регіональної політики [4].
Т.М. Гордієнко дивиться на розвиток
регіональної економіки через призму
економічної кризи [6]. Т.Л. Миронова,
О.П. Добровольська, А.Ф. Процай, С.Ю.
Колодій займаються дослідженням уп
равління розвитком регіону [18, с. 5—
41]. І.В. Бутирська досліджує інфраст
руктурне забезпечення регіонального
розвитку, проблеми, шляхи їх вирі
шення [5, с. 9]. Ю.О. Долгоруковим,
Н.І. Редіною, О.М. Кужманом та інши
ми було розроблено монографію, в якій
розглядається мале підприємництво в
промисловому регіоні [9, с. 54—102].
М.І. Долішній займався дослідженнями
в сфері регіональної політики [13, с.
36—71]. В.К. Симоненко розглядає про
блеми розвитку регіонів України [15].
Дані наукові праці є важливим
підгрунтям подальших досліджень ре
гіональної економіки, але ж не багато
з вказаних науковців у своїх роботах
згадують про роль малого бізнесу в ре
гіональному розвитку. Важливим чин
ником успішності економічних пере
творень на регіональному рівні є тісна
співпраця бізнесу і влади [19, с.55].
РЕЗУЛЬТАТИ
Регіон — це: 1) область, район; ча
стина країни, що відрізняється від
інших областей сукупністю природних
і/чи таких, що істотно склалися, віднос
но стійких економікогеографічних та
інших особливостей, що нерідко сполу
чаються з особливостями національно
го складу населення; 2) група прилег
лих країн, що являє собою окремий
економікогеографічний або близький

