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У статті розглянуто особливості інсти-
туційного середовища розвитку суб’єктів 
малого та середнього підприємництва 
в Україні, зокрема, в аспекті реалізації 
ними цифрових перетворень. Досліджено 
позиції України в глобальних рейтингах 
сприятливості інституційних умов для 
розвитку суб’єктів малого та середнього 
бізнесу в країні і забезпечення їх цифрові-
зації. Проаналізовано світовий та вітчиз-
няний досвід формування та реалізації 
державної політики стимулювання про-
цесів цифрової трансформації суб’єктів 
малого та середнього підприємництва. 
Визначено регуляторні, кадрові, фінансові, 
інфраструктурні та інформаційні бар’єри, 
що перешкоджають впровадженню вітчиз-
няними суб’єктами малого та середнього 
підприємництва цифрових інновацій і в 
подальшому цифровій перебудові бізнес-
моделі та бізнес-процесів їх розвитку. 
Визначено дієві заходи та інструменти 
державного стимулювання процесів впро-
вадження цифрових технологій суб’єктами 
малого та середнього підприємництва.
Ключові слова: суб’єкти малого та 
середнього підприємництва, державна 
політика, стимулювання, цифровізація, 
цифрова трансформація.

В статье рассмотрены особенности 
институциональной среды развития 

субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в Украине, в частности, 
в аспекте реализации ими цифровых 
преобразований. Исследованы позиции 
Украины в глобальных рейтингах благо-
приятности институциональных усло-
вий для развития субъектов малого и 
среднего бизнеса в стране и обеспече-
ния их цифровизации. Проанализирован 
мировой и отечественный опыт форми-
рования и реализации государственной 
политики стимулирования процессов 
цифровой трансформации субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства. Определены регуляторные, кадро-
вые, финансовые, инфраструктурные 
и информационные барьеры, препят-
ствующие внедрению отечественными 
субъектами малого и среднего предпри-
нимательства цифровых инноваций и 
в дальнейшем цифровой перестройке 
бизнес-модели и бизнес-процессов их раз-
вития. Определены действенные меры 
и инструменты государственного сти-
мулирования процессов внедрения циф-
ровых технологий субъектами малого и 
среднего предпринимательства.
Ключевые слова: субъекты малого и сред-
него предпринимательства, государствен- 
ная политика, стимулирование, цифрови-
зация, цифровая трансформация.

The article considers the features of the institutional environment for the development of small and medium-sized businesses in Ukraine, in particular in the 
aspect of their implementation of digital transformation. The positions of Ukraine in the global ratings of favorable institutional conditions for the development 
of small and medium-sized businesses in the country and ensuring their digitalization are studied. The article analyzes the world and domestic experience 
in the formation and implementation of state policy to stimulate the processes of digital transformation of small and medium-sized businesses. Regulatory, 
personnel, financial, infrastructure and information barriers that prevent domestic small and medium-sized businesses from implementing digital innova-
tions and further digitally reconstructing the business model and business processes of their development have been identified. Defined measures and the 
instruments for governmental stimulation of the implementation process of digital technologies by small and medium-sized enterprises, the main of which 
are: development of a legal accountability and security of economic agents in the process of digital relationships; improvement of legislation in sphere of 
protection of intellectual property rights on digital innovation; implementation of targeted programs of state support the digital development of subjects 
of small and average business; initiating and supporting the implementation of industry-specific pilot projects for small and medium-sized businesses to 
implement digital technologies; applying a system of financial support tools for digitalization projects for small and medium-sized businesses, including soft 
loans, grants and subsidies, venture investments, and innovation vouchers; applying special legal and tax regimes to small and medium-sized businesses 
that initiated the digital transformation of the business model and business processes; formation of digital research platforms, in particular platforms for joint 
research and testing of digital solutions; development of a network of digital innovation centers for small and medium-sized businesses; development of 
high-quality infrastructure to ensure access of businesses and the population to digital service.
Key words: small and medium-sized businesses, public policy, incentives, digitalization, digital transformation.

