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У статті розглянуто прагматику інвес-
тиційного та інноваційного забезпечення 
економічної безпеки малого підприємни-
цтва. Досліджено сучасний стан структури 
суб’єктів підприємництва, що займаються 
інноваційною діяльністю протягом останніх 
років. Проаналізовано основні проблеми, з 
якими стикаються суб’єкти малого підпри-
ємництва, й надано пропозиції щодо їх вирі-
шення. Узагальнено основні недоліки процесу 
інвестиційно-інноваційного розвитку малого 
підприємництва. Деталізовано пропозиції 
щодо поліпшення організаційно-правових 
умови інвестиційно-інноваційної діяльності 
в секторі малого підприємництва, що має 
стратегічне значення для зміцнення еко-
номічної безпеки малого бізнесу. Наведено 
шляхи проведення реорганізації інститу-
ціональних та організаційних інноваційних 
структур, які призначені для розвитку інно-
ваційної інфраструктури. Запропоновано 
створення дієвої інвестиційної бази для 
реалізації інноваційних проектів та програм 
розвитку малого підприємництва шляхом 
утворення корпоративного державно-при-
ватного банку розвитку малого та серед-
нього підприємництва. 
Ключові слова: інновації, інвестиції, еконо-
мічна безпека, мале підприємництво. 

В статье рассмотрены прагматические 
аспекты инвестиционного и инновацион-

ного обеспечения экономической безопасно-
сти малого предпринимательства. Иссле-
довано современное состояние структуры 
субъектов предпринимательства, занима-
ющихся инновационной деятельностью в 
течение последних лет. Проанализированы 
основные проблемы, с которыми сталкива-
ются субъекты малого предприниматель-
ства, и даны предложения по их решению. 
Обобщены основные недостатки процесса 
инвестиционно-инновационного развития 
малого предпринимательства. Детализи-
рованы предложения по улучшению органи-
зационно-правовых условий инвестиционно-
инновационной деятельности в секторе 
малого предпринимательства, которое 
имеет стратегическое значение для укре-
пления экономической безопасности малого 
бизнеса. Приведены пути проведения реор-
ганизации институциональных и организа-
ционных инновационных структур, которые 
предназначены для развития инновацион-
ной инфраструктуры. Предложено созда-
ние действенной инвестиционной базы 
для реализации инновационных проектов и 
программ развития малого предпринима-
тельства через создание корпоративного 
государственно-частного банка развития 
малого и среднего предпринимательства.
Ключевые слова: инновации, инвестиции, 
экономическая безопасность, малое пред-
принимательство.

The article investigates the actual problem of improving the system of economic security of small business in terms of innovations and investments. The 
political and economic instability of Ukraine, the inconsistency of economic reforms have led to a situation characterized by systemic threats to small 
business as a sector of the economy. The article discusses the pragmatic aspect of providing the strengthening of the investment and innovation base of 
the economic security of small business in Ukraine. The research used a systematic approach, general scientific methods of analysis and synthesis; the 
information basis of the research is the regulatory framework and reporting data of the State Statistical Service of Ukraine. Тhe content of the practical 
significance of the results research – development of recommendations for public administration bodies on implementation a complex of economic and 
administrative measures providing economic security of small business in the field reproduction and preservation of domestic scientific, innovative and 
investment potential. The modern state of structure of business entities is investigational that carry on innovative activity during the last years. Basic prob-
lems are analysed with that small business entities clash and suggestions are given in relation to their decision. The basic lacks of process of investment-
innovative development of small enterprise are generalized. Suggestions are gone into detail in relation to the improvement of організаційно-правових 
terms of investment-innovative activity in the sector of small enterprise that has a strategic value for strengthening of economic security of small business. 
Ways over of realization are brought reorganizations of institutional and organizational innovative structures, that is intended for development of innova-
tive infrastructure. It is proposed to create an effective investment base for the implementation of innovative projects and programs for the development of 
small enterprises by forming a corporate state-private bank for the development of small and medium enterprises. The introduction of practical proposals 
to strengthen the investment and innovation base of the economic security of small business will significantly increase the level of security of the business 
environment and will accelerate its development.
Key words: innovations, investments, economic security, small business.