за національним складом, культурою,
або однотипний за суспільнополітич
ним ладом район світу [10, с. 448].
У Законі України "Про стимулю
вання розвитку регіонів" зазначено, що
термін "регіон" в даному випадку ото
тожнює — територію Автономної Рес
публіки Крим, області, міст Києва, Се
вастополя. Термін "регіон" в контексті
даного законодавчого документа слід
розглядати як територію Автономної
республіки Крим, області, міст Києва та
Севастополя [2, с. 1].
С.В. Мочерний, Я.С. Ларіна, О.А.
Устенко, С.І. Юрій вважають, що регі
он — велика територія країни із здеб
ільшого однаковими природнокліма
тичними, економічними умовами, ха
рактерною спрямованістю розвитку
продуктивних сил з урахуванням со
ціальних, демографічних, інших особ
ливостей, економічної, соціальної
інфраструктури. Розвиток регіону
здійснюється на підставі законів націо
нальної, регіональної економічної си
стеми, які розкривають сутність регіо
нальних економічних відносин. Основ
ними типами регіонів є: малі; економічні
зони; великі адміністративні регіони.
Виокремлення регіонів здійснюється
передусім за спільністю народногоспо
дарських, регіональних завдань, особ
ливостей розвитку промисловості,
сільського господарства, культурно
етнічних інтересів тощо [7, с. 215—216].
О.А. Єрмакова зазначає, що існуючі
визначення поняття "регіон" у працях
зарубіжних і вітчизняних науковців
суттєво різняться, згруповує визначен
ня за двома основними підходами: 1)
регіон як територія [20; 12]. Тут регіон
розглядається як територія з додатко
вими характеристиками, що визнача
ються територіальною спільністю; 2)
регіон як соціальна конструкція, нау
кова абстракція, яка відображає на
явність спільних рис об'єктів, які об'єд
нуються цим поняттям, де територія
виступає лише однією із спільних рис.
Даний підхід є відносно новим [8, с.170].
Регіон, у найбільш загальному ро
зумінні, — це територія, яка від
різняється від сусідніх територій за
якоюсь ознакою, що важлива для дос
лідника. Природні регіони фіксують
просторові відмінності у природному
середовищі для життєдіяльності людей.
Соціальнодемографічні регіони пока
зують території, в межах яких спосте
рігається достатньо однорідна демог
рафічна ситуація, які мають однаковий
рівень соціального розвитку. Еко
номічні регіони виділяють за характер
ною структурою, спеціалізацією госпо
дарства [4].
Роль регіону в сучасному світі вихо
дить за межі якоїсь окремої парадигми.
Перехід до сталого регіонального роз
витку передбачає формування регіону
як самостійного суб'єкта міжнародних
економічних відносин, що потребує но
вих підходів до підвищення конкуренто
спроможності регіону [8, с. 175]. У всьо
му світі регіони відіграють значну роль
у формуванні економічної політики дер
жави, займають активну позицію щодо
повноцінного включення їх у соціально
економічний процес [6, с. 162].
У рамках Європейського економі
чного співтовариства розроблене за
гальне поняття регіону, де зазначено,
що ознакою, за якою територію можна
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Таблиця 1. Показники розвитку малого підприємництва України та
Дніпропетровської області за 2000—2008 роки [16; 17]
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ:
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɦɚɥɢɯ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɧɚ 10 ɬɢɫ.
ɧɚɹɜɧɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ
ɍɤɪɚʀɧɢ
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɦɚɥɢɯ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɧɚ 10 ɬɢɫ.
ɧɚɹɜɧɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ
Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɨʀ
ɨɛɥɚɫɬɿ
ɋɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ
ɧɚɣɦɚɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɧɚ
ɦɚɥɢɯ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɯ ɭ
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɧɚ 1
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨ, ɨɫɿɛ ɩɨ
ɍɤɪɚʀɧɿ
ɋɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ
ɧɚɣɦɚɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɧɚ
ɦɚɥɢɯ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɯ ɭ
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɧɚ 1
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨ, ɨɫɿɛ ɩɨ
Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɿɣ
ɨɛɥɚɫɬɿ
ɋɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ
ɧɚɣɦɚɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɧɚ
ɦɚɥɢɯ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɯ ɩɨ
ɍɤɪɚʀɧɿ (ɬɢɫ. ɨɫɿɛ)
ɋɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ
ɧɚɣɦɚɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɧɚ
ɦɚɥɢɯ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɯ ɩɨ
Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɿɣ
ɨɛɥɚɫɬɿ (ɬɢɫ. ɨɫɿɛ)
ɋɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ
ɧɚɣɦɚɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɧɚ
ɦɚɥɢɯ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɯ
Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɨʀ
ɨɛɥɚɫɬɿ ɞɨ ɍɤɪɚʀɧɢ
(ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

44

48

53

57

60

63

72

76

72

37

43

48

53

54

56

68

72

69

8

8

8

7

7

6

6

6

7

8

7

7

7

7

6

6

6

6

1709,8

1807,6

1918,5

2034,2

1928,0

1834,2

2158,5

2154,3

2156,7

107,9

112,5

122,6

130,9

122,8

115,9

149,2

147,6

146,3

6,3

6,2

6,4

6,4

6,4

6,3

6,9

6,8

6,8

представити як відносно самостійну
одиницю, служить її соціальноеконо
мічна єдність із усією національною
економікою. Економічні процеси по
винні відображати певні законо
мірності суспільного відтворення, що
формуються під впливом взаємозалеж
них економічних, соціальних, природ
них факторів. Регіон є не тільки підси
стемою соціальноекономічного комп
лексу країни, а й відносно самостійною
його частиною із закінченим циклом
відтворення, особливими формами
прояву стадій відтворення й специ
фічними особливостями соціальних,
економічних процесів [18, c. 6—7].
В українській практиці найбільшо
го поширення набуло стратегічне пла
нування, програмування соціально
економічного розвитку на національно
му, регіональному рівнях [11, с. 151].
В.К. Симоненко зазначає, що об'єктом
регіональної політики є управління
соціальноекономічними процесами в
регіонах, здійснюване на паритетних
засадах як центром, так і територіаль
ними владними структурами всіх рівнів
[15, с. 51]. Ефективність реформуван
ня економіки безпосередньо залежить
від якості регіональної політики. Взає
мовідносини між центром і регіоном,
міжрегіональні економічні відносини в
Україні продовжують залишатися не
врегульованими, що загострює явища
роз'єднаності, дезінтеграції. Попри
всю важливість державної політики,
головні дії мають бути вчинені на регі
ональному рівні. Від активності регіо
нальної влади, бізнесових і громадсь

