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ІНСТИТУЦІЙНИЙ БАЗИС ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ 
МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

INSTITUTIONAL BASIS FOR DIGITAL TRANSFORMATION 
OF SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES IN UKRAINE
Висока динамічність глобального бізнес-середовища та експоненціальний характер його змін вима-

гають від підприємств застосування новітніх механізмів та інструментарію забезпечення випереджаю-
чого розвитку на світовому ринку. Сьогодні ключовим трендом трансформації бізнесу є цифровізація, за-
стосування технологічних рішень якої дає змогу сформувати динамічні конкурентні переваги суб’єктами 
малого та середнього бізнесу й досягти лідируючих позицій на глобальному ринку. Розглянуто інститу-
ційні ініціативи України щодо стимулювання процесів цифровізації економіки та суспільства, а також ре-
зультативність їх реалізації. З огляду на доцільність впровадження цифрових рішень у діяльність бізнес-
суб’єктів встановлено поетапність забезпечення цифрової трансформації малого та середнього бізнесу, 
розроблено механізм її здійснення за участю бізнес-асоціацій.

Ключові слова: малий та середній бізнес, інституції, цифровізація, цифрова трансформація, поетап-
ність, механізм реалізації.

Высокая динамичность глобальной бизнес-среды и экспоненциальный характер ее изменений требу-
ют от предприятий применения новейших механизмов и инструментария обеспечения опережающего 
развития на мировом рынке. Сегодня ключевым трендом трансформации бизнеса является цифровиза-
ция, применение технологических решений которой позволяет сформировать динамические конкурент-
ные преимущества субъектами малого и среднего бизнеса и достичь лидирующих позиций на глобальном 
рынке. Рассмотрены институциональные инициативы Украины по стимулированию процессов цифро-
визации экономики и общества, а также результативность их реализации. С учетом целесообразности 
внедрения цифровых решений в деятельность бизнес-субъектов установлена поэтапность обеспечения 
цифровой трансформации малого и среднего бизнес, разработан механизм ее осуществления с участием 
бизнес-ассоциаций.

Ключевые слова: малый и средний бизнес, институты, цифровизация, цифровая трансформация, 
поэтапность, механизм реализации.

The high dynamics of the global business environment and the exponential nature of its changes require enter-
prises to use the latest mechanisms and tools to ensure advanced development in the global market. Today, the 
key trend of business transformation is digitalization, the use of technological solutions that allows you to create dy-
namic competitive advantages for small and medium-sized businesses and achieve a leading position in the global 
market. The article considers the institutional initiatives of Ukraine to stimulate the digitalization of the economy and 
society and the effectiveness of their implementation. In particular, the evaluation indicators of implementation of 
the concept of development of the digital economy and society of Ukraine to 2018 to 2020 to develop digital state 
indicated improve the country’s position in such global rankings: 30th place in the network readiness Index (in fact, 
in 2019, Ukraine ranked 67 line); 40th place on the Global index of innovation (in 2019 47th place); place 50 on the 
Global index of development of information and communication technologies (in 2017 47th place); 60th place on 
the Global competitiveness index (in 2019 85). Taking into account the fact that currently small and medium-sized 
businesses are quite limited in financial and investment, scientific and educational, innovative and technological, and 
information and advisory opportunities for making the transition to digital development, the issue of participation of 
the state and regional institutions to support the development of small and medium-sized businesses is being up-
dated. In particular, the formation of business associations for the digital transformation of small and medium-sized 
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Постановка проблеми. Нині глобальним трен-
дом розвитку бізнес-середовища є цифровізація, 
впровадження ініціатив якої дає змогу суб’єктам 
малого та середнього бізнесу здійснити якісну 
трансформацію бізнес-моделі та складових бізнес-
процесів, а за рахунок цього сформувати динамічні 
конкурентні переваги їх розвитку як базису досяг-
нення високого рівня конкурентоспроможності на 
ринку й забезпечення успішної адаптації до майбут-
ніх змін і викликів динамічного середовища їх функ-
ціонування.

