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інФрАстрУктУрнА підтриМкА як Чинник стиМУЛювАння  
рОЗвиткУ МАЛОгО тА середньОгО підприЄМництвА в УкрАїні

Анотація. Стаття присвячена дослідженню інфраструктурної підтримки малого та середнього підприємни-
цтва в Україні. Метою статті є визначення сучасного стану інфраструктурної підтримки розвитку МСП та 
визначення пріоритетних напрямків щодо його покращення. Формування інфраструктурної підтримки ма-
лого підприємництва є принципово важливим фактором для розвитку підприємницької діяльності в Укра-
їні, ефективна діяльність якої сприятиме підвищенню інвестиційної привабливості регіонів, залученню 
українських та іноземних інвестицій, застосуванню передових технологій тощо. При здійсненні досліджен-
ня було визначено та обґрунтовано необхідність прийняття нормативно-правових актів, що регулюватимуть 
створення та функціонування елементів інфраструктури підтримки підприємництва, а також збільшення 
обсягів фінансування заходів щодо розвитку мережі інфраструктури підтримки підприємництва. 
ключові слова: підприємництво, підприємницька діяльність, малий та середній бізнес, об’єкти 
інформаційної підтримки, інфраструктурна підтримка МСП.
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infrAstructurAl suppOrt As A fActOr fOr encOurAging  
smAll And medium-siZed enterprise develOpment in uKrAine

summary. The article is devoted to the research of infrastructural support for small and medium-sized en-
terprises in Ukraine. The purpose of the article is to determine the current state of infrastructural support 
for SME development and to identify the priority areas for its improvement. The support infrastructure for 
small and medium-sized enterprises is enterprises, institutions and organizations irrespective of the form of 
ownership, which carry out activities aimed at the development of small and medium-sized enterprises, their 
investment attractiveness and innovative activity, promotion of goods produced by them and the results of in-
tellectual activity on the internal and foreign markets. Formation of infrastructural support for small business 
is fundamentally important factor for the development of business activity in Ukraine, which effective activity 
will help to increase the investment attractiveness of regions, attract Ukrainian and foreign investments, use 
of advanced technologies and more. The objects of infrastructure support for small and medium-sized enter-
prises include: business centers, business incubators, scientific and technological centers, technology transfer 
centers, small business support funds, leasing companies, consulting centers, other enterprises, institutions 
and organizations whose main tasks are is to promote the development of small and medium-sized business-
es. The article outlines the main functions that are entrusted to the infrastructure support facilities of small 
and medium enterprises. The study found that the network of small and medium-sized businesses supporting 
infrastructure in Ukraine is gradually growing, but the problems of implementing this support are increasing. 
Therefore, the tasks of forming a full-fledged business development infrastructure, especially at the region-
al level, are becoming increasingly relevant today, due to the lack of coordination and funding by the state.  
The study identified and substantiated the need to adopt regulations that will adjust the creation and opera-
tion of elements of the support infrastructure for entrepreneurship, as well as increasing the amount of funding 
for activities to develop a network of support infrastructure for entrepreneurship.
Keywords: entrepreneurship, entrepreneurship activity, small and medium-sized businesses, IT support 
facilities, SME infrastructural support.
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Постановка проблеми. Розвиток підпри-
ємництва в Україні, як суттєвої складо-

вої економіки країни, потребує негайної фун-
даментальної державної допомоги у створенні 
інфраструктури підтримки малого та серед-
нього бізнесу. Враховуючи кризове економічне 
становище України виникає потреба дослідити 
сучасний стан розвитку саме інфраструктурної 
підтримки малого та середнього бізнесу, що до-
зволить визначити шляхи удосконалення систе-

ми інформаційної підтримки підприємницької 
діяльності. 

Аналіз останніх досліджень та публіка-
цій. Теоретичні та практичні аспекти підприєм-
ницької діяльності та стану інформаційної під-
тримки розвитку малого та середнього бізнесу 
було висвітлено у працях таких науковців як: 
Волохова М.П., Георгіаді Н.Г., Рачинська Г.В., 
Турчак В.В., Репін К.С., Редькін Д.О., Тимчен-
ко О.І., Папп В.В., Швець Г.О. та інші.
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Мета статті. Метою статті є дослідження су-
часного стану інфраструктурної підтримки мало-
го та середнього підприємництва та визначення 
шляхів удосконалення.