64

кої еліт залежить рівень економічного
розвитку регіону [6, с. 162—164].
За постановою Кабінету Міністрів
України від 20 червня 2007 року № 833
"Про запровадження комплексної оці
нки соціальноекономічного розвитку
Автономної Республіки Крим, мм. Киє
ва та Севастополя" Деркомстат, Мінпа
ливенерго, НАК "Нафтогаз України",
Мінфін, Державне казначейство, Дер
жавна податкова адміністрація,
Мінпраці, Пенсійний фонд, МВС, Дер
жпідприємництво, Мінприроди, Держ
водгосп, Держземагенство, органи
місцевого самоврядування надають
інформацію про соціальноекономіч
ний розвиток регіонів України. Інфор
мація формується по Україні, окремо
за регіонами: АР Крим, Вінницька, Во
линська, Дніпропетровська, Донецька,
Житомирська, Закарпатська, Запорізь
ка, ІваноФранківська, Київська, Кіро
воградська, Луганська, Львівська, Ми
колаївська, Одеська, Полтавська,
Рівненська, Сумська, Тернопільська,
Харківська, Херсонська, Хмельницька,
Черкаська, Чернівецька, Чернігівська
області, м. Київ та м. Севастополь. У
рамках проведеного дослідження мож
на поставити тотожність між поняття
ми Дніпропетровська область і Дніпро
петровський регіон.
До показників соціальноекономіч
ного розвитку відноситься сфера розвит
ку малого бізнесу, аналізуються десять
показників: кількість малих підприємств,
кількість малих підприємств у розрахун
ку на 10 тис. населення, кількість зареє
строваних суб'єктів підприємницької

