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•Метою дослідження є розвиток методологічних і
методичних засад інформаційного, матеріально-
технічного, інституціонального, інституційного та
фінансово-кредитного забезпечення розвитку малого
підприємництва, реалізації системної регуляторної
політики для узгодження інтересів держави та малого
бізнесу в умовах трансформації економіки України

•Об’єктом дослідження є економічні відносини, що
виникають між міжнародними інституціями, органами
державної влади та місцевого самоврядування,
суб’єктами МП у процесі реалізації регуляторних
інтервенцій щодо забезпечення його розвитку.

•Предметом дослідження є методологічні засади,
методичні підходи та практичний інструментарій
державної регуляторної політики щодо інформаційного,
матеріально-технічного, інституціонального,
інституційного та фінансово-кредитного забезпечення
розвитку МП



І група наукових завдань пов’язана з концептуальними засадами забезпечення розвитку малого
підприємництва в умовах трансформації національної економіки й включає завдання:

• поглибити концептуальні засади забезпечення розвитку МП в умовах трансформаційної економіки;
• розглянути закономірності зміни наукового та суспільного інтересу до дослідження проблем розвитку МП;
• дослідити узгодженість дій держави та бізнесу в забезпеченні розвитку МП на прикладі України та країн ЄС

ІІ група наукових завдань пов’язана з дослідженням інформаційного, матеріально-технічного та
кадрового забезпечення розвитку малого підприємництва й включає завдання:

• обґрунтувати наукові засади оцінювання розривів між де-юре та де-факто ефективністю інформаційного 
забезпечення розвитку МП України та ви-значити систему регуляторних заходів щодо їх ліквідації;

• висунути й емпірично перевірити гіпотези щодо ролі матеріально-технічного забезпечення МП у розвитку 
національної економіки

• ІІІ група наукових завдань пов’язана з дослідженням інституціонального та інституційного забезпечення
роз-витку малого підприємництва в Україні в регіональному та національному контекстах й визначає 
завдання:

• здійснити кластеризацію регіонів України за рівнем державної підтримки розвитку МП і сформувати 
регіональні пріоритети реалізації державних програм підтримки МП;

• розробити методологію інтегрального оцінювання відповідності діяльності держави міжнародним стандартам 
підтримки МП
ІV група наукових завдань пов’язана з дослідженням фінансово-кредитного забезпечення як
детермінанти розвитку малого підприємництва й включає завдання:

• удосконалити науково-методологічне підґрунтя рейтингування джерел фінансово-кредитного забезпечення
розвитку МП на ранніх етапах життєвого циклу;

• запропонувати методологічне підґрунтя оцінювання комплаєнсу між рівнями податкового тиску та
регуляторного втручання держави у діяльність МП і відповідним внеском МП у розвиток національної
економіки;

• поглибити наукове підґрунтя підвищення ефективності програм державних компенсацій для малого бізнесу
V група наукових завдань пов’язана сценарним прогнозуванням та таргетуванням заходів державної
політики сприяння розвитку МП в контексті забезпечення економічного зростання в Україні й визначає
завдання:

• розробити методологічне підґрунтя прогнозування сценаріїв перетворення існуючих можливостей розвитку 
МП (за всіма видами його забезпечення та інтегрально) у сильні сторони з урахуванням ризиків трансформації 
національної економіки;

• спрогнозувати вплив інтегрального рівня розвитку МП в Україні на динаміку економічного зростання



Рисунок 1 – Концептуальні засади забезпечення розвитку МП в
умовах трансформації економіки (фрагмент)



Рисунок 2 – Еволюційно-хронологічний (Google Trends і Scopus Citation Overview tool) 

та регіонально-географічний (Google Trends і Vosviewer 1.6.15) контексти аналізу

суспільної та наукової зацікавленості в дослідженні питань розвитку МП



І ГРУПА ЗАВДАНЬ пов’язана з концептуальними засадами забезпечення розвитку малого 
підприємництва в умовах трансформації національної економіки

Таблиця 1
Показники кількості суб’єктів підприємництва країн ЄС, вартості їх бізнесу та 

кількості працюючих у 2019 році

Показники

Великий бізнес
Середній

бізнес

Мале 

підприємництво

в т.ч. 

мікропідприємни

цтво

країни ЄС Україна країни ЄС Україна країни ЄС Україна країни ЄС
Україн

а

Кількість  суб’єктів 

підприємництва, тис. 

од.

47,3 0,446 235,7 16,1 1472,4 339,3 23323,9 292,7

Питома  вага у 

загальній структурі 

підприємництва,%

0,2 0,1 0,9 4,5 98,9 95,4 93,0 82,3

Вартість бізнесу, трл. 

євро

3367,3 139,3 1388,4 115,5 1610,1 57,2 1358,5 101,9

Питома  вага у 

загальній структурі 

суб’єктів 

підприємництва %

43,6 39,0 18,0 32,4 38,4 28,6 20,8 16,0

Кількість 

працівників, тис. 

