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У статті обґрунтовано необхідність ство-
рення якісної інфраструктури державного 
забезпечення підтримки малого бізнесу як 
ключової умови його розвитку. Розглянуто 
сучасні тенденції у діяльності інституцій 
підтримки підприємництва на території 
України та доведено існування територіаль-
ної нерівномірності їх розташування. Дослі-
джено структуру чинних інституцій держав-
ного забезпечення розвитку малого бізнесу 
у розрізі макро- та мезорівнів. Встановлено 
закономірності у розташуванні об’єктів 
інфраструктури державного забезпечення 
розвитку малого бізнесу у великих урбанізо-
ваних містах. Науковою новизною роботи є 
побудована матриця інтегрування об’єктів 
інфраструктури та функцій державного 
забезпечення розвитку малого підприємни-
цтва, що дала змогу візуалізувати пріори-
тетність інформаційно-консультативних 
видів допомог, які надають інституції, та 
встановити наявні диспропорції інфра-
структурної підтримки не тільки у кількості 
інституцій, розташованих на відповідній 
території, а й у характері цієї підтримки.
Ключові слова: розвиток малого бізнесу, 
державне забезпечення розвитку, мале під-
приємництво, інституції підтримки підпри-
ємництва, інфраструктура державної під-
тримки.

В статье обоснована необходимость соз-
дания качественной инфраструктуры 

государственного обеспечения поддержки 
малого бизнеса как ключевого условия его 
развития. Рассмотрены современные 
тенденции в деятельности институтов 
поддержки предпринимательства на тер-
ритории Украины и доказано существова-
ние территориальной неравномерности 
их расположения. Исследована структура 
действующих институтов государствен-
ного обеспечения развития малого бизнеса 
в разрезе макро- и мезоуровня. Установлены 
закономерности в расположении объектов 
инфраструктуры государственного обе-
спечения развития малого бизнеса в круп-
ных урбанизированных городах. Научной 
новизной работы является построенная 
матрица интегрирования объектов инфра-
структуры и функций государственного 
обеспечения развития малого предпринима-
тельства, которая позволила визуализиро-
вать приоритетность информационно-кон-
сультативных видов поддержки, которую 
оказывают институты, и установить 
существующие диспропорции инфраструк-
турной поддержки не только в количестве 
институтов, расположенных на соответ-
ствующей территории, но и в характере 
этой поддержки.
Ключевые слова: развитие малого бизнеса, 
государственное обеспечение развития, 
малое предпринимательство, институты 
поддержки предпринимательства, инфра-
структура государственной поддержки.

The article substantiates the necessity of creating a qualitative infrastructure of state support for small business support as a key condition for its develop-
ment. Modern tendencies in the activity of institutions supporting entrepreneurship on the territory of Ukraine are considered and the existence of territorial 
unevenness of their location is proved. The structure of the existing institutions of state support for the development of small business in the context of 
macro- and mezzanine relations is explored. The article analyzes the theoretical positions of the functions of state support for the development of small 
business, which are implemented by institutes. Considered the proportion of support institutions in the infrastructure of state support for the development 
of small business in Ukraine and the predominance of information and consulting institutions and investment funds and companies in the structure. The 
regional distribution of key infrastructure objects of the state support for small business development in Ukraine is analyzed. The regularities in the location 
of infrastructure objects of state support for small business development in large urbanized cities are established. The functions of the institutions of state 
support of small business are highlighted: administrative assistance in the creation of new enterprises; legal assistance; information help; financial and credit 
assistance; educational assistance; consulting assistance; help with business promotion, marketing and advertising services; assistance in setting up new 
business contacts; advisory assistance; personnel support; technological support; innovative support; investment support. The scientific novelty of the work 
based on the matrix of integration of infrastructure objects and functions of state support for the development of small business. Its allowed to visualize the 
priority of informational and consulting types of assistance provided by institutions and to identify existing imbalances between the actual needs of small 
business entities and the types of state support provided. 
Key words: small business development, state support of development, small business, entrepreneurship support institutions, state support infrastructure.