ПРАГМАТИКА ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
THE PRAGMATICS INVESTMENT-INNOVATIVE PROVIDING  
OF ECONOMIC SECURITY OF SMALL BUSINESS

Постановка проблеми. Сучасний розвиток 
малого підприємництва в Україні відбувається в 
умовах суттєвого дефіциту інвестицій, що прак-
тично унеможливлює впровадження інновацій 
у цьому секторі економіки, тому серед основних 
завдань розвитку малого підприємництва є все-
бічна адаптація до складних умов функціонування 
на основі активізації інвестиційної та інноваційної 
діяльності. Виконання цього завдання можливе за 
умови зміцнення інвестиційно-інноваційної бази 
економічної безпеки малого підприємництва.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Сучасні наукові дослідження, що присвячені 

питанню управління інвестиційно-інноваційним 
забезпеченням економічної безпеки малого підпри-
ємництва, тією чи іншою мірою висвітлені в працях 
вітчизняних науковців, серед яких: Т. Васильців, 
Н. Іляш, Г. Кізін, Р. Скалюк, І. Стеблянко, В. Дорош-
кевич та ін. Однак із наукового і практичного погля-
дів залишаються відкритими питання, пов’язані з 
прагматикою інвестиційно-інноваційного забез-
печення економічної безпеки малого підприємни-
цтва, що відіграє вирішальну роль в аспекті еконо-
мічного розвитку нашої країни.

Постановка завдання. Метою статті є визна-
чення основних практичних шляхів та засобів 
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зміцнення інвестиційно-інноваційної бази еконо-
мічної безпеки малого підприємництва в Україні. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
На сучасному етапі найбільш актуальним та необ-
хідним завданням для забезпечення стабільного 
зростання економіки держави є зміцнення інвес-
тиційно-інноваційної бази економічної безпеки 
малого підприємництва, адже саме сектор малого 
підприємництва в загальній структурі суб’єктів під-
приємництва, що займаються інноваційною діяль-
ністю, посідає провідне місце (рис. 1). 

Сучасний стан існування суб’єктів малого під-
приємництва супроводжується низкою проблем, 
які потрібно вирішити. 

Так, сфера інвестиційної діяльності в Україні 
регулюється нормативно-правовою базою, яка 
адаптована до міжнародних правових норм, і в 
результаті цих зусиль створено певні умови для 
залучення вітчизняних та іноземних інвесторів в 
економіку країни, впроваджено певні стандарти 
забезпечення захисту прав, інтересів, майна 
суб’єктів інвестиційної діяльності незалежно від 
форм власності. Однак нормативно-правове 
забезпечення в галузі інвестиційно-інновацій-
ної діяльності в Україні має значні суперечності 
та колізії, які виникли через його неузгодженість 
із дозвільним та податковим законодавством у 
сфері господарської діяльності. Слід відзначити 
недосконалість законодавства у сфері захисту 
авторських прав та захисту від протиправного 
поглинання та захоплення власності й негативний 
вплив від порушення законодавства державними 
органами, посадовими особами та підприємцями, 
що не сприяє здійсненню інвестицій та інновацій у 
малий бізнес. 

Протягом останніх років на всіх рівнях держав-
ного управління економікою здійснюються інтен-
сивні зусилля щодо реалізації інноваційно-інвес-
тиційних проектів та програм розвитку, створення 
інноваційної інфраструктури. Однак, незважаючи 
на кількість технопарків, інноваційних та інвести-
ційних фондів, у сфері малого підприємництва 
працюють одиниці. До того ж в Україні не створено 
інфраструктури, яка б поєднувала науку, раціона-
лізаторську діяльність та мале підприємництво. 
Інвестиційно-інноваційна діяльність у малому 
підприємництві України стала одним із головних 
напрямів розширення та збільшення капітальних 
інвестицій, упровадження нових технологій на 
підприємствах на основі науково-технічного про-
гресу. Разом із цим головним джерелом інвесту-
вання залишаються власні кошти підприємств та 
організацій, яких недостатньо для впровадження 
інновацій. Інвестиційний клімат в Україні в умовах 
військової агресії залишається несприятливим 
для іноземних інвесторів, а отже, сучасний малий 
бізнес недоотримує потенційних інвестицій. Варто 
відзначити, що одним із пріоритетних напрямів 
сучасної державної інвестиційно-інноваційної 
політики в Україні є організація у цій сфері співп-
раці між малими, середніми та великими підпри-
ємствами. Однак досі не вдалося створити жодної 
агломерації малого та середнього підприємництва 
навколо великих підприємств, які є технологічними 
лідерами в певних галузях економіки. Такі лідери 
могли б створити потужні інноваційні виробничі та 
обслуговуючі мережі, які б заповнилися малим біз-
несом. На жаль, в Україні поки що не здійснюється 
належних зусиль щодо створення та розповсю-
дження таких агломерацій.