Постановка проблеми. Домінування епохи кар-
динальних інновацій диктує нові правила ведення 
бізнес-діяльності, що потребує швидкої адаптації 
бізнес-суб’єктів до нових умов їх функціонування. 
Ключовим драйвером якісних змін сьогодні є циф-
ровізація, масштабні та невпинні процеси якої 
охопили всі сфери соціально-економічного життя 
країн, трансформуюючи наявні галузі економіки та 
зумовлюючи появу нових сфер діяльності.

Однак, незважаючи на глобальний характер 
і масштабність процесів цифровізації, нині збе-

рігається значний розрив між країнами за рівнем 
їх цифрового розвитку. Відповідно до глобальних 
рейтингів, що дають змогу оцінити рівень цифро-
вого прогресу країн, Україна значно відстає від сві-
тових лідерів цифровізації. Так, за Індексом мере-
жевої готовності у 2019 р. Україна посіла 67 місце 
серед 139 країн (у 2016 р. – 64), за Глобальним 
індексом інноваційності – 47 місце серед 129 країн 
(у 2016 р. – 56), у Глобальному рейтингу цифрової 
конкурентоспроможності країна у 2018 р. зайняла 
58 позицію серед 63 країн (у 2016 р. – 59). За рів-
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нем розвиненості електронного урядування Укра-
їна у 2018 р. посіла 82 місце серед 193 країн світу, 
втративши 20 позицій порівняно з 2016 р.

Ключова роль у покращенні цифрового рей-
тингу країни на світовому рівні та формуванні 
передумов для цифрової трансформації бізнесу 
й суспільства належить державі, яка має не лише 
забезпечити впровадження електронного уряду-
вання і переформатування державних послуг у 
цифровий вигляд, але й зосередити увагу на ство-
ренні умов для цифровізації бізнесу й цифрової 
перебудови промисловості, активізації процесів 
розбудови цифрової інфраструктури, законодав-
чому закріпленні цифрових прав, створенні ефек-
тивної системи кібербезпеки користувачів в інфор-
маційному просторі та захисту їх персональних 
даних. Це дасть змогу забезпечити найбільш спри-
ятливе пристосування суб’єктів малого та серед-
нього підприємництва до цифрових умов розвитку 
й досягти соціальної адаптації населення до циф-
рової економіки, що стане основою для подолання 
цифрового розриву України як в економічному, так 
і соціальному сенсі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню основних аспектів цифровізації під-
приємств, зокрема суб’єктів малого та середнього 
підприємництва, а також безпосередньо вивченню 
особливостей державної політики стимулю-
вання процесів реалізації ними цифрових пере-
творень присвячені праці багатьох учених, таких 
як І.В. Воловельська, В.В. Дикань, В.Л. Дикань, 
І.Б. Маркович, В.Б. Родченко, І.В. Струтинська, 
І.В. Токмакова [1–6]. Віддаючи належне вагомій 
науковій та практичній значущості праць названих 
учених, маємо відзначити, що недостатньо розгля-
нутим залишається питання формування інстру-
ментарію державного стимулювання процесів 
впровадження суб’єктами малого та середнього 
підприємництва цифрових інноваційних рішень.