виклад основного матеріалу. В умовах 
ринкового господарювання підприємництво по-
зиціонується як один з найважливіших секторів 
економіки держави. Ефективність саме підпри-
ємницької діяльності є показником розвитку 
економіки країни. Згідно ст. 43 Господарського 
кодексу України, «підприємництво – це само-
стійна, ініціативна, систематична, на власний 
ризик господарська діяльність, що здійснюєть-
ся суб’єктами господарювання (підприємцями) 
з метою досягнення економічних і соціальних 
результатів та одержання прибутку» [1]. Тому, 
стабільний розвиток малого та середнього біз-
несу є актуальним завданням не тільки для са-
мих підприємств, але й в цілому для економіки 
України. В економічно розвинених країнах май-
же половина валового внутрішнього продукту 
(ВВП) створюється малими та середніми підпри-
ємствами (МСП), що складають підприємницьке 
середовище, частка якого досягає: Італія – 70%, 
Німеччина – 60%, Франція – 52%, Польща – 47%, 
Білорусь – 23%. Попри те, що малий бізнес у сві-
ті має достатньо високу питому вагу в економі-
ці країни, його частка в створенні ВВП України 
складає тільки 14%. Тобто, вітчизняне мале під-
приємництво знаходиться лише на стадії станов-
лення та потребує значної державної допомоги 
і підтримки [2].

Така ситуація у малому бізнесі зумовлена 
впливом наступних чинників: недоступність фі-
нансово-кредитних ресурсів; податкове наван-
таження на бізнес; недостатня інформаційна 
та правова обізнаність суб’єктів підприємництва; 
відсутність мотивації до інвестиційної та іннова-
ційної діяльності; територіальна нерівномірність 
розвитку малого підприємництва та недостатня 
роль малого підприємництва у формуванні міс-
цевих ринків; недостатня розвиненість інфра-
структури підтримки малого підприємництва [3]. 

Одним з основних чинників, що гальмують 
розвиток цієї сфери економіки є недостатньо 
ефективне функціонування елементів інфра-
структурної підтримки малого та середнього під-
приємництва. Інфраструктурна підтримка МСП 
є гнучкою, динамічною і комплексною системою, 
що складається з ряду елементів, які виконують 
різноманітні функції. Серед функцій покладе-
них на об’єкти інфраструктурної підтримки МСП 
можна виділити наступні:

– організаційне оформлення ділових відно-
син, захист прав і представництво інтересів;

– підвищення оперативності й ефективності 
роботи суб’єктів економіки за допомогою дифе-
ренціації заповнюваних ними ринкових ніш; 

– спрощення різноманітних форм юридичного 
та економічного контролю; 

– інформаційно-комунікаційна та аналітична 
підтримка; 

– навчально-освітня допомога бізнес-почат-
ківцям; 

– сприяння суб’єктам МСП в фінансовому 
та ресурсному обслуговуванні [4].

Тому, сприяння розвитку інфраструктури 
підтримки малого і середнього підприємництва 

є одним з основних напрямів державної політи-
ки у сфері розвитку підприємництва в Україні. 
Здійснення державної підтримки малого під-
приємництва в Україні покладено на: Кабінет 
Міністрів, Державну регуляторну службу, Мініс-
терство економічного розвитку і торгівлі, місцеві 
державні адміністрації та інші органи виконав-
чої влади, які в межах своїх повноважень сприя-
ють розвитку малого підприємництва й забезпе-
чують проведення державної політики щодо його 
підтримки.

Згідно з Законом України «Про розвиток 
та державну підтримку малого і середнього під-
приємництва в Україні», інфраструктурою під-
тримки малого і середнього підприємництва 
є підприємства, установи та організації неза-
лежно від форми власності, які провадять діяль-
ність, спрямовану на розвиток суб’єктів малого 
і середнього підприємництва, їх інвестиційної 
привабливості та інноваційної активності, про-
сування вироблених ними товарів (робіт, послуг) 
та результатів інтелектуальної діяльності на 
внутрішній і зовнішній ринки [5]. 

До об’єктів інфраструктурної підтримки ма-
лого і середнього підприємництва належать: 
бізнес-центри, бізнес-інкубатори, науково-тех-
нологічні центри, центри трансферу технологій, 
фонди підтримки малого підприємництва, лі-
зингові компанії, консультативні центри, інші 
підприємства, установи та організації, основним 
завданням яких є сприяння розвитку малого і се-
реднього бізнесу (рис. 1).