Рис. 1. Загальна структура суб’єктів підприємництва,  
що займалися інноваційною діяльністю у 2014–2016 рр.

Джерело: узагальнено автором за даними [3]
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У сучасних умовах значна увага повинна приді-
лятися налагодженню механізмів співробітництва 
між приватним та державним секторами (дер-
жавно-приватне партнерство). Такі партнерства 
повинні об’єднати науково-технологічні ресурси 
державного і приватного секторів на довгостро-
ковій основі. Прецеденти такого партнерства в 
Україні є, але вони спостерігаються у формі вне-
сення змін до законодавства, розроблення пілот-
них проектів, створення спільних інформаційних 
та освітніх структур. На жаль, за умов політичної 
та економічної нестабільності в Україні реаль-
них масштабних форм такого довгострокового 
співробітництва налагодити не вдалося. Інвести-
ційно-інноваційний розвиток малого бізнесу про-
голошено пріоритетом регіональної економічної 
політики. В Україні налагоджена система поточ-
ного та середньострокового планування розвитку 
малого підприємництва, що втілюється у розро-
бленні та реалізації відповідних програм. До роз-
роблення таких програм у регіонах залучається 
широке коло фахівців, експертів, науковців, пред-
ставників профспілок, громадських організацій. Як 
результат, у програми включається значна кіль-
кість цікавих інноваційних проектів. Однак для 
реалізації цих проектів катастрофічно не вистачає 
інвестицій. 

Важливу роль у зміцненні інвестиційно-іннова-
ційної бази економічної безпеки малого підприєм-
ництва відіграє стан конкурентного бізнес-серед-
овища. Варто відзначити суттєве поліпшення 
бізнес-середовища в Україні, переважно за раху-
нок спрощення умов ведення бізнесу. Однак дер-
жавна політика України є відносно слабкою у 
ключових сферах підтримки конкурентоспромож-
ності малого підприємництва, що проявляється 
у високому рівні монополізації ринків ресурсів. 
Також слабкість державної інвестиційно-іннова-
ційної політики щодо підвищення конкурентоспро-
можності сектора малого підприємництва про-
являється по відношенню до його технологічного 
потенціалу. Тобто сьогодні конкурентне ринкове 
середовище є небезпечним для малого бізнесу 
саме через його низьку конкурентну спроможність.

Таким чином, в Україні процес інвестиційно-
інноваційного розвитку малого підприємництва 
протікає дуже повільно, а інвестиційно-іннова-
ційна база його економічної безпеки є слабкою. 
Причини недосконалості процесу інвестиційно-
інноваційного розвитку малого підприємництва 
наведено на рис. 2.

Для зміцнення інвестиційно-інноваційної бази 
економічної безпеки малого підприємництва 
запропоновано таке:

Впровадити систему юридичного аудиту зако-
нодавства у сфері інвестиційної та інноваційної 
діяльності, видачі дозволів, ліцензій, оподатку-
вання, захисту авторських прав, створення спе-

ціальних режимів господарювання на предмет 
виявлення правових та процедурних колізій, супер-
ечностей, упровадження у подальшому системи 
юридичного моніторингу та на цій основі підго-
товка та внесення законопроектів щодо змін у від-
повідне законодавство. Реалізацію функції аудиту 
слід доручити юридичним службам Державній 
регуляторній службі України. Також до цієї роботи 
доцільно залучити юридичні науково-дослідні 
установи та відповідні структури закладів вищої 
освіти. Впровадження даної системи дасть змогу: 
усунути штучні процедурні перешкоди на шляху 
створення інноваційних структур; розширити мож-
ливості пільгового оподаткування інвестицій у 
реалізацію інноваційних проектів; спростити про-
цедури отримання документів захисту авторського 
права; оптимізувати процеси формування дієвої 
інвестиційно-інноваційної інфраструктури тощо. 
Реалізація зазначеної пропозиції, дасть можли-
вість суттєво поліпшити організаційно-правові 
умови інвестиційно-інноваційної діяльності в сек-
торі малого підприємництва, що буде мати страте-
гічне значення для зміцнення економічної безпеки 
малого бізнесу.