СУЧАСНИЙ СТАН ІНФРАСТРУКТУРИ ДЕРЖАВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА УКРАЇНИ
THE MODERN POSITION OF THE STATE SUPPORT INFRASTRUCTURE  
FOR DEVELOPMENT THE SMALL ENTERPRISE IN UKRAINE

Постановка проблеми. Необхідною умовою 
активізації підприємницької ініціативи та стиму-
лювання розвитку малого бізнесу України є забез-
печення якісної розгалуженої інфраструктури 
державної підтримки, що покликана сформувати 
міцну інформаційну базу розвитку суб’єктів малого 
підприємництва (далі СМП), полегшити доступ до 
фінансування та сприяти зменшенню впливу ризи-
ків на ранніх етапах створення бізнесу та виходу 
його на нові ринки збуту. Проте встановлені зако-
нодавством принципи державної підтримки щодо 
створення рівних можливостей для доступу до 
об’єктів інфраструктури підтримки усіма СМП на 

практиці реалізуються неповною мірою, що про-
являється у територіальній нерівномірності розви-
тку та нерозвиненості інфраструктури підтримки 
підприємництва на окремих територіях України. 
З огляду на існування диспропорцій у рівні розви-
тку сфери малого бізнесу різних регіонів доціль-
ним є дослідження сучасного стану державного 
забезпечення інфраструктурною підтримкою.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми державного забезпечення розвитку 
малого бізнесу є предметом дослідження бага-
тьох українських учених. Так, А.В. Кунденко та 
О.В. Пономаренко наголошують на нерозвину-
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Таблиця 1
Структура діючих інституцій державного забезпечення розвитку малого бізнесу  

у розрізі областей України
Область Назва інституцій

Івано-Франківська 
область

Бізнес-інкубатор в Івано-Франківській області; Консалтинговий центр «Перспектива-М»; 
Молодіжний громадський центр «Еталон»; Громадський центр «Ділові ініціативи»; 
Агенція місцевого економічного розвитку м. Бурштина 

Вінницька область Спілка підприємців «Стіна»; Вінницький клуб ділових людей 
Дніпропетровська 

область
Компанія «Арлен»; Громадська організація «Український захист»; Асоціація «Право-
захист» із питань регуляторної політики; Дніпропетровський координаційно-експертний 
центр; Агенція економічного та соціального розвитку; Нікопольська агенція регіональ-
ного розвитку 

Донецька область Громадська організація «Альянс»; Рада громадських організацій підприємців м. Марі-
уполя; Громадська організація «Відкрита економіка»; Клуб підприємців Донбасу; Гро-
мадська організація «Взаємодія» 

Закарпатська область Агентство сприяння сталому розвитку Карпатського регіону «Форза» 
Одеська область Європейська асоціація розвитку бізнесу; Рада підприємців Одеси; Українсько-голланд-

ський «Оверсіз» бізнес-клуб; Український фінансово-кредитний альянс; Клуб успішних 
жінок «Жінки України»; Фонд підтримки підприємництва м. Ізмаїла; Фонд підтримки під-
приємництва в Болградському районі 

Луганська область Кремінська бізнес-асоціація 
Львівська область Агенція розвитку підприємництва жінок та молоді Центр «Регіональний розвиток»; Аген-

ція регіонального розвитку Кам’янка-Бузького району; Спільнота «Соціально відпові-
дальний бізнес»; Молодіжний центр працевлаштування; ППВ Мережі Знань; Львівська 
обласна молодіжна хостел-асоціація; Конфедерація ділових кіл Львівщини; Клуб ділових 
людей; Кластер «Деревообробка та меблеве виробництво»; Львівська аграрна палата

Миколаївська область Центр підтримки бізнесу; Миколаївський клуб директорів 
Запорізька область Бізнес-союз «Порада»; Комітет майбутнього. Солідарність і відповідальність 
Сумська область Туристичний кластер «Посулля»; Спілка підприємців, орендарів та власників Сумської 

області; Інститут публічного права; Молодь та підприємництво 
Полтавська область Спілка сільських жінок України (Полтавський обласний осередок)

Рівненська
область

Рівненська агенція із залучення інвестицій «ІнвестІнРівне»; Центр аграрного розвитку; 
Центр сприяння бізнесу; Рівненська федерація малого та середнього бізнесу «Єдність» 