Мережа об’єктів інфраструктури підтримки 
малого та середнього підприємництва в Укра-
їні характеризується позитивною динамікою 
протягом 2016-2017 рр. (рис. 1). Станом на 
01.01.2018 року до об’єктів інфраструктури під-
тримки МСП в Україні належали: 333 бізнес-
центри, 62 бізнес-інкубатори, 79 технопарків 
та індустріальних парків, 480 лізингових цен-
трів, 173 фонди підтримки підприємництва, 
1909 інвестиційних фондів та компаній, 724 ін-
новаційних фондів та компаній, 2772 консуль-
тативно-інформаційних установ, 158 об’єктів 
інфраструктури створених за участі місцевих ор-
ганів влади, 1706 громадських об’єднань підпри-
ємців, 545 координаційних рад [6].

У складі об’єктів інфраструктурної підтримки 
малого та середнього підприємництва в Украї-
ні переважають інформаційно-консультаційні 
центри (2772 об’єкти, що складають 31% від за-
гальної кількості) та інвестиційні фонди і компа-
нії (1909 об’єктів або 21,4%). При цьому, на такі 
значущі об’єкти як технопарки та індустріальні 
парки припадає тільки 0,7%, що є ознакою нера-
ціональної структури елементів інформаційної 
підтримки МСП. Це призводить до зниження 
ефективності функціонування всієї системи інф-
раструктурної підтримки малого бізнесу.

Результати дослідження стану інфраструк-
турної підтримки МСП в Україні свідчать про 
позитивну динаміку розповсюдження об’єктів 
підтримки, однак їх розміщення за регіонами 
є диспропорційним (табл. 1).

Відповідно до показників таблиці, у ТОП-5  
лідерів за показниками кількості та структурної 
динаміки об’єктів інфраструктурної підтрим-
ки у 2018 році входять: м. Київ, Донецька, Він-
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ницька, Харківська та Житомирська області. 
У інших областях концентрація об’єктів колива-
ється у межах 1–3%, що є катастрофічно малим 
показником. Окрім цього, лише чверть об’єктів 
інфраструктурної підтримки малого та середньо-
го бізнесу фактично працює.

результати дослідження свідчать про те, 
що мережа об’єктів інфраструктурної підтримки 
малого та середнього бізнесу в Україні поступо-
во зростає, але відповідно зростають і проблеми 
реалізації цієї підтримки. Тому, на сьогодні все 
більш актуальними стають задачі формування 
повноцінної інфраструктури розвитку підприєм-
ництва, зокрема на регіональному рівні, що зу-
мовлено недостатністю її координації та фінан-
сування державою.

висновки і пропозиції. Враховуючи ви-
щесказане, можна зробити висновок, що існую-
ча система інфраструктурної підтримки малого 
та середнього підприємництва потребує подаль-
шої модернізації для забезпечення належної 
оперативної, консультативної, інформаційної 
підтримки та супроводу на постійній основі.

З метою підвищення ефективності функціо-
нування системи інфраструктурної підтримки 
малого та середнього підприємництва в Україні 
необхідно: 

– прийняти нормативно-правові акти, що 
регулюватимуть створення та функціону-
вання елементів інфраструктури підтримки  
МСП;

– збільшити обсяги фінансування заходів 
щодо розвитку мережі інфраструктури підтрим-
ки підприємництва; 

– удосконалити статистичний облік створен-
ня, функціонування та розвитку об’єктів інфра-
структурної підтримки МСП;

– запровадити систему державної акредитації 
сервісних установ інфраструктури, що надавати-
муть сертифіковані навчально-консультативні 
послуги малому бізнесу; 

– забезпечити об’єкти інфраструктури висо-
кокваліфікованими кадровими ресурсами; 

– адаптувати міжнародний досвід оцінюван-
ня ефективності й результативності функціону-
ючих об’єктів інфраструктури.
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рис. 1. динаміка кількості об’єктів інфраструктури підтримки Мсп в Україні у 2017-2018 рр.
Джерело: розроблено автором за [6]

Таблиця 1
структурна динаміка об’єктів інфраструктурної підтримки Мсп в Україні у 2018 році

регіони кількість об’єктів Частка, % темп росту, %
м. Київ 3336 37,3 110,4
Донецька область 1063 11,9 105,0
Вінницька область 623 7,0 108,5
Харківська область 570 6,4 108,5
Житомирська область 371 4,1 98,1
Інші області 2977 33,3 Х
Разом 8941 100,0 Х

Джерело: розроблено автором за [6]
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