Впровадити систему комплексного експерт-
ного аудиту (а в подальшому системи експертного 
моніторингу) ефективності діяльності інституціо-
нальних та організаційних інноваційних структур, 
які призначені для розвитку інноваційної інфра-
структури (мережі базових інноваційно-техно-
логічних центрів передачі технологій для малих 
підприємств на базі великих промислових кор-
поративних структур, забезпечення пільгового 
фінансування програм інноваційної активності 
підприємств, створення бізнес-парків, технологіч-
них інкубаторів, фондів підтримки інноваційного 
підприємництва, інноваційно-аналітичних бізнес-
центрів європейського типу, бізнес-інкубаторів). 
Для впровадження необхідно: створити відповід-
ний підрозділ у складі Експертно-апеляційної ради 
Державної регуляторної служби України з метою 
управління процесом аудиту та моніторингу; про-
вести аудит створених раніше інноваційних струк-
тур, які фінансуються за бюджетні кошти, на пред-
мет доцільності їх існування та реорганізації; у 
склад комісій з аудиту включити експертів робо-
чих груп, які вже створені в процесі розроблення 
програм. Реалізація цієї пропозиції дасть змогу 
отримати об’єктивний, обґрунтований експертами 
вердикт щодо ефективності діяльності інституціо-
нальних та організаційних інноваційних структур.

Провести реорганізацію інституціональних та 
організаційних інноваційних структур, які призна-
чені для розвитку інноваційної інфраструктури. 
Така реорганізація повинна проводитися для 
скорочення безперспективних установ та органі-
зацій і створення на їх основі невеликої кількості 
дієвих структур, здатних налагодити взаємодію 
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між наукою, винахідництвом, раціоналізатор-
ством, з одного боку, і бізнесом – з іншого. Для 
цього необхідно: на основі відповідних рішень лік-
відувати безперспективні установи та організації; 
у межах національних та регіональних програм 
інноваційно-інвестиційного розвитку та підтримки 
малого та середнього підприємництва передба-
чити фінансування за рахунок бюджетних коштів 
тільки тих інноваційних структур, доцільність яких 
підтверджена аудитом; забезпечити необхідне 
для ефективного виконання своїх функцій фінан-
сування інноваційних структур за рахунок коштів 
державного та місцевих бюджетів; створити на 
базі провідних закладів вищої освіти та профіль-
них підприємств відповідних галузей дієздатні 
регіональні й територіальні бізнес-інкубатори, 
інноваційні парки, фінансування діяльності яких 
перебачити за рахунок регіональних корпоратив-
них інвестиційних фондів; оподаткування підпри-
ємств, створених як результат діяльності бізнес-
інкубаторів та інноваційних парків здійснювати у 
пільговому режимі. 

Економічний ефект від упровадження пропо-
зицій буде досягнуто за рахунок інтенсифікації 
процесів формування національної інноваційної 
інфраструктури, забезпечення інвестиційно-інно-
ваційного розвитку малого бізнесу завдяки коопе-
рації зусиль державних структур, закладів вищої 
освіти, малих, середніх та великих підприємств в 
інноваційній сфері. 

Також варто створити дієву інвестиційну базу 
для реалізації інноваційних проектів та програм 
розвитку малого підприємництва. Для реалізації 
необхідно: створити корпоративний державно-
приватний банк розвитку малого та середнього 
підприємництва з акціонерним капіталом не 
менше 1 млрд. євро.; розробити й ухвалити спе-
ціальний закон «Про систему державних гарантій 
комерційним банкам щодо мікрокредитування у 
сфері малого підприємництва» та впровадити таку 
систему. Це дасть змогу значно поліпшити інвес-
тиційний клімат в Україні, створити дієві джерела 
інвестування для реалізації інноваційних проектів 
у секторі малого підприємництва. 