Постановка завдання. Метою дослідження є 
розроблення системи дієвих заходів та інструмен-
тарію стимулювання процесів цифрової транс-
формації суб’єктів малого та середнього підпри-
ємництва в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Важливим індикатором оцінювання рівня спри-
ятливості інституційного клімату в країні для 
ефективного функціонування суб’єктів малого та 
середнього бізнесу й забезпечення їх поступової 
цифрової трансформації на міжнародному рівні 
є Глобальний індекс легкості ведення бізнесу 
“Doing Business”. Згідно з дослідженням “Doing 
Business – 2020”, традиційно до п’ятірки лідерів 
рейтингу легкості ведення бізнесу увійшли Нова 
Зеландія, яка вже декілька років поспіль посідає 
перше місце, Сінгапур, САР Гонконг (Китай), Данія 
та Республіка Корея. Україна зайняла 64 сходинку 
серед 190 країн, покращивши рейтинг порівняно 

з 2019 р., у якому країна опинилась на 71 місці. 
Зокрема, Україні вдалося покращити позиції за 
індикаторами таким чином: захист міноритар-
них інвесторів – на 27 позицій (із 72 за рейтин-
гом 2019 р. до 45 за даними 2020 р.), отримання 
дозволу на будівництво – 10 позицій (30/20), під-
ключення до системи електропостачання – 7 пози-
цій (135/128), міжнародна торгівля – 4 позиції 
(78/74), реєстрації власності – 2 позиції (63/61). 
При цьому слід вказати на деякі негативні зміни 
позицій України у Рейтингу легкості ведення біз-
несу, зокрема за індикаторами оподаткування кра-
їна втратила 11 позицій (54/65), забезпеченням 
виконання контрактів – 6 позицій (57/63), реєстра-
цією підприємств – 5 позицій (56/61), отриманням 
кредитів – 5 позицій (56/61), вирішенням неплато-
спроможності – 1 позицію (145/146) [7]. За останні 
роки позиції України у Глобальному рейтингу 
легкості ведення бізнесу значно покращилися, 
зокрема, порівняно з 2012 р., коли країна посідала 
найнижче місце за період 2010–2020 рр., а саме 
152 (рис. 1). Однак, попри зазначені зміни, за дея-
кими з індикаторів країні так і не вдалося покра-
щити власні позиції, що значно стримує зростання 
суб’єктів малого та середнього бізнесу й забезпе-
чення їх цифрової трансформації.

У більшості розвинених країн світу сьогодні 
діють власні національні стратегії та програми 
цифровізації економіки й суспільства, процес 
формування та реалізації яких розпочався ще 
наприкінці 90-х рр. ХХ ст. – початку ХХІ ст. Так, у 
Німеччині нині реалізується “Digital Strategy 2025”, 
у США – “Digital Economy Agenda 2016”, у Вели- 
кобританії – “UK Digital Strategy 2017”, у 
Китаї – “Made in China 2025”. Попри загалом схо-
жість цілей та задач таких стратегічних та про-
грамних ініціатив, слід вказати на те, що механізми  
та інструментарій їх реалізації різняться залежно 
від стратегічних пріоритетів економічного та соці-
ального розвитку країни. При цьому загальною 
рисою та ключовою умовою успішної реалізації 
політики цифровізації у країнах світу є забезпе-
чення злагодженої та гнучкої взаємодії держави, 
бізнесу та суспільства.

Основні цілі та завдання розбудови цифрової 
економіки в Україні знайшли відображення в Кон-
цепції розвитку цифрової економіки та суспільства 
України у 2018–2020 рр. і плані щодо її практичної 
реалізації. Як напрями цифрового розвитку країни 
визначено подолання цифрового розриву шляхом 
розвитку цифрових інфраструктур, забезпечення 
розвитку цифрових компетенцій, впровадження 
концепції цифрових робочих місць, стимулювання 
цифровізації реального сектору економіки, реалі-
зація проєктів цифрових трансформацій і загалом 
забезпечення цифрового розвитку пріоритетних 
сфер життєдіяльності [8]. Практичне втілення 
перелічених документів покладено на створене 
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у 2019 р. Міністерство цифрової трансформації 
України. До 2024 р. Міністерством заплановано 
досягти таких амбітних цілей: 100% публічних 
послуг мають бути доступні громадянам та бізнесу 
онлайн; 95% транспортної інфраструктури, насе-
лених пунктів та їхніх соціальних об’єктів матимуть 
доступ до високошвидкісного Інтернету; 6 млн. ук- 
раїнців будуть залучені до програми розвитку 
цифрових навичок; 10% досягне частка IT у ВВП 
країни [9]. Нині діяльність Міністерства зосеред-
жена на впровадженні електронного урядування 
та реалізації відповідного проєкту «Дія: державні 
послуги онлайн» за загалом деякого ігнорування 
потреби своєчасного освоєння цифрових навичок 
населенням та активізації процесів впровадження 
цифрових технологій бізнес-суб’єктами малого та 
середнього підприємництва. Відповідно до остан-
ніх законодавчих нововведень повноваження 
Міністерства розширено їх доповненням функ-
цією формування та реалізації державної полі-
тики у сфері цифрових інновацій та технологій, 
що передбачає як формування стандартів щодо 
впровадження систем електронного документоо-
бігу, так і безпосередньо стимулювання процесу 
використання IT-технологій у різних сферах.

