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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
  

 Актуальність теми. Досвід розвитку провідних економік світу підтверджує, 
що в основі становлення якісних, структурно збалансованих соціально-
економічних систем закладені формування і розвиток сектора малого 
підприємництва. Попри базові завдання і функції (формування істотної частини 
ВВП та бюджетних надходжень, створення конкуренції, забезпечення зайнятості 
та задоволення споживчих потреб населення) цей сектор національного 
господарства забезпечує динамізм та інноваційність господарських процесів, 
покращення міжгалузевих і міжсекторальних зв’язків та відносин, зростання 
економічного розвитку територій, реалізацію креативних здібностей та 
інтелектуального потенціалу суспільства та ін. Реалізація соціально-економічного 
потенціалу сектора малого бізнесу в значній мірі залежить від якісного 
державного регулювання його розвитку, невід’ємним інструментом чого слугує 
регуляторна політика, спрямована на вдосконалення правового регулювання 
господарських та адміністративних відносин між регуляторними органами і 
бізнесом, недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних 
регуляторних актів, зменшення втручання держави у діяльність суб’єктів 
господарювання та усунення перешкод для розвитку господарської діяльності.   

Водночас, на сучасному етапі розвитку національної економіки намітилися 
негативні тенденції функціонування сектора малого підприємництва, що 
призводять до стримування соціально-економічних перетворень в Україні. Це 
зменшення чисельності суб’єктів малого бізнесу та їх внеску в забезпечення 
зайнятості, погіршення динамічно-структурних та просторово-галузевих 
характеристик малого бізнесу, його ролі в економічному зростанні, зміцненні 
конкурентоспроможності національного господарства. У тому числі ці тенденції 
обумовлені й недостатньо виваженою та ефективною регуляторною політикою 
держави. 

Існуючі на сьогодні розробки теоретико-методологічного та прикладного 
характеру або не передбачають використання можливостей регуляторної політики 
у сфері малого бізнесу, або не враховують прогресивні практики та підходи до 
формування і впровадження регуляторних процедур. Це актуалізує завдання 
розвитку концептуальних засад, а також обґрунтування дієвих та ефективних 
методико-прикладних інструментів і засобів удосконалення державної 
регуляторної політики розвитку малого підприємництва в Україні. 

Проблеми державного регулювання розвитку малого підприємництва 
досліджені у наукових працях таких вчених, як В. Апопій, М. Барна, О. Вовчак, 
Л. Воротіна, Е. Долан, М. Долішній, П. Друкер, М. Козоріз, О. Кузьмін,                   
К. Макконнелл, В. Мікловда, Н. Міценко, Т. Піхняк, С. Реверчук, В. Рябошлик,   
П. Самуельсон, Ю. Сафонов. Аспекти регуляторної політики, у т. ч. в сфері 
державного регулювання сектора малого підприємництва, є предметом 
досліджень таких науковців, як В. Базилевич, З. Варналій, Т. Васильців,                    
М. Войнаренко, М. Козоріз, А. Мельник, Б. Мізюк, А. Чухно, В. Шевчук та ін.  

Проте, застосовувані механізми та інструменти державного регулювання не 
мають належного ефекту, в тому числі через недовикористання потенціалу 
регуляторної політики, що визначило мету, завдання, об’єкт і предмет дисертації.  



2 
 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 
робота пов’язана з темами наукових досліджень ВНЗ Укоопспілки “Полтавський 
університет економіки і торгівлі”, а саме – в межах науково-дослідних тем: 
“Ринкова трансформація оплати праці на підприємствах споживчої кооперації 
України” (номер державної реєстрації 0112U001079), де автором проведена 
оцінка структурно-функціональної моделі регуляторної політики у сфері розвитку 
малого підприємництва та визначено вплив трансформації оплати праці на 
формування якісної комерційної діяльності підприємства, створення умов для 
розвитку суб’єктів малого бізнесу; “Розробка теоретико-методологічних основ 
розвитку та управління персоналом” (номер державної реєстрації 0112U001078), 
де автором запропоновані концептуальні моделі для вдосконалення методичного 
підходу до стратегічного планування і реалізації регуляторної політики, 
підвищення ефективності управління персоналом з метою орієнтації на результат 
зростання ділової активності, творчості, креативності, підвищення економічної та 
соціальної ефективності в контексті зміцнення конкурентоспроможності 
національного господарства; “Ефективність інвестицій в людський капітал на 
підприємствах в сучасних умовах” (номер державної реєстрації 0112U001077), де 
автором обґрунтовані стратегічні пріоритети державної регуляторної політики 
розвитку малого підприємництва, що дозволяє досягти збалансованості та високої 
якості регуляторної політики і розвитку структурних характеристик сектора 
малого підприємництва.  

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка 
теоретико-методичних і прикладних засад формування і реалізації регуляторної 
політики розвитку малого підприємництва в Україні.  

З урахуванням визначеної мети в роботі поставлено і виконано такі завдання:  
- обґрунтувати концептуальне підґрунтя формування та реалізації 

регуляторної політики та її інструментів; 
- ідентифікувати теоретико-методичні основи та особливості розвитку 

сектора малого підприємництва як об’єкта державної регуляторної політики; 
- надати характеристику світового досвіду реалізації ефективної 

регуляторної політики у сфері розвитку малого підприємництва; 
- здійснити аналіз стану функціонування та розвитку сектора малого 

підприємництва, а також надати характеристику регуляторної політики у сфері 
розвитку малого бізнесу в Україні; 

- оцінити інституційно-правове забезпечення реалізації регуляторної 
політики у сфері розвитку малого підприємництва в Україні; 

- визначити стратегічні пріоритети реалізації регуляторної політики 
розвитку малого підприємництва; 

- обґрунтувати систему механізмів державної регуляторної політики 
розвитку малого підприємництва; 

- визначити напрями вдосконалення інституційно-правового забезпечення 
реалізації регуляторної політики розвитку малого підприємництва. 

