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МЕТОЮ РОБОТИ є дослідження ролі малого бізнесу у розвитку територій та розробка пропозицій з удосконалення умов його 

функціонування на рівні територіальної громади, що є вкрай актуальним для завершення другого етапу реформи децентралізації 

ОБ’ЄКТОМ ДОСЛІДЖЕННЯ обрано малий бізнес на усіх рівнях розвитку економіки: від макро- до мікро- 

ПРЕДМЕТОМ ДОСЛІДЖЕННЯ є вплив малого бізнесу на розвиток громади, зокрема Бобринецької міської територіальної громади 

    ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ:  

• здійснити аналіз теоретичного базису дослідження засад малого  

   бізнесу та його ролі в соціально-економічному розвитку громади; 

• проаналізувати стан розвитку малого бізнесу на макро-, мезо-,  

   та мікрорівнях; 

• дослідити основні показники діяльності Бобринецької ТГ  

   та з’ясувати місце і роль малого бізнесу на даній території; 

• розробити пропозиції для удосконалення розвитку малого бізнесу 

   на прикладі Бобринецької міської територіальної громади з  

   використанням результатів SWOT-аналізу 

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ: 

абстрактно-логічний, діалектичний, узагальнення  

і групування, економіко-статистичний, метод SWOT-аналізу,  

графічний 

РОЗПОДІЛ СЕРЕДНІХ, МАЛИХ ТА МІКРОПІДПРИЄМСТВ 

ЗА РЕГІОНАМИ УКРАЇНИ В 2020 РОЦІ, % 

Сильні Слабкі 

     Вигідне геополітичне розташування  

громади 

     Стан дорожнього сполучення з іншими  

містами, в тому числі обласного значення 

     Вигідне стратегічне розташування громади  

в контексті міжрегіонального партнерства 

     Розвинута та перспективна агропромислова 

сфера 

     Наявність освітніх закладів професійної  

підготовки та можливість перекваліфікації  

працівників 

     Наявність родючих земель 

     Значна кількість об’єктів історико-культурної 

спадщини України 

     Наявність об’єктів природно-заповідного  

фонду (заказники «Шумок» та «Богданівська  

Балка»)  

     Недостатня інформаційна підтримка щодо 

започаткування та ведення власної справи зі 

сторони органів місцевого самоврядування 

     Труднощі доступу малого бізнесу до  

фінансових ресурсів 

     Нестабільність чинної нормативно-правової 

бази, яка регулює діяльність малого бізнесу 

     Значний податковий тиск на малий бізнес 

     Суттєвий рівень енергозалежності малого 

бізнесу 

     Низький рівень співпраці роботодавців із 

закладами професійно-технічного  

спрямування, розташованими в м.Бобринець 

     Відсутність програми Стратегічного  

розвитку малого підприємництва на рівні 

громади  

Можливості Загрози 

     Збільшення фінансових ресурсів громади в 

результаті реформи децентралізації 

     Потенціал створення нових інноваційних  

секторів економіки, в тому числі, які здатні  

створювати додану вартість 

     Перспектива розвитку зовнішньо економічної 

діяльності (сприяння експорту сільськогосподар-

ської продукції, наприклад, халви, меду,  

продукції бджільництва) 

     Значний потенціал розвитку туристичної та 

рекреаційної галузей, зокрема зеленого туризму 

та відпочинку вихідного дня 

     Сприяння створенню місцевих брендів,  

у тому числі серед товаровиробників 

     Участь у бізнесових проектах, малих грантах, 

програмах розвитку підприємництва  

     Зменшення купівельної спроможності  

населення 

     Зменшення частки молоді, значне старіння 

населення, відтік молоді та інтелектуального 

капіталу 

     Кризові явища у країні та карантинні  

обмеження, які поширюються на малий бізнес 

     Зростання тарифів на енергоносії та  

комунальні послуги 

     Нерозвиненість конкурентного середовища 

та недобросовісна конкуренція 

     Нововведення у чинному законодавстві, що 

викликають супротив у представників малого 

бізнесу  

SWOT-АНАЛІЗ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В  

БОБРИНЕЦЬКІЙ МІСЬКІЙ ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ 

Джерело: розроблено автором за даними Держкомстату України 

Джерело: розроблено автором 

ВИСНОВКИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Наукова новизна отриманих результатів: 

вперше: запропоновано концептуальні ініціативи щодо посилення активності малого бізнесу, в основі яких лежать авторські результати  

SWOT-аналізу розвитку малого бізнесу в Бобринецькій міській територіальній громаді; набули подальшого розвитку етапи формування аграрного  

і туристичного полюсів росту в Бобринецькій міській територіальній громаді через впровадження концепції кластеризації; удосконалено підхід до 

трактування сутності малого бізнесу в контексті системоутворюючої функції у розвитку території. 

Практичне значення отриманих результатів полягає у можливості їх використання при розробці програми Стратегічного розвитку малого  

підприємництва Бобринецької міської територіальної громади, спрямованої на розвиток малого бізнесу громади, покращення соціально  

економічного становища цієї території та більш якісний рівень життя мешканців.  

Результати дослідження апробовано на 5 міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях із друком 4 статей. 
 