У контексті сказаного слід відзначити, що еконо- 
мічно розвиненим країнам світу сьогодні вда-
лося досягти значних результатів щодо цифро-
візації державних послуг, що дало змогу покра-
щити інституційне середовище функціонування 
суб’єктів малого та середнього бізнесу й слугу-
вало дієвим стимулом для активізації процесів 
їх цифрової трансформації. Згідно з досліджен-
ням ООН “E-government development index 2020” 

у 22% країнах світу відзначено значний прогрес 
у розбудові цифрового уряду. Лідерами рейтингу 
стали Данія, Республіка Корея та Естонія. До 
десятки передових країн світу щодо ефективності 
розбудови електронного уряду увійшли також  
Фінляндія, Австралія, Швеція, Великобрита-
нія, Нова Зеландія, США, Нідерланди, Сінгапур,  
Ісландія, Норвегія та Японія [10]. Так, наприклад, 
прийнята у Великобританії у 2014 р. цифрова 
стратегія базується на концепції «цифровізації за 
замовчуванням» і передбачає дотримання крите-
ріїв стандарту надання цифрових послуг, що вклю-
чають розуміння потреб клієнтів, використання 
гнучких, ітеративних та орієнтованих на корис-
тувача методів, відкритих стандартів і загальних 
платформ, стимулювання використання цифро-
вих сервісів тощо. Дотримання таких принципів 
цифровізації, за оцінками уряду Великобританії, 
дає змогу щорічно економити до 1,8 млрд. фунтів 
[6]. Значним успіхом відзначилося впровадження 
концепції цифрової держави в Естонії, населення  
якої повністю перейшло до користування цифро-
вими державними послугами (близько 99% дер-
жавних послуг надається онлайн). Економічний 
ефект від впровадження електронного уряду-
вання виражається в економії державних витрат 
обсягом у 2% ВВП [11].

Стосовно цифровізації суспільства у країні слід 
відзначити, що її темпи залишаються на досить 
низькому рівні. За результатами дослідження 
щодо оцінювання рівня цифрової грамотності 
населення України, проведеного у 2019 р., вста-
новлено, що 53,5% українців мають рівень цифро-
вої грамотності нижче середнього, 37,9% грома-

Рис. 1. Позиції України у глобальному рейтингу “Doing Business – 2020” у розрізі ключових індикаторів

Джерело: побудовано на основі джерела [7]
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дян володіють низьким рівнем цифрових навичок, 
а 15,1% взагалі не мають належної цифрової 
обізнаності [12]. Значною мірою це зумовлено 
несформованістю середовища для освоєння та 
розвитку цифрових навичок у населення країни. 
У розрізі глобального рейтингу оцінювання рівня 
цифрового життя “Digital Quality of Life Index 2020” 
Україна посіла 65 позицію серед 85 країн із значен-
ням індексу 0,47 (перше місце в рейтингу посіла 
Данія, маючи 0,79). Аналізу підлягали такі показ-
ники, як якість та економічна доступність мобіль-
ного та провідного Інтернету, розвиненість та 
розгалуженість цифрової інфраструктури, доступ-
ність і розвиненість цифрових державних послуг, 
рівень кібербезпеки та захищеності користувачів. 