 

Недоліки процесу інвестиційно-інноваційного розвитку малого 
підприємництва 

відсутність реальних механізмів упровадження ухвалених нормативно-правових 
актів  

неузгодженість українського законодавства в галузі інвестиційної, інноваційної 
діяльності, інтелектуальної власності, дозвільної та податкової систем 

 недостатній обсяг державних інвестицій в інноваційну інфраструктуру та 
відсутність механізмів залучення приватних інвестицій у реалізацію 
інноваційних проектів  

 відсутність зацікавленості малих підприємств у впровадженні інновацій 

 відсутність ефективних податкових стимулів для виробничого впровадження 
наукових й освітніх робіт, створених у рамках науково-дослідних робіт 

відсутність системи економічно вигідного нагромадження ресурсів для реалізації 
підприємницьких проектів інноваційного характеру  

відсутність можливості у малих підприємств отримати кредит у банку для 
інноваційного розвитку  

недостатній розвиток елементів інноваційної інфраструктури 

недоступність систематизованої інформації про нові технології, які мають 
можливості комерційної реалізаці; 

 висока вартість нововведень та тривалі строки їх окупності  

низький платоспроможний попит на вітчизняну інноваційну продукцію тощо 

Рис. 2. Недоліки процесу інвестиційно-інноваційного розвитку малого підприємництва
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Доцільно впровадити в практику державної 
інвестиційно-інноваційної політики щодо забез-
печення співпраці між великими, середніми та 
малими підприємствами дієві інструменти органі-
зації такого співробітництва, а саме: пілотні про-
екти створення інноваційно-виробничих агломе-
рацій великих, середніх та малих інноваційних 
підприємств на основі великих підприємств – тех-
нологічних лідерів; збільшити державні замов-
лення в наукоємних та високотехнологічних галу-
зях економіки; створити точкові спеціальні режими 
господарювання в межах окремих виробничих 
територій. Це дасть змогу значно активізувати 
процес інноваційного співробітництва між вели-
ким, середнім та малим бізнесом, що забезпечить 
приріст обсягу виробництва інноваційної продукції 
в секторі малого бізнесу.

А також необхідно підвищити реальний рівень 
пріоритетності інвестиційно-інноваційного склад-
ника в регіональних програмах розвитку малого 
підприємництва. Це можливо, якщо: на рівні 
постанови Кабінету Міністрів України прийняти 
відповідне рішення та посилити контроль над 
його виконанням у межах регуляторної політики; 
затвердити на рівні Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України методику розроблення 
та структуру таких програм, включаючи перелік 
інноваційних проектів, реальні джерела фінан-
сової підтримки, показники виконання програми, 
перелік заходів та показники оцінки їх реалізації; 
створити при регіональних управліннях економіки 
координаційні групи з моніторингу та координа-
ції інвестиційно-інноваційної діяльності; створити 
регіональні управління корпоративного державно-
приватного банку розвитку малого та середнього 
підприємництва, інвестиційна діяльність яких у 
пріоритетному порядку повинна враховувати регі-
ональні програми інноваційного розвитку малого 
підприємництва. Це дасть змогу підвищити реаль-
ний рівень пріоритетності інвестиційно-інновацій-
ного складника в регіональних програмах розви-
тку малого підприємництва. Організаційний ефект 
від провадження пропозицій буде виражатися у: 
поліпшенні ефективності управління інновацій-
ними процесами на регіональному рівні; поліп-
шенні координації та моніторингу процесів реа-
лізації регіональних інноваційних проектів із боку 
регіональної влади; вдосконаленні методики, 
структури та процедур розроблення та подаль-
шої реалізації регіональних програм інвестиційно-
інноваційного розвитку; збільшенні інвестиційних 
можливостей регіонів щодо забезпечення вико-
нання програм інноваційного розвитку малого під-
приємництва.