діяльності — фізичних осіб, на 10 тис. на
селення, кількість малих підприємств, що
реалізовували продукцію, надавали по
слуги, обсяг реалізованої малими
підприємствами продукції, рівень зайня
тості на малих підприємствах, середньо
місячна заробітна плата найманих прац
івників малих підприємств, прибутки
(збитки) малих підприємств від звичай
ної діяльності до оподаткування. Кіль
кість зареєстрованих суб'єктів під
приємницької діяльності — фізичних
осіб — обліковується за даними, надани
ми Держпідприємництвом. У статистич
них щорічниках України обліковуються
дані зареєстрованих суб'єктів підприєм
ницької діяльності — юридичних осіб.
Малий бізнес має яскраво виражену
регіональну орієнтацію. В Національній
програмі сприяння розвитку малого
підприємництва в Україні питанню регі
ональної політики присвячений окремий
розділ [1]. На рівні регіону можна перед
бачити максимальне використання соц
іальноекономічних, природнокліматич
них особливостей території, здійснити
заходи зі створення умов для формуван
ня багатоукладної економіки, передусім
за рахунок зростання кількості малих
підприємств [9, c. 80].
Серед методів оцінки малого бізне
су необхідно виділити статистичний.
Аналіз кількості малих підприємств Ук
раїни на 10 тис. наявного населення по
казав, що кількість малих підприємств
постійно зростає, винятком є 2008 р.,
показник якого є дещо меншим за 2007
р. Схожа тенденція спостерігається в
Дніпропетровській області, де кількість
малих підприємств на 10 тис. наявного
населення у 2008 р. показала дещо мен
ший показник, ніж у 2007 р. Щороку на
Дніпропетровщині створюється близь
ко тисячі підприємств малого бізнесу.
Для аналізу діяльності малого
підприємництва України, Дніпропет
ровської області за основу взято групу
статистичних показників: кількість ма
лих підприємств на 10 тис. наявного на
селення, середньорічну кількість найма
них працівників на малих підприємствах
у розрахунку на 1 підприємство, серед
ньорічну кількість найманих працівників
на малих підприємствах (табл. 1).
Динаміка зміни кількості найманих
працівників на малих підприємствах
України, Дніпропетровської області
має тенденцію до зростання. За 2007—
2008рр. в порівнянні з 2006р. ситуація
росту кількості найманих працівників
по Україні, Дніпропетровській області
не суттєво змінюється в сторону змен
шення. Дніпропетровська область має
значну долю, яка складає більше 6 % у
кількості найманих працівників на ма
лих підприємствах по Україні.
Аналіз середньорічної кількості
найманих працівників на малих під
приємствах України, Дніпропетровсь
кої області постійно зростає, винятком
є лише 2007—2008 рр. Показник серед
ньорічної кількості найманих праців
ників на малих підприємствах у розра
хунку на одне підприємство в Україні,
Дніпропетровській області зменшуєть
ся, що говорить про створення
дрібніших підприємств, ніж тих, які
створювались у 2000—2004 рр., про
розвиток так званого "сімейного бізне
су", розвиток підприємницької діяль
ності, введення в тіньовий облік части
ни персоналу. За рахунок збільшення
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кількості малих підприємств середнь
орічна чисельність кількості найманих
працівників на малих підприємствах
України у порівнянні 2000 р. з 2008 р.
зросла з 1709,8 тис. осіб до 2156,7 тис.
(на 26,14%), по Дніпропетровській об
ласті відповідно з 107,9 тис. осіб у 2000
р. до 146,3 тис. осіб у 2008 р. (на
35,59%). Показник кількості малих
підприємств на 10 тис. наявного насе
лення по Дніпропетровській області не
досягає значення кількості малих
підприємств на 10 тис. наявного насе
лення по Україні, однак дані показни
ки мають не суттєву різницю.
У рамках даного дослідження до
цільним буде проведення аналізу ста
тистичних даних показників частки
продукції малих підприємств України,
Дніпропетровської області у загально
му обсязі реалізованої продукції за
2000—2008 рр. (табл. 2; 3).
Проаналізовані показники частки
продукції малих підприємств у загаль