осіб

49045,6 1574,3 24670 2744,2 29541,3 1641,0 43527,7 704,3

Питома  вага у 

загальній структурі 

суб’єктів 

підприємництва %

33,6 26,4 17 46,1 49,4 27,5 29,4 11,8



Рисунок 6 – Методологічні засади та результати дослідження 
узгодженості дій держави та бізнесу в забезпеченні розвитку МП



Рисунок 7 – Етапи та результати дослідження ефективності
інформаційного забезпечення розвитку МП в Україні

ІІ група наукових завдань пов’язана з дослідженням інформаційного, матеріально-технічного

та кадрового забезпечення розвитку малого підприємництва



Рисунок 8 – Результати перевірки гіпотез щодо ролі матеріально-технічного 
забезпечення МП у розвитку економіки України

Гіпотеза 1: покращення рівня матеріально-

технічного забезпечення МП збільшує динаміку 

інноваційного розвитку України

Гіпотеза 2: рівень матеріально-технічного 

забезпечення МП залежить від урядової підтримки розвитку 

технологій МП
1. Формування системи показників оцінювання матеріально-технічного забезпечення розвитку МП і розрахунок інтегрального показника (Інтмтз) за

формулою:

ІНТмтз =
13



𝑖=1

𝑛

1 − К𝑖ун
2
, де К𝑖ун ∈ ቐ

Кзнун; Кспівун; Рqун; К𝑑двун
; Ккіун; Кдвун; Фозун

Фвідун; К𝑞кіун
; Ккіун; Км\нун

; Кзелун; Кіктун
,

Кіун – унормовані показники оцінювання матеріально-технічного забезпечення розвитку МП (показники зносу виробничих потужностей, % (Кзн);

співвідношення оборотного й основного капіталу (Кспів); рентабельність активів (Рq); частка доданої вартості у витратах виробництва (К𝑑дв);

капітальні інвестиції на 1 грн основних засобів і нематеріальних активів (Ккі); частка доданої вартості на 1 грн капітальних інвестицій (Кдв);

фондоозброєність (Фоз); фондовіддача (Фвід); обсяг виручки на 1 грн капітальних інвестицій (К𝑞кі); частка інвестиційної нерухомості в основних

активах (Ккі); співвідношення капітальних інвестицій у матеріальні та нематеріальні активи (Км\н); ступінь застосування можливостей електронного

зв’язку (Кзел); доступ і використання у діяльності інформаційно-комунікаційних технологій (Кікт))

1. Побудова кореляційно-регресійних залежностей між Інтмтз і відповідними показниками для перевірки гіпотези

Глобальний інноваційний індекс (GII), складений Всесвітньою організацією 

інтелектуальної власності 

Інтегральний показник урядової підтримки розвитку технологій МП (Інтgs),

що включає SME Competitiveness Grid: sub-index National environment

Connect; DAI Government Sub-index

3. Інтерпретація висновків

Виявлено тісний зв'язок між глобальним

інноваційним індексом і матеріально-технічного

забезпечення розвитку МП України (𝑅2 = 0,69).

Зв'язку між урядовою підтримкою розвитку технологій МП і

рівнем матеріально-технічного забезпечення розвитку МП не

існує (𝑅2 = 0,227)
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Рисунок 9 – Вплив частоти змін у законодавстві щодо
регулювання підприємництва на забезпечення розвитку

МП за 2002-2019 роки (млн.грн; %)
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Рисунок 10 – Результати кластеризації регіонів України за 2019 р.
відповідно до рівня державної підтримки розвитку МП та регіональні
пріоритети реалізації державних програм підтримки МП

ІІІ ГРУПА ЗАВДАНЬ пов’язана з дослідженням інституціонального та інституційного забезпечення 
розвитку малого підприємництва в Україні в регіональному та національному контекстах



Рисунок 11 – Результати інтегрального оцінювання відповідності
діяльності держави міжнародним стандартам підтримки МП у 2019 р.



Рисунок 12 – «Дерево рішень» щодо вибору пріоритетного джерела фінансово-
кредитного забезпечення розвитку МП в Україні на ранніх стадіях життєвого циклу

ІV ГРУПА ЗАВДАНЬ пов’язана з дослідженням фінансово-кредитного забезпечення як 
детермінанти розвитку малого підприємництва



Рисунок 13 – Оцінювання комплаєнсу державних і підприємницьких
інтересів щодо забезпечення розвитку національної економіки



Рисунок 14 – Пропозиції коригування переліку банків-учасників державної 
програми компенсацій для малого бізнесу «Доступні кредити 5, 7, 9»



Рисунок 15 – Прогнозування ймовірності реалізації сценаріїв
розвитку МП в умовах трансформації національної економіки

V ГРУПА ЗАВДАНЬ пов’язана із сценарним прогнозуванням та таргетуванням заходів державної 
політики сприяння розвитку МП в контексті забезпечення економічного зростання в Україні



Рисунок 16 – Науково-методичний підхід до прогнозування впливу
державних регуляторних інтервенцій щодо розвитку МП на динаміку
економічного зростання України



Рисунок 17 – Проєкція руху позиції України за 
сценарним прогнозуванням якості державних 
реформ у напрямі забезпечення розвитку МП 



Рисунок 18 – Інтеграція форсайту забезпечення розвитку МП у стратегії
сталого розвитку України (фрагмент)


