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Про необхідність системного підходу до оцінки 
зайнятості у малому підприємництві регіону 
 
 Визначено найбільш ефективні напрямки у функціонуванні регіональних органів влади із 
створення позитивного підприємницького середовища в окремих адміністративно-територіальних 
одиницях. Проаналізовано соціально планомірні заходи, спрямовані на підвищення ефективності 
зайнятості у сфері малого підприємництва. Наведено найбільш актуальні соціально-економічні проблеми 
сфери зайнятості та ринку праці регіону. Підкреслено необхідність у системному підході до формування 
методичних засад оцінки стану зайнятості у сфері малого підприємництва з використанням сучасних 
методів дослідження 
регіональна політика, мале підприємництво, системний підхід, комплексна оцінка, зайнятість 

 
На регіональному рівні державна політика зайнятості отримує найбільш повну 

реалізацію, оскільки, по-перше, регіональні органи управління мають безпосередній 
вплив на ринок праці, що прискорює формування зворотного зв’язку між суб’єктами та 
об’єктами регулювання та, по-друге, регіональна політика носить комплексний 
характер і охоплює своїм регулюючим впливом усі сфери, що забезпечують 
життєдіяльність людини та розвиток суспільного виробництва. 

Взаємодія двох зазначених обставин вимагає від регіональних органів 
управління розробки та реалізації, стосовно до особливостей економічного розвитку 
регіонів, програми зайнятості у сфері малого підприємництва як невід’ємної складової 
частини загальної регіональної політики зайнятості населення. 

Висвітленню проблем регіональної політики у сфері малого підприємництва та, 
зокрема, питанням зайнятості населення у цьому секторі економіки, присвячено чимало 
робіт знаних в Україні та за її межами вчених-економістів [1,  2, 4, 6, 8]. 

Проте, методичні підходи щодо проведення комплексної оцінки стану і 
тенденцій зайнятості у малому підприємництві та виробленню на її основі адекватної 
регіональної політики, ще вимагають доопрацювання. 

Метою статті є обґрунтування необхідності у системному підході до діагностики 
стану зайнятості у сфері малого підприємництва регіонів з використанням сучасних 
методів дослідження. 

Не зважаючи на стабільне щорічне збільшення до 2009р. в Україні кількості 
малих підприємств, показники, що характеризують їх розвиток і, зокрема, зайнятість 
населення у секторі малого підприємництва, після 2003р. мали стійку тенденцію до 
зниження (табл. 1). 

За Законом №523-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
з питань регулювання підприємницької діяльності» від 18.09.2008р. [7] малими 
визнаються підприємства з кількістю працюючих не більше 50 осіб і доходом, який не 
перевищує 70 млн. грн. 

Хоча Закон було прийнято 18.09.2008р., статистичні дані щодо діяльності малих 
підприємств перераховані за новими критеріями, починаючи з 2006р. Це суттєво 
покращило основні показники розвитку малих підприємств, у тому числі й показники 
зайнятості населення у сфері малого підприємництва. 
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Проте, навіть з урахуванням статистичних нововведень, у порівнянні з 2004р. 
(дані сформовано без змін, внесених Законом №523-VI) середньорічна кількість 
найманих працівників на малих підприємствах у 2009р. збільшилася усього на 7,25%. 
За період же з 2006р. по 2009р., коли статистичні дані формувались з урахуванням змін 
відповідно до Закону України №523-VI, кількість найманих працівників на малих 
підприємствах навіть зменшилась на 4,2%. 

Отже, можна зазначити, що не дивлячись на розробку та впровадження постійно 
діючих державних і регіональних програм розвитку малого підприємництва, їх заходи 
залишаються мало ефективними та не приносять очікуваних від них результатів. 