ному обсязі реалізованої продукції за
видами економічної діяльності по Ук
раїні, Дніпропетровській області пока
зали, що зміни у законодавстві щодо
визначення малих підприємств, пере
рахунок статистичної інформації за
2006—2007рр. підвищили показник ча
стки продукції малих підприємств у за
гальному обсязі реалізованої про
дукції. Малий бізнес охоплює всі сфе
ри економічної діяльності. Склад про
відних галузей у загальному обсязі ре
алізованої продукції практично не
змінився. За період 2004—2005 рр. по
Україні провідні місця частки продукції
підприємств у загальному обсязі реал
ізованої продукції за видами економі
чної діяльності у відсотках займали га
лузі: діяльність готелів, ресторанів
(2004 р. — 36,3%; 2005 р. — 36,4%); ос
віта (25,7%; 25,4%); охорона здоров'я,
надання соціальної допомоги (18,7%;
19,3%); будівництво (15,7%; 15,7%); опе
рації з нерухомим майном, орендою, ін
жинірингом, наданням послуг під
приємцям (11,7%; 13,2%). Склад про
відних місць частки продукції під
приємств у загальному обсязі реалізо
ваної продукції за видами економічної
діяльності у відсотках по Україні зай
мали галузі, за статистичними даними
у 2006, 2007, 2008 роках: освіта (2006 р.
— 36,5%; 2007 р. — 38,5%; 2008 р. —
40,4%); будівництво (33,0%; 33,0%;
32,6%); діяльність готелів, ресторанів
(37,2%; 35,2%; 32,5%); операції з неру
хомим майном, орендою, інжинірин
гом, наданням послуг підприємцям
(37,2%; 41,2%; 31,1%); охорона здоро
в'я, надання соціальної допомоги
(24,7%; 26,0%; 25,6%).
На відміну від провідних показників
частки продукції малих підприємств
України у загальному обсязі реалізова
ної продукції, за проаналізовані роки в
Дніпропетровській області відбулись
зміни. Станом на 2000—2005 рр. частка
продукції малих підприємств у діяль
ності готелів, ресторанів становила най
більший показник (2000 р. — 24,1%; 2003
р. — 45,1%, 2004 р. — 21%, 2005 р. —
54,1%), після введення законодавчих
змін, проведення статистичних перера
хунків частка продукції даної галузі зай
має тільки четверте місце серед аналізо
ваних показників. За статистичними да
ними Дніпропетровської області, за пе
ріод 2006—2008 рр. найбільшу частку
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Таблиця 2. Частка продукції малих підприємств України у загальному обсязі
реалізованої продукції за 2000—2008 роки (у відсотках) [17]
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ:
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
ɍɫɶɨɝɨ
8,1
7,1
6,7
6,6
5,3
5,5
18,8
18,1
16,3
ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ
ɫɿɥɶɫɶɤɟ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ,
ɦɢɫɥɢɜɫɬɜɨ, ɥɿɫɨɜɟ
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ
5,6
7,2
8,2
9,1
9,2
9,9
18,0
17,2
17,2
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿɫɬɶ
2,8
2,8
3,0
2,9
2,4
2,3
5,1
5,0
4,6
ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ
21,9
23,5 21,2 19,8 15,7 15,7
33,0
33,0
32,6
ɬɨɪɝɿɜɥɹ; ɪɟɦɨɧɬ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ,
ɩɨɛɭɬɨɜɢɯ ɜɢɪɨɛɿɜ ɬɚ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ
ɨɫɨɛɢɫɬɨɝɨ ɜɠɢɬɤɭ
12,3
8,7
7,7
7,1
5,4
5,6
27,3
25,0
22,2
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɝɨɬɟɥɿɜ ɬɚ
ɪɟɫɬɨɪɚɧɿɜ
38,9
33,5 37,9 40,1 36,4 36,3
37,2
35,2
32,5
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɬɚ
ɡɜ'ɹɡɤɭ
3,9
4,1
4,4
5,2
4,7
5,1
10,9
10,9
10,1
ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɡ ɧɟɪɭɯɨɦɢɦ ɦɚɣɧɨɦ,
ɨɪɟɧɞɨɸ, ɿɧɠɢɧɿɪɢɧɝɨɦ ɬɚ
ɧɚɞɚɧɧɹɦ ɩɨɫɥɭɝ ɩɿɞɩɪɢɽɦɰɹɦ
24,9
20,3 10,5 10,9 13,2 11,7
37,2
41,2
31,1
ɨɫɜɿɬɚ
30,4
31,9 27,1 26,1 25,4 25,4
36,5
38,5
40,4
ɨɯɨɪɨɧɚ ɡɞɨɪɨɜ'ɹ ɧɚɞɚɧɧɹ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ
16,9
15,8 16,3 18,0 18,7 19,3
24,7
26,0
25,6
ɧɚɞɚɧɧɹ ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɢɯ ɬɚ
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ;
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɭ ɫɮɟɪɿ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɬɚ
ɫɩɨɪɬɭ
11,3
12,5 13,2 10,7
7,1 14,1
30,4
25,0
23,9