Харківська область Громадська організація «Добра воля»; Спілка підприємців Харківської області; Націо-
нальна організація роздрібної торгівлі; Об’єднання підприємців торгівлі та громадського 
харчування «Торгова єдність»; Об’єднання підприємців «Слобожанщина»; Асоціація 
приватних роботодавців; Бізнес-інкубатор Харківського національного університету 
міського господарства ім. О.М. Бекетова 

Херсонська область Регіональна рада підприємців; Таврійське об’єднання територіальних громад; Таврій-
ський туристичний кластер 

Хмельницька область Центр підтримки малого підприємництва 
Черкаська область Товариство фахівців із промислового менеджменту

Чернівецька область Бізнес-центр; Центр громадської активності «Синергія»
Чернігівська область Громадська організація «Сяйво Сіверщини»; Ліга (клуб) ділових і професійних жінок

Джерело: складено автором на основі даних [1; 2]

Рис. 1. Структура діючих інституцій державного забезпечення  
розвитку малого бізнесу на державному та міждержавному рівні

Джерело: складено автором на основі даних [1; 2] 

 

Міждержавний 
рівень 

Європейський інвестиційний банк; Європейський банк 
реконструкції та розвитку; Міжнародна фінансова корпорація; 
Кредитна Установа для Відбудови; Німецько- Український 
фонд 

 
Державний  

рівень 

Державна служба України з питань регуляторної політики та 
розвитку підприємництва; Український фонд підтримки 
підприємництва; Фонд підтримки малого інноваційного 
бізнесу 
Український державний фонд підтримки фермерських 
товариств 
Державний експортно-імпортний банк України 

Рівень охопленя Інституції, що забезпечують реалізацію державної підтримки 
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тості інфраструктури підтримки підприємництва та 
територіальній нерівномірності розвитку підприєм-
ництва [4, с. 61]. В.В. Папп та Н.В. Бошота ствер-
джують, що кількісні показники та нерівномірність 
розташування по території України не завжди свід-
чать про ефективність впливу на вирішення соці-
ально-економічних проблем у регіонах та подальші 
темпи розвитку малого підприємництва [6, c. 24]. 
Г.В. Рачинська та Л.С. Лісовська наголошують на 
необхідності удосконалення системи інфраструк-
турного забезпечення малого і середнього підпри-
ємництва, постійного моніторингу її законодавчого 
забезпечення, адаптації результативних світових 
механізмів підтримки малого і середнього бізнесу 
до українських реалій [10].

Постановка завдання. Метою статті є дослі-
дження сучасної інфраструктури підтримки підпри-
ємництва та визначення ключових особливостей 
діяльності інституцій підтримки у різних регіонах.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Досвід економічно розвинених країн показує, що 
для забезпечення розвитку малого підприємни-

цтва важливим є створення інституцій підтримки 
бізнесу, які функціонують як на загальнодержав-
ному, так і регіональному та місцевому рівнях та 
сприяють створенню умов для початку та ведення 
малого бізнесу. як зазначається у звіті організації 
USAID, формування багаторівневих мереж інсти-
туцій підтримки підприємництва, організовані за 
регіональним, національним та інтернаціональним 
принципами, які пронизують різні сектори, галузі 
економіки, територіальні господарські комплекси, 
дає змогу сконцентрувати ресурси для досягнення 
спільних цілей [1, с. 7–8]. 

Як і в зарубіжних країнах, так і в Україні дер-
жавне забезпечення розвитку малого підприємни-
цтва реалізується через програми та проекти як на 
міждержавному і державному рівні, так і на рівні 
регіонів (рис. 1, табл. 1).

Державна підтримка об’єктів інфраструктури 
підтримки малого і середнього підприємництва 
здійснюється в межах державних, регіональних 
і місцевих програм розвитку малого і середнього 
підприємництва [5, с. 105]. Проте існування тери-

Рис. 2. Діючі інститути державного забезпечення розвитку малого бізнесу у м. Київ

Джерело: складено автором на основі даних [1]

 