Об’єктом дослідження є процес розвитку малого підприємництва. 
Предметом дослідження є інструменти та засоби державної регуляторної 

політики розвитку малого підприємництва.  
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Методи дослідження. У процесі дослідження використовувалися 
загальнонаукові та спеціальні методи: синтезу і системного аналізу  для 
обґрунтування теоретичних основ регуляторної політики та її інструментів 
(п. 1.1); статистично-економічного аналізу та компаративний  під час 
дослідження стану функціонування та розвитку малого підприємництва в Україні, 
формування характеристики регуляторної політики у сфері розвитку малого 
бізнесу (п. 2.1, п. 2.2); групувань, логічного аналізу, стратегічного менеджменту  
під час оцінювання інституційно-правового забезпечення реалізації регуляторної 
політики в сфері розвитку малого підприємництва в Україні (п. 2.3), 
обґрунтування стратегічних пріоритетів реалізації регуляторної політики 
розвитку малого підприємництва (п. 3.1); системного аналізу  з метою 
формування системи механізмів державної регуляторної політики розвитку 
малого бізнесу (п. 3.2); аналітико-прогнозних розрахунків – для вдосконалення 
інституційно-правового забезпечення реалізації регуляторної політики розвитку 
малого підприємництва (п. 3.3).  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в обґрунтуванні теоретико-
методичних підходів та прикладних рекомендацій щодо формування та реалізації 
регуляторної політики розвитку малого підприємництва. Зокрема, у дисертації: 

удосконалено: 
 методичний підхід до стратегічного планування і реалізації державної 

регуляторної політики, для чого традиційне бачення регуляторної політики як 
напряму вдосконалення правового регулювання господарських відносин, а також 
адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами 
державної влади та суб’єктами господарювання розширено до двох 
взаємодоповнюючих напрямів – (1) регуляторного (недопущення неякісних, 
неефективних та недоцільних управлінських рішень) та (2) регулюючого 
(забезпечення своєчасної розробки та імплементації системи якісних нормативно-
правових актів); відповідно, розмежовано інструменти та засоби державної 
політики, але при цьому визначено їх спільний внесок в аспектах зростання, 
структури та системи, орієнтації на результат зростання ділової активності, 
підвищення економічної та соціальної ефективності, реалізацію потенціалу 
сектора малого підприємництва в розвитку та зміцненні конкурентоспроможності 
національного господарства;  

 методику оцінювання регуляторної політики, зокрема, обґрунтовано 
необхідність та розроблено відповідний спосіб доповнення методу перевірки 
дотримання вимог Державної регуляторної служби України щодо виконання 
процедур регуляторної політики аналізом достатності інституційно-правового 
базису кожного з функціональних етапів регуляторної політики розвитку малого 
підприємництва, що дозволяє не лише аналізувати наслідки регулювання, але й 
виявляти причини нормативно-правового та організаційно-управлінського 
характеру, що призвели до зниження якості, невиконання цілей і завдань 
державної політики; 

 методичний підхід до формування складу елементів системи реалізації 
державної регуляторної політики розвитку малого підприємництва шляхом 
розширення існуючих засобів у відповідності до функціонально-управлінських 
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векторів державної підтримки та регулювання – (1) планування, (2) моніторингу, 
аналізу та діагностики, (3) дерегулювання, (4) інформаційно-комунікаційної 
політики, (5) економічного стимулювання, (6) організаційної підтримки, що дає 
змогу досягти вищої дієвості регулювання за рахунок забезпечення його 
комплексності та узгодженості між собою всієї системи механізмів та 
інструментів регулювання; 

 структурно-функціональну модель регуляторної політики у сфері розвитку 
малого підприємництва, для чого в межах системи державної регуляторної 
політики виокремлено сегмент, пов’язаний із регулюванням розвитку цього 
сектора національної економіки з власними елементами – вихідними засадами, 
метою, функціями, принципами, інструментами, що має цілісну структуру і 
функціональні завдання, орієнтовані на формування якісного нормативно-
правового поля комерційної господарської діяльності, регламентування відносин 
держави, підприємництва та суспільства, створення умов для розвитку суб’єктів 
малого бізнесу; 

 інструментарій державної регуляторної політики розвитку малого 
підприємництва, який доповнено інституційно-правовими інструментами за 
напрямами: покращення інституційних засад регуляторної політики, 
вдосконалення її нормативно-правової бази, покращення системи прийняття і 
перегляду нормативно-правових актів (далі – НПА), уніфікація процедур 
оцінювання результатів регуляторного впливу, розвиток інститутів взаємодії 
держави, бізнесу та громади, що забезпечує вищу ефективність реалізації 
політики, оскільки стосується і покращення інституційно-правового забезпечення 
регуляторної політики в сфері малого бізнесу, і розвитку її інституційно-
організаційної підтримки; 

отримали подальший розвиток: 
 концептуальні засади обґрунтування стратегічних пріоритетів державної 

регуляторної політики розвитку малого підприємництва, а саме, на відміну від 
традиційного визначення в таких цілях кількісних параметрів розвитку малого 
бізнесу, доведено переваги формування стратегічних пріоритетів, а в їх межах – 
завдань, засобів і очікуваних результатів за функціональними етапами 
регуляторної політики (планування НПА, їх підготовки, оприлюднення проектів 
рішень, аналізу та відстеження результативності, погодження проектів НПА, 
оприлюднення звітів, дерегулювання/пролонгації дії), що дозволяє спочатку 
досягти збалансованості та високої якості регуляторної політики (як невід’ємної 
передумови), а надалі – розвитку і покращення структурних характеристик 
сектора малого підприємництва; 

 форми та способи впровадження прогресивного світового досвіду 
регуляторної політики розвитку малого підприємництва; на відміну від простого 
наслідування зарубіжних практик, розроблено підхід, за якого нововведення 
узгоджуються з умовами функціонування і станом розвитку сектора малого 
підприємництва України шляхом їх перевірки в аспектах: міра поширення норм 
регуляторної політики; вплив на організаційну структуру управління; формування 
інструментарію оцінювання ефективності; узгодження з принципами політики та 
напрямами модернізації регуляторних процедур; тестування галузево-
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секторального впливу. 