продукції малих підприємств у загаль
ному обсязі реалізованої продукції
склали: операції з нерухомим майном,
орендою, інжинірингом, наданням по
слуг підприємцям (2006 р. — 49,1%; 2007
р. — 52,1%, 2008 р. — 46,1%); будівницт
во (2006 р. — 41,4%; 2007 р. — 41,7%;
2008 р. — 41,2%); галузь освіти (2006 р.
— 40,3%; 2007 р. — 42,2%, 2008 р. —
42,2%). По Україні, Дніпропетровській
області найбільші частки продукції ма
лих підприємств у загальному обсязі
складають галузі: будівництво; операції
з нерухомим майном, орендою, інжині
рингом, наданням послуг підприємцям;
освіта. Тенденції розвитку малого бізне
су в частці продукції малих підприємств
по Дніпропетровській області, Україні у
загальному обсязі реалізованої про
дукції мають однакову динаміку.
Поглиблене дослідження зв'язку,

який існує між валовим регіональним
продуктом Дніпропетровської області й
обсягом реалізованої продукції (робіт,
послуг) малих підприємств за видами
економічної діяльності, потребує засто
сування економетричних моделей.
Аналіз формування валового регі
онального продукту Дніпропетровсь
кої області у 2000—2008 рр. за допомо
гою економетричних методів включає:
з'ясування чинників, що можуть впли
вати на формування валового регіо
нального продукту Дніпропетровської
області; формування масиву статистич
ної інформації; знаходження регресій
них залежностей; оцінка адекватності
моделей, їх економічна інтерпретація,
практичне використання.
Попередній аналіз даних за період
2000—2008 рр. показує, що між валовим
регіональним продуктом Дніпропет

Таблиця 3. Частка продукції малих підприємств Дніпропетровської
області у загальному обсязі реалізованої продукції за 2000—2008 роки
(у відсотках) [16]
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ:
ɍɫɶɨɝɨ
ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ
ɫɿɥɶɫɶɤɟ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ,
ɦɢɫɥɢɜɫɬɜɨ, ɥɿɫɨɜɟ
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿɫɬɶ
ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ
ɬɨɪɝɿɜɥɹ; ɪɟɦɨɧɬ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ,
ɩɨɛɭɬɨɜɢɯ ɜɢɪɨɛɿɜ ɬɚ
ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɨɫɨɛɢɫɬɨɝɨ ɜɠɢɬɤɭ
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɝɨɬɟɥɿɜ ɬɚ
ɪɟɫɬɨɪɚɧɿɜ
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɬɚ
ɡɜ'ɹɡɤɭ
ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɡ ɧɟɪɭɯɨɦɢɦ ɦɚɣɧɨɦ,
ɨɪɟɧɞɨɸ, ɿɧɠɢɧɿɪɢɧɝɨɦ ɬɚ
ɧɚɞɚɧɧɹɦ ɩɨɫɥɭɝ ɩɿɞɩɪɢɽɦɰɹɦ
ɨɫɜɿɬɚ
ɨɯɨɪɨɧɚ ɡɞɨɪɨɜ'ɹ ɧɚɞɚɧɧɹ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ
ɧɚɞɚɧɧɹ ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɢɯ ɬɚ
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ;
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɭ ɫɮɟɪɿ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɬɚ
ɫɩɨɪɬɭ

