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ІННОВАЦІЙНИЙ ВЕКТОР РОЗВИТКУ МСБ: ПРИВАТНА 

ІНІЦІАТИВА ТА ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА 

 

Останнім часом становлення економіки країн світу відбувається в умовах 

особливої нестабільності та динамічних змін, що є наслідком формування нової 

економічної реальності та трансформації конкурентних пріоритетів в частині 

якісних змін. Тому, особливої актуалізації набуває позиція бізнесу, ініціативи якого 

становлять основу для формування нової парадигми діяльності бізнесу і, як 

наслідок, підтримки прогресивних тенденцій та сталого вектору розвитку 

національної економіки.  

З метою подолання поточних негативних тенденцій розвитку національної 

економіки та розширення масштабів інноваційної діяльності, важливим є 

впровадження ініціатив малого та середнього бізнесу (МСБ) в усіх формах і видах. 

Адже, саме суб’єктам МСБ притаманні такі важливі концептуальні 

характеристики, як незначні розміри компаній та їх гнучкість. Це дозволяє 

особливо швидко реагувати на систематичні зміни ринкової кон’юнктури та 

використовувати численні споживчі, а також інші переваги. При чому, 

підтвердження даних тверджень знаходимо, як у практиці сьогодення, так і у 

працях зарубіжних авторів, зокрема І. Кірцнера, Ж. Тіроля, Дж. Стіглера, які 

визнавали можливість створення новітніх ідей однією із ознак ефективного 

суперництва [1, c. 19]. 

Проте, незважаючи на те, що суб’єкти МСБ володіють чи не найбільшим 

спектром можливостей для реалізації власних конкурентних переваг на основі 

інновацій, їх ключовою вимогою є адекватні управлінські рішення держави у сфері 

інновацій. Адже, вагомою складовою успіху інноваційно-активних МСБ у 

розвинених країнах є широкий спектр державних регуляторних інструментів та 

антикризових заходів, призначених для стимулювання інновацій. 

Перехід економіки України до ринкових умов господарювання та нагальна 

потреба для вітчизняних суб’єктів бізнесу відповідати швидкозмінним тенденціям 

конкурентного середовища, зумовили актуалізацію питань державно-приватного 

партнерства у сфері МСБ. Зокрема, наразі відбувається розвиток Стратегії розвитку 

малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року [2]. Тобто, 

актуалізуються питання поєднання інноваційного вектору розвитку МСБ та їх 

державної підтримки, обґрунтування яких і слугує метою нашого дослідження. 

У теоретико-прикладному аспекті діяльність МСБ нерозривно пов’язана із 

численними інноваційними процесами та інноваційною діяльністю. Існує точка 

зору, що інноваційною діяльністю є діяльність, що охоплює основний і супутній 

інноваційні процеси, і здійснює всі ті наукові, технологічні, управлінські, фінансові 

та комерційні заходи, які фактично або за задумом призводять до отримання 

кінцевого результату - інноваційного продукту [3]. 

Оскільки структуризація інноваційного процесу дозволяє правильно 

скоординувати зусилля усіх його учасників на рівні конкретного суб’єкта МСБ, 

практичну спрямованість має підхід, який відображено на рис. 1.  



 

 
Рис. 1. Етапи формування приватних ініціатив МСБ* 

* Джерело: складено за [4; 5]  

Отже, реалізація первинної ідеї відбувається дещо пізніше після її 

зародження. Успіх такої реалізації залежить від зовнішніх умов та факторів, що, в 

свою чергу, в значній мірі зумовлено вектором державної підтримки. Водночас, це 

формує основу для популяризації сектору МСБ на національному рівні. Так, 

фактично у розвинених країнах Європи сектор малого та середнього бізнесу 

формує від 50-ти до 70 % ВВП. У той же час, такий індикатор для економіки 

України становить приблизно 9 – 9,5 % [6, с. 31]. Тому, очевидною є потреба 

стимулювання інноваційного розвитку МСБ з боку держави. 

В контексті стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні 

на період до 2020 року, державна підтримка інноваційного розвитку МСБ 

планується у межах трьох ключових векторів (рис. 2). 
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Рис. 2. Вектори державної підтримки інноваційних ініціатив МСБ* 

* Джерело: складено за [1; 6]  

Кожний із запропонованих векторів державної підтримки МСБ дозволяє 

досягти конкретних цілей, які сприятимуть веденню інноваційного бізнесу в 

Україні. Зокрема, на шляху реалізації інноваційної ідеї, особливої ролі набувають 

фактори конкурентного середовища, доступу суб’єктів МСП до фінансових, 

майнових, природних ресурсів, бар’єрів виходу МСБ на зовнішні ринки, 

конструктивного діалогу органів державної влади з МСБ, рівня статистичної та 

аналітичної обізнаності органів державної влади щодо даного сектору та його 

потреб. 

Таким чином, побудова інноваційного вектору розвитку МСБ в Україні може 

відбутися лише, як наслідок державно-приватного партнерства, а саме державного 

сприяння реалізації та успішній імплементації прогресивних ідей приватного 

бізнесу. Для цього потрібно активізувати державно-приватний діалог, поєднати 

інноваційні пріоритети на рівні держави із стимулами інноваційного розвитку 

МСБ, державне стимулювання пришвидшенню процесу та моніторинг 

результативності впроваджених у практику інноваційних ідей. 
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