Аналіз реалізації заходів регіональних програм дає перспективу для розкриття 
суттєвих перепон у піднесенні підприємництва на регіональному рівні та можливість 
сформулювати найбільш ефективні напрямки у функціонуванні регіональних органів 
влади із створення позитивного підприємницького середовища у окремих 
адміністративно-територіальних одиницях [15]. До них належить:  

1. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка. 
2. Фінансове забезпечення регіональних програм.  
3. Впорядкування нормативно-правового регулювання підприємницької 

діяльності. 
4. Стимулювання розвитку малого підприємництва на регіональному рівні. 
5. Ресурсна та інформаційна підтримка. 
6. Удосконалення інфраструктури підтримки малого підприємництва. 
7. Удосконалення системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації 

кадрів для малого підприємництва. 
Зважаючи на виклики сьогоденності допомога малому підприємництву у 

регіонах, на нашу думку, повинна розглядатися через призму створення сприятливої 
атмосфери для залучення у цю царину незайнятого населення, що можливо за фактом 
економічного зростання як на макро-, так і на мезоекономічному щаблі здійсненням 
визначених соціально планомірних заходів, які позначаються на ефективності 
зайнятості у сфері малого підприємництва:  

- створення державою умов для росту зайнятості,  розвитку мотивації до 
накопичення у зайнятих і регіонального вирівнювання умов розвитку зайнятості у 
сфері малого підприємництва;  

- виокремлення напрямів і розробка конкретних рекомендацій з підвищення 
ефективності зайнятості у сфері малого підприємництва; 

- підвищення ефективності використання трудового потенціалу 
малих підприємств, легалізація «тіньової» зайнятості у сфері 
малого бізнесу та підприємництва; 

- підтримування малих підприємств, які започатковують робочі місця у реальному 
режимі, насамперед у сільських територіях і адміністративно-територіальних 
одиницях, де має місце значний ступінь безробіття, шляхом надання преференції 
із тамтешніх бюджетів; 
- зменшення ступеня та тривалості безробіття, передусім молодіжного, 

родинного та сільського, на основі розвою вестів політики зайнятості, надання 
зареєстрованим у службах зайнятості можливостей для відкриття власної справи. 

Усі названі заходи спрямовані на покращання ситуації, але їх впровадження 
можливе лише при ліквідації невідповідностей, пов’язаних з існуючими протягом уже 
більше десяти років недоліками у цій сфери.  

Таким чином, до найбільш актуальних соціально-економічних проблем сфери 
зайнятості та ринку праці регіону необхідно, на наш погляд, віднести наведені в табл. 2. 
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Нагальність означених і, можливо, інших проблем сфери зайнятості та 
регіонального ринку праці вимагає аналізу результатів реалізації діючої політики 
зайнятості у сфері малого підприємництва регіону, оцінки її перспективної 
результативності та адаптації до актуальних соціально-економічних пріоритетів 
розвитку та прогнозованого стану ринку праці регіону. 

Аналіз зайнятості населення у малому підприємництві варто виконувати в три 
стадії (рис. 1) з урахуванням комплексу соціально-економічних питань, які 
нагромадилися за пору самостійності України. Головними з них, на нашу думку, є такі: 

- постійне скорочення чисельності населення разом із зміною його структури в 
бік загального постаріння, разом з тим і його економічно активної частини; 

- недостатньо узгоджений розвиток основних факторів виробництва. 
Перспективи підвищення рівня зайнятості та зменшення незайнятості залежать 
насамперед від потужності інвестиційних вливань у продукування робочих місць і 
ритму економічного піднесення. Світова економічна криза породжує невеликий рівень 
сукупного попиту на працю через недостатній об’єм інвестицій, що визначає зростання 
безробіття; 

- недостатньо ефективне використання робочої сили, що призводить до 
низького рівня продуктивності праці та збереженню прихованого безробіття; 

- обмежені можливості державного, зокрема, бюджетно-податкового, 
регулювання сфери зайнятості та ринку праці; 

- неефективне розпорядження державою своєї власності, слабке партнерство 
держави та бізнесу в соціальній сфері; 

- незначна, значно диференційований за галузями та регіонами пересічна 
величина заробітної платні, котра характеризує відповідний ступінь статків переважної 
частки населення. Як і раніше зберігається гострота проблеми невиплати заробітної платні; 

- неадекватний потребам економіки та її секторів рівень міжгалузевої та 
міжрегіональної рухомості населення та робочої сили, в якій значна роль стихійних і 
випадкових процесів;  

- відсутність чіткої внутрішньої та зовнішньої міграційної політики, що 
регулює регіональну динаміку та структуру населення та робочої сили України 
відповідно до перспективних соціально-економічних задач. 