Практичне значення отриманих результатів полягає у можливості 
використання пропозицій в рамках державної політики забезпечення 
збалансованого соціально-економічного розвитку економіки. Наукові розробки та 
рекомендації використано в діяльності Полтавської обласної державної 
адміністрації при розробці Комплексної програми розвитку малого та середнього 
підприємництва у Полтавській області на 2017-2020 роки (довідка № 01.2-07/1023 
від 26.04.2019 р.). 

Обґрунтовані  висновки щодо удосконалення системи планування 
регуляторної політики, впровадження інструментів моніторингу, аналізу та 
діагностики стану розвитку малого бізнесу і ефективності регуляторної політики, 
дерегулювання підприємницької діяльності, якісної інформаційно-комунікаційної 
політики використані в діяльності Сектору Державної регуляторної служби 
України у Полтавській області (довідка №13.15-05/230 від 24.05.2019 р.). 

Обґрунтовані рекомендації щодо вдосконалення інституційно-правового 
забезпечення функціонування суб’єктів малого підприємництва в Україні 
використані у роботі ТВВГО “Асоціація платників податків України” (довідка 
№ 05-01/9 від 05.09.2019 р.). 

Результати дослідження впроваджені в навчальному процесі у ВНЗ 
Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі” за курсами таких 
дисциплін: “Управління персоналом”, “Менеджмент продуктивності” (довідка № 
45-15/103 від 06.11.2018 р.). 

Особистий внесок здобувача. Усі наукові результати, викладені в 
дисертації, отримані автором особисто. З наукових праць, опублікованих у 
співавторстві, використані лише ті ідеї й положення, які є результатом особистої 
роботи здобувача. 

Апробація результатів дослідження. Oснoвнi пoлoжeння та рeзультати 
дисeртацiї oбгoвoрювалися на 7 конференціях, зокрема мiжнарoдних: “Актуальні 
питання судової експертизи та криміналістики” (м. Харків, 2018 р.), “Міжнародні 
економічні відносини на сучасному етапі: стан, проблеми та розвиток” (м. Дніпро, 
2019 р.), “Світ економічної науки” (м. Тернопіль, 2019 р.), “Економіка, облік, 
фінанси, управління і право: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку” 
(м. Полтава, 2019 р.); всеукраїнських: “Підприємництво, облік та фінанси: 
національні особливості та світові тенденції” (м. Київ, 2019 р.), “Актуальні питання, 
проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку країни” (м. Одеса, 
2019 р.), “Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю 
в соціально-орієнтованій системі управління підприємством” (м. Полтава, 2019 р.). 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 13 наукових праць 
обсягом 5,54 д. а. (5,1 д. а. належить особисто автору), а саме: 7 статей у наукових 
фахових виданнях (у тому числі 5 – у виданнях, внесених до реєстру міжнародних 
наукометричних баз даних) та 6 публікацій за матеріалами конференцій. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається з анотації, вступу, трьох 
розділів, висновків, списку використаних джерел на 17 сторінках та 4 додатків, які 
розміщено на 46 сторінках. Загальний обсяг роботи – 257 сторінок, в тому числі 
193 сторінки основного тексту. Робота містить 18 рисунків та 21 таблицю.      
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, сформульовано мету 

та завдання, визначено об’єкт, предмет, наукову новизну, теоретичне і практичне 
значення одержаних результатів. 

У першому розділі “Теоретико-методичні основи формування і реалізації 
регуляторної політики розвитку малого підприємництва” узагальнено 
концептуальне підґрунтя формування та реалізації регуляторної політики та її 
інструментів, ідентифіковано теоретико-методичні основи та особливості 
розвитку сектора малого підприємництва як об’єкта державної регуляторної 
політики, надано характеристику світового досвіду реалізації ефективної 
регуляторної політики у сфері розвитку малого підприємництва. 

Встановлено, що регуляторна політика розвитку малого підприємництва є 
невід’ємним елементом системи державного регулювання економіки, 
відповідальним за створення необхідного нормативно-правового середовища 
підприємницької діяльності, її адміністрування з боку органів влади і місцевого 
самоврядування, формування умов, необхідних для активізації малого бізнесу, 
реалізації його ролі в економіці, зміцнення конкурентоспроможності та 
покращення структурних характеристик у секторі малого підприємництва.  

На засадах такого підходу є підстави до бачення і, відповідно, побудови 
концептуальної структурно-функціональної моделі регуляторної політики 
розвитку малого підприємництва, як на рис. 1. Центральним елементом державної 
регуляторної політики розвитку малого підприємництва є формування якісного 
нормативно-правового поля комерційної господарської діяльності, а 
допоміжними – економічна, організаційна, інфраструктурна та ресурсна складові. 
Її реалізація потребує формування і застосування системної сукупності 
інструментів за групами: нормативно-процедурні, функціональні, структурні, 
управлінські, інституційно-організаційні, спеціалізовані. 