Асоціація «Діловий туризм України»    
Європейська Бізнес-Асоціація    
Жіноча професійна ліга    
Асоціація «Меблідеревпром»    
Міжнародна бізнес-асоціація    
Палата податкових консультантів    
Асоціація підприємств інформаційних технологій України   
Громадське об’єднання «Підприємці України»    
Професійна асоціація корпоративного управління    
Спілка молочних підприємств України    
Спілка підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств 
України    
Спілка податкових консультантів України    
Спілка сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні    
Всеукраїнське об’єднання підприємців малого та середнього бізнесу 
«Фортеця»    
Фумігаційна асоціація    
Центр комерційного права    
Асоціація суднобудівників України «Укрсудпром»    
Українські акредитовані органи з оцінки відповідності    
Центр розвитку бізнес-технологій    
Українська асоціація активного та екологічного туризму    
Незалежні підприємства автосервісу    
Українська асоціація директ маркетингу    
Громадянський корпус    
Ліга розвитку науки    
Всеукраїнське об’єднання крюінгових компаній    
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій    
Асоціація податкових радників    
Компанія «О Два»    
Українська Пест Контроль Асоціація    
Компанія «CEO Клаб»    
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торіальної нерівномірності розташування інститу-
цій підтримки підприємництва є першочерговою 
перешкодою, що заважає досягати поставлених 
цілей та підвищувати конкурентоспроможність 
та привабливість підприємницького середовища 
України. Так, за даними звіту «Інституції підтримки 
підприємництва: концепція, особливості, діяль-
ність» [1], інституції підтримки акумулюються у 
великих обласних центрах, зокрема, найбільша 
кількість інституцій розташована у столиці України 
(рис. 2).

Дослідження статистичних даних щодо кіль-
кості діючих в Україні інституцій підтримки (рису-
нок 3) засвідчили, що нині найбільш поширеними 
є інформаційно-консультативні установи (2772 од. 
у 2018 році) та інвестиційні фонди та компанії 
(1909 од.).

Проте деталізований їх аналіз у розрізі адмі-
ністративно-територіальних одиниць (рисунок 4) 
показав, що найбільша їхня частка розташована 
у місті Києві (відповідно 614 од. та 1367 од.). Така 
ситуація спостерігається і з іншими організаціями, 
що забезпечують підтримку розвитку малого біз-
несу в Україні.

Як справедливо стверджують В.В. Папп та 
Н.В. Бошота, доступ до можливостей, ресурсів та 
асортименту послуг такої інфраструктури має отри-
мувати кожен житель країни, що бажає займатися 
бізнесом, незалежно від місця свого знаходження 
[6 с. 22]. При цьому диспропорції інфраструктур-
ної підтримки спостерігаються не тільки у кількості 
інституцій, розташованих на відповідній території, 
а й у характері цієї підтримки. Так, Г.В. Рачинська 

до основних функцій інфраструктури підтримки 
відносить: організаційне оформлення ділових від-
носин; підвищення оперативності й ефективності 
роботи різних суб’єктів економіки на основі дифе-
ренціації заповнюваних ними ринкових ніш; полег-
шення різних форм юридичного та економічного 
контролю; сприяння суб’єктам бізнесу у фінансо-
вому обслуговуванні й загалом суспільне регулю-
вання ділової практики [10, c. 212]; В.В. Папп та 
Н.В. Бошота стверджують, що невід'ємною функ-
ціональною складовою частиною інфраструктури 
підтримки малого підприємництва є фінансово-
кредитне, маркетингове, інформаційно-консуль-
таційне, консалтингове, матеріально-технічне, 
ресурсне, кадрове забезпечення суб'єктів малого 
бізнесу [6, с. 22]. Т.О. Мельник виділяє такі види 
підтримки: фінансову, інформаційну, консульта-
ційну, у сфері інновацій, науки та промислового 
виробництва, суб’єктів, що провадять експортну 
діяльність, у сфері підготовки, перепідготовки і 
підвищення кваліфікації управлінських кадрів та 
кадрів ведення бізнесу [ 5, с. 105].

При цьому погоджуємося з думкою, що визна-
чені функції є дуже важливими для розвитку під-
приємництва, адже їх виконання передбачає 
вплив як на умови ведення бізнесу (захист прав і 
представництво інтересів, фінансова та ресурсна 
підтримка), так і на конкурентоспроможність під-
приємств (юридична, інформаційно-комунікаційна 
та аналітична підтримка) [1].