Висновки з проведеного дослідження. Орга-
нізаційний та економічний ефекти від упрова-
дження пропозицій щодо зміцнення інвестиційно-
інноваційної бази економічної безпеки малого 

підприємництва полягає у: значному підвищенні 
рівня безпеки бізнес-середовища та поліпшенні 
інвестиційного клімату в Україні, усуненні штуч-
них процедурних перешкод на шляху створення 
інноваційних структур, розширенні можливостей 
пільгового оподаткування інвестицій у реаліза-
цію інноваційних проектів, спрощенні процедур 
отримання документів захисту авторського права; 
оптимізації процесів формування дієвої інвес-
тиційно-інноваційної інфраструктури; суттєвому 
поліпшенні організаційно-правових умов інвес-
тиційно-інноваційної діяльності в секторі малого 
підприємництва, що буде мати стратегічне зна-
чення для зміцнення економічної безпеки малого 
бізнесу; інтенсифікації процесів формування 
національної інноваційної інфраструктури, забез-
печення інвестиційно-інноваційного розвитку 
малого бізнесу завдяки кооперації зусиль дер-
жавних структур, закладів вищої освіти, малих, 
середніх та великих підприємств в інноваційній 
сфері; створенні дієвих джерел інвестування для 
реалізації інноваційних проектів у секторі малого 
підприємництва, що може дати приріст обсягу іно-
земних та вітчизняних інвестицій в інноваційний 
розвиток даного сектору; активізації процесу інно-
ваційного співробітництва між великим, серед-
нім та малим бізнесом, що забезпечить приріст 
обсягу виробництва інноваційної продукції; поєд-
нанні потенціалу держави у сфері нових техноло-
гій із підприємництвом і розширенні можливостей 
для трансферу нових технологій у сектор малого 
підприємництва, що може забезпечити приріст 
обсягу виробництва інноваційної продукції.

Таким чином, упровадження пропозицій щодо 
зміцнення інвестиційно-інноваційної бази еко-
номічної безпеки малого підприємництва дасть 
змогу значно підвищити рівень безпеки бізнес-
середовища, призведе до прискорення темпів 
його розвитку.
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THE PRAGMATICS INVESTMENT-INNOVATIVE PROVIDING  
OF ECONOMIC SECURITY OF SMALL BUSINESS

The article deals with issues of actual problem of improving the system of economic security of small busi-
ness in terms of innovations and investments. The political and economic instability of Ukraine, the inconsis-
tency of economic reforms have led to a situation characterized by systemic threats to small business as a 
sector of the economy. The main objective of the article is to develop practical measures and tools for improv-
ing the system of economic security of small business, namely: the first change of the permit system of small 
business, the second improvement of the system of taxation of small business, the third strengthening of the 
investment innovation base of the operation of small business, the fourth creation of a system of state guaran-
tees and protection of rights property, the fifth stimulation of innovation development in small business.

The results of such research can be the basis for the formation of managerial thinking of all subjects of the 
process of ensuring the economic security of small business, the adoption of effective management decisions 
to strengthen it. 

The article discusses the pragmatic aspect of providing the strengthening of the investment and innovation 
base of the economic security of small business in Ukraine. The research used a systematic approach, general 
scientific methods of analysis and synthesis; the information basis of the research is the regulatory framework 
and reporting data of the State Statistical Service of Ukraine.

Тhe content of the practical significance of the results research – development of recommendations for 
public administration bodies on implementation a complex of economic and administrative measures providing 
economic security of small business in the field reproduction and preservation of domestic scientific, innovative 
and investment potential.

The modern state of structure of business entities is investigational that carry on innovative activity dur-
ing the last years. Basic problems are analysed with that small business entities clash and suggestions are 
given in relation to their decision. The basic lacks of process of investment-innovative development of small 
enterprise are generalized. Suggestions are gone into detail in relation to the improvement of organizational 
and legal terms of investment-innovative activity in the sector of small enterprise that has a strategic value for 
strengthening of economic security of small business. Ways over of realization are brought reorganizations of 
institutional and organizational innovative structures, that is intended for development of innovative infrastruc-
ture. It is proposed to create an effective investment base for the implementation of innovative projects and 
programs for the development of small enterprises by forming a corporate state-private bank for the develop-
ment of small and medium enterprises. 

The introduction of practical proposals to strengthen the investment and innovation base of the economic 
security of small business will significantly increase the level of security of the business environment and will 
accelerate its development.