Об’єктом регуляторної політики є процеси, які відбуваються в секторі малого 
підприємництва, та їх наслідки в аспектах: 1) соціально-економічного зростання, 
2) структурних характеристик, 3) системних властивостей. Регулюючий вплив 
здійснюється державою із застосуванням інструментів, елементів та засобів 
регулювання, збалансованим поєднанням регуляторного та регулюючого 
напрямів. Завдання першого напряму – не допустити прийняття неякісних, 
неефективних та недоцільних управлінських рішень; другого – забезпечити 
своєчасність розробки та імплементації системи якісних щодо розвитку і 
підвищення ефективності малого бізнесу нормативно-правових актів. 

Світовий досвід має достатній масив як позитивних практик, так і 
прорахунків під час реалізації державної регуляторної політики розвитку малого 
підприємництва. Їх узагальнення є вагомим теоретико-прикладним внеском у 
дослідження аналізованої проблеми, вивчення якого дало підстави до 
усвідомлення і попереднього бачення змісту таких ключових елементів 
державного регулювання в цій сфері, як міра поширення регуляторної політики, 
організаційна структура управління її реалізацією, інструментарій оцінювання 
ефективності, принципи регуляторної політики, напрями її вдосконалення і 
модернізації, засоби тестування галузево-секторальної ефективності. 
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Рис. 1. Структурно-функціональна модель регуляторної політики розвитку 

сектора малого підприємництва (авторська розробка)  

Результати (завдання): 

покращення макроекономічних характеристик стану і тенденцій розвитку сектора малого 
підприємництва, зростання його ролі в економіці та соціальній сфері; 
удосконалення якісних характеристик середовища та умов ведення малого бізнесу; 
створення прозорого, ефективного і рівного для всіх учасників конкурентного середовища; 
удосконалення якісних характеристик середовища та умов ведення малого бізнесу; 
просторово-структурний збалансований розвиток сектора малого підприємництва держави; 
підвищення рівня керованості та плановості розвитку малого бізнесу; 
мінімізація трансакційних та трансформаційних витрат в секторі малого підприємництва; 
усунення проявів девіантної поведінки, поширення системних загроз економічної безпеки 
(корупції, тінізації та монополізації економіки, рейдерства і т. ін.) у секторі малого бізнесу; 
зміцнення конкурентоспроможності сектора малого підприємництва та національної економіки 

Мета: забезпечення високого рівня якості державної політики                                            
у сфері розвитку сектора малого підприємництва країни 

Інструменти за групами: 

Нормативно-
процедурні: 
 планування; 
 аналізу; 
 підготовки; 
 оприлюднення; 
 погодження; 
 відстеження 
результативності 

 

Функціональні: 
 фінансово-
ресурсний; 
 техніко-
технологічний; 
 інтелектуально-
кадровий; 
 інноваційний; 
 інформаційно-
комунікаційний 

Структурні: 
 бюджетування; 
 кредитний; 
 ресурсно-
розподільчий; 
 приватно-
публічний; 
 інституційно-
територіальний; 
 секторальний 

 

Управлін-
ські: 
 аналіз і 
моніторинг; 
 плануван-
ня; 
 організа-
ція; 
 мотивація; 
 контроль 
 

Спеціалізовані: 
 програму-
вання; 
 фінансово-
ресурсний; 
 інфраструк-
турний; 
 соціально-
психологічний; 
 безпековий 

 

Інституційно-
організаційні: 
 стратегічних 
проектів; 
 інфраструк-
турний; 
 міжгалузевої 
співпраці; 
 локальної 
інтеграції 

 

Принципи: 
 необхідності; 
 прозорості; 
 відповідальності; 
 доцільності; 
 ефективності; 
 системності; 
 адресності; 
 передбачуваності; 
 звітності 

Функції: 
 аналіз; 
прогнозування; 
 стратегування та 
планування; 
організація; 
регулювання; 
мотивація; 
 інформування; 
контроль 

Вихідні засади: 

 чинне законодавство та інші інституційні чинники; 
 положення стратегій і програм соціально-економічного розвитку держави та її територій; 
 особливості системи державного управління та її організаційно-управлінської структури; 
 стан, тенденції розвитку та структурні характеристики сектора малого підприємництва; 
 стан розвитку економіки, фінансово-ресурсні можливості держави; 
 ринкова та інституційна інфраструктура підтримки бізнесу, інші чинники, умови 

Центральний елемент: 
ФОРМУВАННЯ ЯКІСНОГО 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО 
ПОЛЯ                                 

комерційної господарської 
діяльності, регламентування 

відносин держави, 
підприємництва та суспільства, 
створення умов для розвитку 

ЕКОНО-
МІЧНИЙ 

ОРГАНІ-
ЗАЦІЙНИЙ 

ІНФРАСТ-
РУКТУРНИЙ 

РЕСУР-
СНИЙ 

Допоміжні елементи: 
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Зроблено висновки, як ці аспекти враховуються в межах формування 
ефективної регуляторної політики розвитку вітчизняного сектора малого 
підприємництва в Україні. 

У другому розділі “Аналіз реалізації регуляторної політики розвитку 
малого підприємництва в Україні” висвітлено результати вивчення стану 
функціонування та розвитку сектора малого підприємництва, надання 
характеристики регуляторної політики у сфері розвитку малого бізнесу, 
оцінювання інституційно-правового забезпечення реалізації регуляторної 
політики у сфері розвитку малого підприємництва в Україні. 

На сучасному етапі розвитку економіки України функціонування сектора 
малого підприємництва нестабільне. Наявні прояви покращення окремих 
важливих економічних (збільшення обсягів реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг) у 2,6 рази в секторі юридичних осіб та у 2,8 рази в сегменті фізичних осіб 
– підприємців за 2010-2017 рр., зростання частки малого бізнесу у ВВП (до 69,3 % 
у 2017 р.) і в загальній кількості суб’єктів господарювання, нарощування активів 
та капіталу (до 2,7 трлн грн на початку 2018 р.), підвищення продуктивності праці 
(до 892,8 тис. грн у 2017 р.)) та соціальних (зростання частки суб’єктів малого 
підприємництва у загальній кількості зайнятих в економіці (до 48,6 % у 2017 р.), 
підвищення рівня витрат на персонал та соціальні заходи) параметрів (рис. 2), але 
на тлі нереалізованості ключових складових потенціалу малого бізнесу в 
господарській системі країни, формування середнього класу та підвищення рівня 
якості життя населення. 