Задля подолання цифрового розриву в суспільстві 
Міністерством цифрової трансформації України в 
рамках реалізації загальної ініціативи «Держава  
в смартфоні» створено національну освітню плат-
форму з цифрової грамотності «Дія: Цифрова 
освіта», що містить навчальні матеріали щодо 
оволодіння цифровими навичками населен- 
ням, зокрема представниками бізнес-спільноти. 
Крім того, створено офлайн-хаби для безко-
штовного доступу до навчання на цій онлайн-
платформі з цифрової грамотності та отримання 
консультацій провідних спеціалістів у цій сфері, 
а також найближчим часом плануються запуск 
онлайн-консультацій та відкриття консалтинг-зони 
для бізнесу.

Рис. 2. Заходи та інструменти державного стимулювання процесів впровадження цифрових технологій 
суб’єктами малого та середнього підприємництва в Україні
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Світовий досвід свідчить про те, що нині дер-
жавною владою економічно розвинених країн 
активно реалізується політика щодо стимулю-
вання процесів впровадження цифрових техно-
логій суб’єктами малого та середнього бізнесу. 
Яскравим прикладом у контексті сказаного є 
політика Сінгапуру, урядом якого заплановано 
нарощення обсягів виробництва та реалізації 
цифрових технологій, зокрема для експорту в 
інші країни. Задля досягнення визначених цілей 
Урядом передбачено виділення 1,68 млрд дол. у 
найближчі чотири роки для забезпечення цифро-
вої трансформації економіки та активізації про-
цесів продукування цифрових інновацій, зокрема 
безпосередньо на розширення цифрових можли-
востей малого й середнього бізнесу державою 
заплановано спрямувати 56,43 млн. дол. Дер-
жавні агентства та технопарки надають всебічну 
консультаційну підтримку малому та середньому 
бізнесу для реалізації ініціатив їх цифрового роз-
витку. Завдяки активній політиці держави у сфері 
підтримки розвитку малого та середнього бізнесу 
Сінгапур посідає друге місце у світі за легкістю 
ведення бізнесу в країні, перше місце серед країн 
за рівнем розвитку інформаційних технологій та 
перше місце в топ-10 найбільш глобалізованих 
економік світу, як наслідок, є однією з найпри-
вабливіших для інвестування країн з точки зору 
міжнародних корпорацій та інвесторів [13]. Також 
слід відзначити державну політику Німеччини 
у сфері підтримки цифрового розвитку малого 
та середнього бізнесу. Зокрема, нині заплано-
вано впровадження програми “Digital Jetzt – 
Investitionsförderung für KMU”, спрямованої на під-
тримку реалізації цифрових ініціатив суб’єктами 
малого та середнього підприємництва. Програ-
мою передбачено надання фінансових грантів 
для активізації процесів впровадження цифрових 
технологій бізнес-суб’єктами й підвищення ква-
ліфікації їх співробітників. Розмір таких фінансо-
вих грантів сягатиме 70% від загального обсягу 
витрат на цифрові рішення й може складати від 
50 до 100 тис. євро [14].