- зниження чисельності осіб, зайнятих у науці та освіті. 
- скорочення притоку молоді в галузі, що вимагають високої кваліфікації праці, 

в силу диференціації заробітної плати, що склалася, за галузями та професійно-
кваліфікаційними групами, а також змін ціннісних орієнтирів, які спостерігаються в 
останні роки.  

Отже, методичні засади достовірної та комплексної оцінки стану зайнятості у 
сфері малого підприємництва повинні базуватися на статистичних даних за весь період 
незалежності України (проте максимальну увагу слід приділяти відрізку часу з 1999р., 
так як саме починаючи з нього в Україні отримала суттєве піднесення статистика 
малого підприємництва, вона стала більш вичерпною та загальнодоступною). 
Формуватися ж вони мають з позицій системного підходу з використанням сучасних 
методів дослідження: 

- системного підходу (комплексне дослідження стану зайнятості у сфері малого 
підприємництва на рівні регіону з узгодженим функціонуванням на рівні 
адміністративно-територіальних одиниць); 

- абстрагування (відхід від несуттєвих характеристик стану зайнятості у сфері 
малого підприємництва та виділення найважливіших рис, які характеризують її за 
територіальним принципом); 

- економіко-статистичного аналізу (аналіз кількісних і якісних змін у 
зайнятості  населення  у  сфері  малого  підприємництва  за  певний період, виявлення її  
 



Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки, 2011, випуск 19 

410 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Структура оцінки стану та тенденцій зайнятості населення 
 у сфері малого підприємництва регіону 

Джерело: складено автором 
структурно-динамічних особливостей у регіоні, проведення групування 
адміністративно-територіальних одиниць регіону за рівнем зайнятості у сфері малого 
підприємництва); 
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- методу порівняння (співставлення фактичних даних про стан зайнятості у 
сфері малого підприємництва у регіоні та його адміністративно-територіальних 
одиницях з даними минулих років, встановлення подібностей або відмінностей у 
розвитку адміністративно-територіальних одиниць регіону, знаходження загальних рис, 
притаманних регіону в цілому); 

- графічного та картографічного методів (наочне представлення тенденцій 
динаміки основних показників зайнятості у сфері малого підприємництва регіону та її 
рівня в адміністративно-територіальних одиницях регіону). 
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О. Хачатурян, Г. Пальчевич 
О необходимости системного подхода к оценке занятости в малом предпринимательстве 

региона  
 
Определены наиболее эффективные направления в функционировании региональных органов 

власти по созданию позитивной предпринимательской среды в отдельных административно-
территориальных единицах. Проанализированы социально планомерные мероприятия, направленные на 
повышение уровня занятости в сфере малого предпринимательства. Приведены наиболее актуальные 
социально-экономические проблемы сферы занятости и рынка труда региона.  Подчёркнута 
необходимость в системном подходе к формированию методических принципов оценки состояния 
занятости в сфере малого предпринимательства с использованием современных методов исследований. 

 
O. Hachaturyan, G. Palchevich 
About the necessity of approach of the systems to the estimation of employment in the small 

enterprise of region  
 

The most effective directions are certain in functioning of regional organs of power on creation of 
positive enterprise environment in separate administrative-territorial units. Systematic measures, directed on the 
increase of level of employment in the field of small enterprise, are analyzed socially. The most socio-economic 
issues of the day of sphere of employment and labor-market region are resulted.  A necessity is underlined for 
approach of the systems to forming of methodical principles of estimation of busy status in the field of small 
enterprise with the use of modern methods of researches. 
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