Головними недоліками розвитку малого підприємництва України, на 
подолання яких важливо таргетувати більш якісну та ефективну державну 
регуляторну політику, залишаються: зменшення кількості та мала чисельність 
(зокрема, діючих) суб’єктів малого бізнесу загалом і в розрахунку на одиницю 
населення, низька фінансово-економічна ефективність та слабкий фінансово-
економічний стан малих підприємств, високий рівень збитковості 
господарювання, мала чисельність зайнятих і самозайнятих у цьому секторі 
економіки, скорочення наявних робочих місць, критичні диспропорції та 
деформації в розвитку сектора малого бізнесу в просторовому та галузевому 
аспектах. 

Для вітчизняного сектора малого підприємництва характерні й недоліки 
системно-структурного характеру, як-от – нераціональні співвідношення з-поміж 
секторів малих підприємств, фізичних осіб – підприємців та мікропідприємств; 
невиконання ролі цим сектором економіки інноваційно-технологічного партнера 
представників великого і середнього бізнесу, забезпечення соціально-
економічного розвитку територій (зокрема, позаміських поселень), вирівнювання 
соціально-суспільних диспропорцій; низька активність зі створення і 
впровадження стартапів, перетворення об’єктів малого бізнесу в середні, а надалі 
– у великі форми господарювання і т. ін. 

Чинниками все ще недостатньо високої ефективності, а також структурних 
дисбалансів і перекосів функціонування та розвитку сектора малого 
підприємництва України стала низка об’єктивних та суб’єктивних аспектів 
зовнішнього і внутрішнього інституційно-правового та організаційно-
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економічного характеру. Але недостатньо ефективною була й регуляторна 
політика розвитку малого підприємництва в Україні. 

   
 
 

   
 

 
Рис. 2. Макроекономічні характеристики розвитку сектора малого 

підприємництва в Україні у 2010-2017 рр., % (складено за даними Держслужби 
статистики України) 
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внаслідок зміни регулюючих норм; 

 низька активність із застосування і використання результатів М-тестування;  
 наявність практик непогодження проектів нормативно-правових актів із 

Державною регуляторною службою України; 
 нерівномірність розподілу якісної компоненти ресурсного забезпечення та 

потенціалу регуляторної політики. 
З метою формування висновків відносно оцінювання якості регуляторної 

політики представниками малого підприємництва у 2018 р. було проведене 
пілотне експертне опитування зі збереженням структури вибірки за 
співвідношеннями: малі, мікропідприємства та фізичні особи – підприємці, 
представництво різних видів економічної діяльності та територій. Опитуванням 
передбачалося надання відповідей респондентів щодо їх оцінки рівня якості 
ключових функціональних етапів регуляторної політики. Відповіді ранжувалися 
від 0 до 10, де 0 – повна відсутність якості; 10 – максимально висока оцінка якості 
регуляторної процедури. Отримані результати подані на рис. 3 та вони 
засвідчують наявність істотних недоліків за більшістю аспектів реалізації 
вітчизняної регуляторної політики. 

Рис. 3. Результати оцінювання якості функціональних етапів регуляторної 
політики розвитку малого підприємництва в Україні (складено автором за 

результатами експертного опитування) 
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регуляторного впливу до проектів регуляторних актів, обов’язковості погодження 
проектів актів з Державною регуляторною службою України, здійснення 
регуляторними органами відстеження результативності дії регуляторних актів. 

Це призводить до посилення деструктивного впливу на розвиток сфери 
малого підприємництва через зниження ділової активності, підвищення 
трансакційних витрат та погіршення економічної активності малих підприємств, 
унеможливлення стратегічного планування бізнесу, посилення концентрації і 
монополізації внутрішнього ринку, тінізацію економічних відносин, зниження 
конкурентоспроможності вітчизняних малих підприємств як на внутрішньому, так 
і на зовнішньому ринках. 

Третій розділ “Напрями вдосконалення регуляторної політики розвитку 
малого підприємництва в Україні” присвячено обґрунтуванню стратегічних 
пріоритетів реалізації регуляторної політики розвитку малого підприємництва, 
формуванню системи механізмів державної регуляторної політики та визначенню 
напрямів удосконалення інституційно-правового забезпечення реалізації 
регуляторної політики розвитку малого підприємництва. 

У процесі вдосконалення регуляторної політики розвитку малого 
підприємництва України доцільно орієнтуватися на досягнення двох ключових 
стратегічних імперативів. Перший – зростання якості та ефективності 
провадження регуляторних процедур; другий – забезпечення позитивного впливу 
регуляторної політики на стан та тенденції розвитку цього сектора національної 
економіки. Відповідно, при формуванні стратегічних пріоритетів важливо 
узгодити та об’єднати, сфокусувати державну політику на одночасне вирішення 
цих двох завдань. 

Стратегічні пріоритети державного регулювання мають також 
спрямовуватися й на усунення недоліків та забезпечення підвищення 
ефективності виконання кожного з функціональних етапів регуляторної політики 
– планування, підготовки нормативно-правових актів, їх оприлюднення, 
відстеження результативності, погодження, оприлюднення звітів, перегляду, 
дерегулювання та пролонгації дії (рис. 4).  