В Україні сьогодні також анонсовано застосу-
вання інструментів державної фінансової підтримки 
реалізації цифрових змін суб’єктами малого та 
середнього підприємництва. У цьому сенсі викли-
кає зацікавлення ініціатива держави щодо ство-
рення Фонду розвитку підприємництва, на забезпе-
чення функціонування якого у 2020 р. державним 
бюджетом передбачено 2,0 млрд. грн. [15]. Також 
наприкінці січня 2020 р. державою задля фінансо-
вої підтримки розвитку суб’єктів малого та мікропід-
приємництва започатковано реалізацію програми 
«Доступні кредити 5–7–9%» [16], що передбачає 
використання інструментів здешевлення кредитних 
ресурсів, зокрема на основі часткової компенсації 
відсоткових ставок для реалізації інвестиційних 

проєктів і надання часткових гарантій за креди-
тами за відсутності необхідної застави для креди-
тування. Загалом станом на 22 червня 2020 р. у 
рамках реалізації цієї програми видано 721 кредит 
на загальну суму 509,43 млн. грн. [17].

Незважаючи на застосування державою 
фрагментарних інструментів активізації розви-
тку малого та середнього бізнесу, в Україні нині 
не сформовано сприятливе інституційне серед-
овище для впровадження суб’єктами малого та 
середнього підприємництва цифрових інновацій, 
що зумовлено наявністю регуляторних, кадрових, 
фінансових, інфраструктурних та інформаційних 
бар’єрів (рис. 2). З огляду на характер названих 
деструктив слід вказати на доцільність вжиття 
державою таких заходів та інструментів стимулю-
вання процесів впровадження цифрових техно-
логій суб’єктами малого та середнього бізнесу, як 
розроблення нормативно-правового забезпечення 
відповідальності та безпеки економічних агентів у 
процесі цифрових взаємовідносин; удосконалення 
законодавства у сфері захисту прав інтелекту-
альної власності на цифрові інновації; реалізація 
цільових програм державної підтримки цифрового 
розвитку суб’єктів малого та середнього підприєм-
ництва; ініціювання та підтримка реалізації галу-
зевих пілотних проєктів для суб’єктів малого та 
середнього підприємництва щодо впровадження 
цифрових технологій; застосування системи 
інструментів фінансової підтримки проєктів циф-
ровізації суб’єктів малого та середнього підприєм-
ництва, зокрема пільгових позик, грантів та субси-
дій, венчурних інвестицій, інноваційних ваучерів; 
застосування особливих правових та податкових 
режимів до суб’єктів малого й середнього підпри-
ємництва, що ініціювали цифрову трансформацію 
бізнес-моделі та бізнес-процесів; формування 
цифрових дослідних платформ; розбудова мережі 
центрів цифрових інновацій для суб’єктів малого 
та середнього підприємництва; розбудова якісної 
інфраструктури для забезпечення доступу бізнесу 
та населення цифрових сервісів.

Висновки з проведеного дослідження. 
Таким чином, слід відзначити, що держава віді-
грає надзвичайно важливу роль у стимулюванні 
процесів цифрової трансформації бізнесу та сус-
пільства. Однак сьогодні Україна перебуває лише 
на початку складного шляху цифрової перебудови 
суспільства та оцифрування бізнесу. Успішність 
досягнення зазначених цілей потребує реаліза-
ції державою важливих кроків щодо формування 
сучасного нормативно-правового базису цифрові-
зації бізнесу та суспільства, якісного розроблення 
й повноцінного впровадження стратегій та програм 
цифрової трансформації бізнесу та промисловості 
з урахуванням передового світового досвіду роз-
витку цифрової економіки, розроблення дорожніх 
карт цифрової трансформації як бізнесу загалом, 
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так і окремих галузей, розбудови інноваційної інф-
раструктури, зокрема мережі індустріальних пар-
ків та галузевих центрів створення й трансферу 
технологій, застосування фінансово-кредитних 
інструментів активізації процесів цифрової пере-
будови бізнес-суб’єктів, впровадження навчальних 
програм та вжиття інформаційно-консультаційних 
заходів щодо формування цифрових навичок у 
представників бізнесу та суспільства загалом. Реа-
лізація цих кроків дасть змогу сформувати дієвий 
інституційний базис забезпечення якісної цифрової 
трансформації бізнесу та суспільства й покращити 
цифровий рейтинг країни на світовому рівні.
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