2000
5,0

2003
4,9

2004
3,5

2005
3,2

2006
15,6

2007
15,2

2008
13,2

8,0
1,3
18,7

8,9
1,7
15,7

9,9
1,3
13,6

8,7
1,2
14,9

23,3
3,5
41,4

19,0
3,0
41,7

15,0
2,7
41,2

6,9

5,0

4,4

3,9

25,7

23,3

20,9

24,1

45,1

21,0

54,1

58,3

42,3

35,0

2,7

3,7

4,6

4,0

10,0

10,5

9,4

23,2
18,9

10,8
36,7

9,5
37,3

22,9
33,5

49,1
40,3

52,1
42,2

46,1
42,2

10,3

44,4

36,3

34,5

34,8

32,9

27,9

14,0

1,1

0,6

2,1

46,9

31,8

20,7

65
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Таблиця 4. Дані статистичних спостережень обсягу реалізованої продукції
(робіт, послуг) малих підприємств, валовий регіональний продукт
Дніпропетровської області за 2000 2008 рр. [16; 17]
Ɋɿɤ
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Ɉɛɫɹɝ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ (ɪɨɛɿɬ, ɩɨɫɥɭɝ)
ɦɚɥɢɯ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɨʀ
ɨɛɥɚɫɬɿ(ɦɥɧ ɝɪɧ.)
3519,0164
3883,2903
4141,5883
6191,1678
6539,5982
6502,4221
37217,9002
42509,8035
45933,3752

ровської області та обсягом реалізова
ної продукції малих підприємств за ви
дами економічної діяльності існує до
датна кореляційна залежність — 0,92.
Відносно середньовибіркового зна
чення валового регіонального продук
ту Дніпропетровської області, у 2000—
2008 рр. воно склало 40927,44 тис. грн.,
що становить 32,24%. Коефіцієнт де
термінації для даної моделі дорівнює:
R2=0,8377. Модель на 83,77% пояснює
відмінності величини валового регіо
нального продукту Дніпропетровської
області у 2000—2008 рр., решта 13,23%
зумовлена чинниками, що лежать поза
межами моделі.
Еластичність Kepi валового регіо
нального продукту Дніпропетровської
області збільшується при збільшенні
обсягів реалізованої продукції (робіт,
послуг) малих підприємств за видами
економічної діяльності pi. Чим більше
будуть обсяги реалізованої продукції
(робіт, послуг) малих підприємств за
видами економічної діяльності pi, тим
на більшу кількість процентів збіль
шиться валовий регіональний продукт
Дніпропетровської області. Елас
тичність загальної суми валового регі
онального продукту Дніпропетровсь
кої області, що обчислена на основі се
редніх значень змінних, складає 0,64.
Аналіз формування загальної суми
валового регіонального продукту
Дніпропетровської області за 2000—
2008 рр. показав, що обсяги реалізова
ної продукції (робіт, послуг) малих
підприємств суттєво впливали на за
гальну суму валового регіонального
продукту Дніпропетровської області у
2000—2008 рр.
ВИСНОВКИ
1. У рамках проведеного дослі
дження можна поставити тотожність
між Дніпропетровською областю і
Дніпропетровським регіоном.
2. Серед методів оцінки малого
бізнесу, перш за все, необхідно виділити
статистичний. До основних показників
розвитку малих підприємств, за статис
тичними даними, представленими Дер
жавним комітетом статистики України,
відносять: кількість малих підприємств
на 10 тис. наявного населення; кількість
найманих працівників на малих підприє
мствах у тисячах осіб; кількість найма
них працівників на малих підприємствах
у відсотках до попереднього року;
кількість найманих працівників на малих
підприємствах у розрахунку на одне
підприємство у особах; кількість найма
них працівників на малих підприємствах
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у відсотках до кількості найманих прац
івників підприємств — уб'єктів під
приємницької діяльності.
3. Тенденції розвитку малого
бізнесу у частці продукції малих під
приємств по Дніпропетровській об
ласті і по Україні у загальному обсязі
реалізованої продукції мають однако
ву динаміку.
4. Поглиблене дослідження зв'яз
ку, який існує між валовим регіональ
ним продуктом Дніпропетровської об
ласті й обсягом реалізованої продукції
(робіт, послуг) малих підприємств за
видами економічної діяльності, потре
бує застосування економетричних мо
делей.
5. Аналіз формування загальної
суми валового регіонального продукту
Дніпропетровської області за 2000—
2008рр. показав, що обсяги реалізова
ної продукції (робіт, послуг) малих
підприємств суттєво впливали на за
гальну суму валового регіонального
продукту Дніпропетровської області у
2000—2008 рр.
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