За такого методу планування стратегічними пріоритетами регуляторної 
політики розвитку малого підприємництва в Україні визначені:  

- впровадження проектно-цільового підходу до планування нових НПА; 
- інституціалізація паритетного підходу до розробки й опрацювання нових 

рішень; 
- створення комплексної системи поширення інформації та зворотного зв’язку; 
- формування інструменту аутсорсингу експертно-аналітичного забезпечення 

оцінювання якості регуляторної політики та нормативно-правових актів; 
- організація “прозорої” системи схвалення управлінських рішень; 
- розбудова “площадок” громадсько-експертного представлення та 

обговорення звітів; 
- впровадження механізму проектної діагностики результативності всіх 

нормативно-правових актів. 
Регуляторна політика є одним із інструментів державного регулювання 

економіки, що реалізується в площині управління та, зокрема, планування. 
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Рис. 4. Напрями та стратегічні пріоритети регуляторної політики розвитку малого 
підприємництва в Україні (авторська розробка) 
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Її якість та ефективність – лише первинна складова успіху; вторинна 
складова (прикладна) полягає в отриманні позитивних ефектів у конкретних 
сферах та сегментах функціонування і розвитку національного господарства.  

Відтак важливо паритетно підходити до питань удосконалення регуляторних 
процедур та підготовки і впровадження інструментів та засобів, спрямованих на 
розвиток сектора малого бізнесу України. 

Система механізмів та конкретних інструментів державної політики має 
формуватися на основі ключових векторів ймовірного регуляторного впливу на 
поступ сектора малого підприємництва. З врахуванням поточного стану якості 
регуляторної політики та тенденцій розвитку вітчизняного сектора малого 
підприємництва такими визначені: планування; моніторинг, аналіз, діагностика; 
дерегулювання; інформаційно-комунікаційна політика; економічна та 
організаційна підтримка бізнесу.   

Результатами прикладного вдосконалення регуляторної політики розвитку 
малого підприємництва в Україні мають стати: забезпечення стратегічного 
характеру управління та керованості розвитку цього сектора економіки і його 
суб’єктів; максимальна реалізація просторово-структурного потенціалу розвитку 
малого бізнесу; підвищення ефективності регулювання за рахунок кращого 
розуміння проблем і перешкод; зниження витратомісткості регуляторної політики 
за рахунок заміщення фізичного контакту інформаційним; спрощення та 
узгодження положень нормативно-правових актів у сфері регулювання малого 
бізнесу; послаблення адміністративного тиску; формування інституційних 
платформ співпраці та інтеграційного розвитку суб’єктів малого підприємництва; 
реалізація потенціалу сектора малого підприємництва в частині інноваційного 
розвитку, впровадження інформаційних технологій; покращення організаційно-
управлінського і фінансово-ресурсного забезпечення, психологічного бізнес-
клімату у секторі малого бізнесу. 

Інституційно-правове забезпечення реалізації державної регуляторної 
політики розвитку малого підприємництва потребує постійного перегляду, 
аналізу впливу та вдосконалення відповідних регуляторних актів із метою 
зростання ефективності їх впровадження. Важливо, аби ключові напрями 
вдосконалення інституційно-правового забезпечення були спрямовані на 
покращення інституційних засад реалізації регуляторної політики, розвиток 
інституційної інфраструктури, вдосконалення нормативно-правової бази, 
формування системи прийняття та перегляду існуючого законодавства з 
розбудовою інформаційно-аналітичного забезпечення регуляторної політики, 
покращення та уніфікацію процедур оцінювання результатів регуляторного 
впливу з впровадженням процесу моніторингу ефективності регуляторних змін, 
розвиток взаємодії держави, підприємництва, громадськості. 

Впровадження відповідних змін за визначеними напрямами дозволить 
удосконалити процеси реалізації державної регуляторної політики розвитку 
малого підприємництва в Україні, забезпечити своєчасність їх впливу, прозорість, 
систематизацію та концентрацію процесів державного регулювання та реалізації 
державної регуляторної політики на розбудову інституційно-організаційного 
базису, покращення нормативно-правового забезпечення реалізації регуляторної 
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політики в сфері розвитку малого бізнесу як важливого елемента системи 
національного господарства. 

 

ВИСНОВКИ 
У дисертації наведено узагальнення та нові теоретико-методичні підходи до 

вирішення науково-прикладного завдання розробки теоретико-методичних і 
прикладних засад формування і реалізації регуляторної політики розвитку малого 
підприємництва. Отримані науково-теоретичні, методичні та практичні 
результати дозволяють зробити такі висновки. 

1. У результаті узагальнення економічних теорій у сфері підприємництва та 
державного регулювання економіки встановлено, що регуляторна політика є 
невід’ємним елементом системи державної підтримки та стимулювання розвитку 
сектора малого підприємництва. Її мета полягає у забезпеченні високого рівня 
якості державного регулювання, коли центральним елементом політики є 
формування якісного нормативно-правового поля комерційної господарської 
діяльності, регламентування відносин держави, підприємництва та суспільства, 
створення умов для розвитку малого бізнесу. Допоміжними елементами слугують 
економічний, організаційний, інфраструктурний та ресурсний. Реалізація 
регуляторної політики розвитку малого підприємництва здійснюється з 
дотриманням базових принципів, виконанням функцій та завдань із 
застосуванням системи нормативно-процедурних, функціональних, структурних, 
управлінських, інституційно-організаційних та спеціалізованих інструментів.   

2. Доведено значно вище прикладне значення регуляторної політики, яке 
полягає в її застосуванні не лише як інструмента погодження інтересів влади, 
бізнесу та громади, зокрема через недопущення неякісних нормативно-правових 
актів, але й як активного регулюючого засобу. За такого підходу йдеться про два 
напрями регулювання: перший – регуляторний, орієнтований на недопущення 
неефективних та недоцільних управлінських рішень; другий – регулюючий, 
спрямований на забезпечення своєчасної розробки та імплементації системи 
ефективних нормативно-правових актів. Поєднання зазначених складових 
регуляторної політики значно підвищує її дієвість та скерованість на покращення 
таких аспектів розвитку малого підприємництва, як зростання, структура та 
система.   