Для розуміння внеску кожного об’єкта інфра-
структури у забезпечення розвитку малого біз-
несу нами побудована матриця інтегрування 
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Рис. 3. Питома вага інституцій підтримки в інфраструктурі  
державного забезпечення розвитку малого бізнесу України у 2018 році, %

Джерело: складено автором на основі даних [2]
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(таблиця 2), яка дає змогу візуалізувати функції 
кожного інституту та переважання того чи іншого 
вектора спрямованості діяльності. Результати 
побудованої матриці свідчать про переважання 
більш інформаційно-консультативних функцій 
інституцій, тоді як за результатами опитування 

Таблиця 2 
Матриця інтегрування об’єктів інфраструктури  

та функцій державного забезпечення розвитку малого підприємництва
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підприємців щодо перешкод у діяльності першо-
черговими є проблеми недостатності замовлень, 
ліквідності та браку обігових коштів, доступу до 
фінансування [3].
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потреб ринку та інших факторів, що визначають 
модель економіки країни: структури національної 
економіки, доступності фінансових ресурсів для 
діяльності інституцій [1]; налагодження ефектив-
ного діалогу між бізнесом та владою, посилення 
підтримки місцевого виробника; створення прива-
бливого інвестиційного клімату, залучення підпри-
ємств до участі у державно-приватному партнер-
стві [4]; створення економічно-правових умов для 
формування інфраструктури інноваційного розви-
тку підтримки малого підприємництва; удоскона-
лення й спрощення процедур експертизи і реєстра-
ції інноваційних структур та їх проектів [6] тощо.

Висновки з проведеного дослідження. Зага-
лом дослідження сучасного стану інфраструктури 
державного забезпечення розвитку малого біз-
несу наштовхує на висновок про закономірності у 
розташуванні об’єктів інфраструктури державного 
забезпечення розвитку малого бізнесу у великих 
урбанізованих містах. Напрямами подальших 
досліджень має бути статистичний аналіз рівно-
мірності розташування інституцій підтримки крізь 
призму реалізації ними функцій з метою підси-
лення відповідного виду державної допомоги у 
регіонах країни.
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THE MODERN POSITION OF THE STATE SUPPORT INFRASTRUCTURE  
FOR DEVELOPMENT THE SMALL ENTERPRISE IN UKRAINE

The necessary condition for activating the entrepreneurial initiative and stimulating the development of 
small business in Ukraine is to providing the high quality, comprehensive public support infrastructure. It should 
be designed to create a solid information base for the development of small businesses, to facilitate access to 
finance, and to help reduce the impact of risks in the early stages of business creation and its release on new 
sales markets.

The purpose of the article. The purpose of the article is to study the modern infrastructure of entrepre-
neurship support and to determine the key features of the activity of support institutions in different regions.

Methodology. The structure of existing institutions of state support for small business development in 
the context of macro- and mesorovs, regional distribution of infrastructure of state support for small business 
development in Ukraine are visualized. The article analyzes the theoretical positions of the functions of state 
support for the development of small business, which are implemented by institutes.

Results. The article substantiates the necessity of creating a qualitative infrastructure of state support for 
small business support as a key condition for its development. Modern tendencies in the activity of institutions 
supporting entrepreneurship on the territory of Ukraine are considered and the existence of territorial uneven-
ness of their location is proved. The structure of the existing institutions of state support for the development of 
small business in the context of macro- and mezzanine relations is explored. Considered the proportion of sup-
port institutions in the infrastructure of state support for the development of small business in Ukraine and the 
predominance of information and consulting institutions and investment funds and companies in the structure. 
The regional distribution of key infrastructure objects of the state support for small business development in 
Ukraine is analyzed. The regularities in the location of infrastructure objects of state support for small business 
development in large urbanized cities are established.

The functions of the institutions of state support of small business are highlighted: administrative assistance 
in the creation of new enterprises; legal assistance; information help; financial and credit assistance; educa-
tional assistance; consulting assistance; help with business promotion, marketing and advertising services; 
assistance in setting up new business contacts; advisory assistance; personnel support; technological sup-
port; innovative support; investment support.

Practical implications. The obtained results can form the basis for constructing neural links between 
support institutions, existing types of assistance and identified entrepreneurs with actual barriers to business.

Value/originality. The scientific novelty of the work based on the matrix of integration of infrastructure 
objects and functions of state support for the development of small business. Its allowed to visualize the priority 
of informational and consulting types of assistance provided by institutions and to identify existing imbalances 
between the actual needs of small business entities and the types of state support provided. 
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