3. Узагальнено положення світового досвіду реалізації ефективної державної 
регуляторної політики у сфері розвитку малого бізнесу. Зроблено висновок, що 
при впровадженні прогресивних зарубіжних практик у цій сфері потрібно 
здійснювати їх перевірку в аспектах міри поширення регуляторної політики, 
формування організаційної структури управління нею, розвитку інструментарію 
оцінювання ефективності, дотримання принципів регуляторної політики, бачення 
напрямів її модернізації та тестування галузево-секторального впливу.  

4. Встановлено, що сектор малого підприємництва на сучасному етапі 
соціально-економічного розвитку України характеризується низкою негативних 
аспектів, які потребують усунення під час удосконалення регуляторної політики 
держави. В першу чергу це зменшення кількості та мала чисельність суб’єктів 
малого бізнесу, їх низька фінансово-економічна ефективність та слабкий 
фінансово-економічний стан, високий рівень збитковості, мала чисельність 
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зайнятих і самозайнятих, скорочення наявних робочих місць, критичні 
диспропорції та деформації в просторово-галузевому аспекті. Ключовими 
недоліками безпосередньо регуляторної політики залишаються: неузгодженість 
підходів при її плануванні та реалізації на різних рівнях управління, недостатність 
погодження регуляторних актів, прояви неоприлюднення нормативно-правових 
актів, недоліки їх аналізування, відсутність прогнозування витрат держави та 
суб’єктів господарювання, низька активність із застосування М-тестування, ін. 

5. З використанням методу системного та стратегічного аналізу доведено 
наявність недоліків інституційно-правового базису реалізації регуляторної 
політики розвитку малого підприємництва в Україні. В загальному вони зводяться 
до прорахунків у межах таких складових реалізації регуляторної політики, як 
дотримання принципу її передбачуваності, відповідність проектів нормативно-
правових актів вимогам та принципам регулювання, дотримання органами влади 
вимог законодавства в частині аналізу регуляторного впливу, а також 
обов’язковості погодження проектів рішень із Державною регуляторною службою 
України, здійснення регуляторними органами відстеження результативності 
впроваджених нормативно-правових актів. 

6. Як доведено у дисертації, при плануванні і реалізації регуляторної 
політики розвитку малого підприємництва особливістю має стати її 
зорієнтованість не стільки на покращення кількісних параметрів розвитку малого 
бізнесу в Україні, як спершу на створення відповідних сприятливих для цього 
передумов. Такими умовами є забезпечення високої якості реалізації кожного з 
функціональних етапів регуляторних процедур. Відповідно, стратегічними 
пріоритетами державного регулювання в аналізованій сфері визначені: 
впровадження проектно-цільового підходу до планування нових нормативно-
правових актів; інституціалізація паритетного підходу до розробки й 
опрацювання нових рішень; створення комплексної системи поширення 
інформації та зворотного зв’язку; формування інструменту аутсорсингу 
експертно-аналітичного забезпечення оцінювання якості регуляторної політики та 
нормативно-правових актів; організація “прозорої” системи схвалення 
управлінських рішень; розбудова “площадок” громадсько-експертного 
представлення та обговорення звітів; впровадження механізму проектної 
діагностики результативності всіх нормативно-правових актів. 

7. Встановлено, що комплексний вплив державного регулювання на 
підтримку розвитку сектора малого підприємництва України може бути 
досягнений за умови повноцінного здійснення відповідних заходів за напрямами: 
1) удосконалення системи планування державної політики; 2) розвиток та 
повноцінне впровадження інструментів моніторингу, аналізу та діагностики стану 
розвитку малого бізнесу та ефективності регуляторної політики; 3) повноцінне 
дерегулювання підприємницької діяльності, 4) якісна інформаційно-
комунікаційна політика, 5) повноцінне економічне стимулювання, 6) 
організаційна підтримка. 

8. Констатовано, що головною перешкодою підвищення ефективності 
регуляторної політики розвитку малого підприємництва в Україні є недоліки її 
інституційно-правового забезпечення. Ідентифіковані перешкоди його 
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формування і, відповідно, для їх усунення визначені інструменти та розроблені 
заходи в їх межах. Доведено, що такими інструментами слугують: покращення 
інституційних засад регуляторної політики, вдосконалення її нормативно-
правової бази, покращення системи прийняття і перегляду нормативно-правових 
актів, уніфікація процедур оцінювання результатів регуляторного впливу, 
розвиток інститутів взаємодії держави, бізнесу та громади. Імплементація 
зазначених інструментів та їх заходів забезпечує вищу ефективність реалізації 
політики, оскільки стосується і покращення інституційно-правового забезпечення 
регуляторної політики в сфері малого бізнесу, і розвитку її інституційно-
організаційної підтримки. 
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АНОТАЦІЯ 
Мороз С. Г. Регуляторна політика розвитку малого підприємництва в 

Україні. – Рукопис. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. – 
Львівський торговельно-економічний університет, Львів, 2019. 

У дисертації вирішена сукупність завдань щодо наукового обґрунтування 
теоретико-методичних і прикладних засад формування і реалізації регуляторної 
політики розвитку малого підприємництва в Україні. Об’єктом дослідження є 
                                                
5 Публікацію одночасно включено до міжнародних наукометричних баз: Ulrich’s Periodicals, Google Scholar. 
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процес розвитку малого підприємництва, а предметом – інструменти та засоби 
формування і реалізації регуляторної політики розвитку малого підприємництва в 
Україні. Обґрунтовано концептуальне підґрунтя формування та реалізації 
регуляторної політики та її інструментів. Ідентифіковані теоретико-методичні 
основи та особливості розвитку сектора малого підприємництва як об’єкта 
державної регуляторної політики. Надано характеристику світового досвіду 
реалізації ефективної регуляторної політики у сфері розвитку малого 
підприємництва. Здійснено аналіз стану функціонування та розвитку сектора 
малого підприємництва. Надано характеристику регуляторної політики у сфері 
розвитку малого бізнесу в Україні. Оцінено інституційно-правове забезпечення 
реалізації регуляторної політики у сфері розвитку малого підприємництва в 
Україні. Визначені стратегічні пріоритети реалізації регуляторної політики 
розвитку малого підприємництва. Обґрунтовано систему механізмів державної 
регуляторної політики розвитку малого підприємництва. Визначені напрями 
вдосконалення інституційно-правового забезпечення реалізації регуляторної 
політики розвитку малого підприємництва. 

Ключові слова: мале підприємництво, сектор економіки, регуляторна політика, 
державне регулювання, політика підтримки, соціально-економічний розвиток.  

 
АННОТАЦИЯ 

Мороз С. Г. Регуляторная политика развития малого 
предпринимательства в Украине. – Рукопись. 

Диссертация на соискание научной степени кандидата экономических наук 
по специальности 08.00.03 – экономика и управление национальным хозяйством. 
– Львовский торгово-экономический университет, Львов, 2019. 

В диссертации решена совокупность задач по научному обоснованию 
теоретико-методических и прикладных основ формирования и реализации 
регуляторной политики развития малого предпринимательства в Украине. 

Объектом исследования является процесс развития малого 
предпринимательства, а предметом – инструменты и средства формирования и 
реализации регуляторной политики развития малого предпринимательства в 
Украине. 

Обоснованно теоретические аспекты формирования и реализации 
регуляторной политики и ее инструментов. Установлено, что регуляторная 
политика является неотъемлемым элементом системы государственной 
поддержки и стимулирования развития сектора малого предпринимательства. Ее 
цель заключается в обеспечении высокого уровня качества государственного 
регулирования, когда центральным элементом политики является формирование 
качественного нормативно-правового поля коммерческой хозяйственной 
деятельности, регламентирование отношений государства, предпринимательства 
и общества, создание условий для развития малого бизнеса. Вспомогательными 
элементами служат: экономический, организационный, инфраструктурный и 
ресурсный. 

Идентифицированы теоретико-методические основы и особенности развития 
сектора малого предпринимательства как объекта государственной регуляторной 
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политики. Охарактеризован мировой опыт реализации эффективной регуляторной 
политики в сфере развития малого предпринимательства. Осуществлен анализ 
функционирования и развития сектора малого предпринимательства.  

Ключевыми недостатками непосредственно регуляторной политики 
остаются: несогласованность подходов при ее планировании и реализации на 
различных уровнях управления, недостаточность согласования регуляторных 
актов, проявление необнародования нормативно-правовых актов, недостатки их 
анализа, отсутствие прогнозирования расходов государства и субъектов 
хозяйствования, низкая активность по применению М-тестирования, др. 

Определены стратегические приоритеты реализации регуляторной политики 
развития малого предпринимательства. Стратегическими приоритетами 
государственного регулирования в рассматриваемой сфере определены: 
внедрение проектно-целевого подхода к планированию новых нормативно-
правовых актов; институциализация паритетного подхода к разработке новых 
решений; создание комплексной системы распространения информации и 
обратной связи; формирование инструмента аутсорсинга экспертно-
аналитического обеспечения оценки качества регуляторной политики и 
нормативно-правовых актов; организация “прозрачной” системы принятия 
управленческих решений. 

Обоснована система механизмов государственной регуляторной политики 
развития малого предпринимательства. Определены направления 
совершенствования институционально-правового обеспечения реализации 
регуляторной политики развития предпринимательства. Установлено, что 
комплексное воздействие государственного регулирования на поддержку 
развития сектора малого предпринимательства Украины может быть достигнуто 
при условии полноценного осуществления соответствующих мероприятий по 
направлениям: 1) совершенствование системы планирования государственной 
политики; 2) развитие и полноценное внедрение инструментов мониторинга, 
анализа и диагностики состояния развития малого бизнеса и эффективности 
регуляторной политики; 3) полноценное дерегулирование предпринимательской 
деятельности, 4) качественная информационно-коммуникационная политика,       
5) полноценное экономическое стимулирование, 6) организационная поддержка. 

Ключевые слова: малое предпринимательство, сектор экономики, 
регуляторная политика, государственное регулирование, политика поддержки, 
социально-экономическое развитие. 
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The dissertation is devoted to the development of theoretical, methodological and 
applied principles of the formation and implementation of regulatory policy for the 
development of small business in Ukraine. The object of research is the process of 
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development of small business, and the subject is the tools and means for the formation 
and implementation of regulatory policy in Ukraine. The conceptual basis of the 
formation and implementation of regulatory policy and its tools is substantiated. The 
theoretical and methodological foundations and peculiarities of the development of the 
small business sector as an object of the state regulatory policy are identified. The 
description of the world experience in implementation of effective regulatory policy in 
the field of small business development is given. The analysis of the functioning and 
development of the small business sector is carried out. The description of the 
regulatory policy in the field of small business development in Ukraine is given. The 
author analyzes the institutional and legal support for the implementation of regulatory 
policy in the field of small business development in Ukraine. Strategic priorities for 
implementation of the regulatory policy of small business development are defined. The 
system of mechanisms of the state regulatory policy for the development of small 
business is substantiated. The directions of improvement of the institutional and legal 
support for the implementation of the regulatory policy of small business development 
are determined. 

Key words: small business, sector of economy, regulatory policy, state regulation, 
policy of support, socio-economic development. 