З огляду на вагому роль малого та середнього 
бізнесу в активізації економічного зростання країни 
й забезпеченні її інноваційної трансформації, стиму-
люванні процесів зайнятості населення й покращен-
ні його матеріального стану особливого значення 
набуває формування сприятливого інституційного 
середовища для забезпечення цифрової трансфор-
мації малого та середнього бізнесу й посилення його 
конкурентних позицій на світовому ринку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Осо-
бливості цифровізації бізнес-суб’єктів активно ви-
вчаються та висвітлюються в публікаціях сучасних 
учених, таких як В. Дикань, І. Воловельська, А. Вол-
кова, В. Купріяновський, І. Маркович, І. Струтинська, 
І. Токмакова, Н. Чухраєва [1–6]. Зокрема, вченими 
досліджено процеси цифровізації економіки загалом 
і в розрізі галузей зокрема, визначено її особливості, 
позитивні та негативні аспекти, а також стимули під-
приємств до забезпечення цифрового розвитку.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Відзначаючи високий рівень 
наукових здобутків вчених, бачимо, що недостатньо 
вивченим залишається питання формування інсти-
туційного базису реалізації цифрових ініціатив роз-
витку малого та середнього бізнесу в Україні.

Формулювання цілей статті (постановка за-
вдання). Метою дослідження є аналіз особливос-
тей інституційної забезпеченості процесів цифрово-
го розвитку суб’єктів малого та середнього бізнесу, 
розроблення механізму їх цифрової трансформації 
з урахуванням глобальних трендів цифровізації біз-
несу.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Цифрова економіка набуває все більш активного по-
ширення у світі. Отже, нині розмір цифрової еконо-
міки оцінюють у 3 трлн. дол., а прогнози експертів 
свідчать про те, що до 2035 р. її обсяг може досягти 
16 трлн дол. При цьому значна частка цієї вартос-
ті створюється в провідних економіках світу, а саме 
35% – у США, 13% – у Китаї, 8% – у Японії, близько 
25% – у країнах Європи [7]. Важливою особливіс-
тю цифрової економіки є те, що її активний розви-
ток сприяє збільшенню ВВП країни, доказом чого 
є успішний досвід Швеції, Південної Кореї, Естонії, 
Ірландії та Ізраїлю, які збільшили ВВП до 20% за 

5 років завдяки активному впровадженню цифрових 
технологій [6].

Україна також поступово долучається до гло-
бальної течії цифровізації економіки. Близько 
400 digital-стартапів з’являється в Україні щороку, 
20 із яких стають стабільними компаніями, а один-
два перетворюються на вельми успішний бізнес [6]. 
Нині до процесів підтримки інноваційних та цифро-
вих ініціатив у країні приєднався Український фонд 
стартапів, надаючи гранти найбільш перспективним 
стартап-проєктам. Фонд вперше вибрав 8 перемож-
ців пітчинг-сесій, які отримають від держави загалом 
9 млн. грн. При цьому переможці поділяються на 
такі дві категорії: seed-гранти, які надаються роз-
робникам уже створених продуктів, що вимагають 
розширення й підтримки (розмір гранту становить 
1,25 млн. грн. (50 тис. дол.)); pre-seed-гранти, що на-
даються розробникам ідей, які перебувають ще на 
стадії створення власного продукту (розмір гранту 
становить 625 тис. грн (25 тис. дол.)) [8].

Однак, попри реалізацію таких фрагментарних 
проєктів, частка цифрової економіки в Україні нині 
сягає лише 3%, а в рейтингу цифрової конкуренто-
спроможності за 2018 р. країна посіла 58 місце се-
ред 63 країн Європи, Середнього Сходу та Африки. 
Вклад цифрової економіки у ВВП країни є вкрай 
низьким, становлячи близько 4,4 млрд дол. [9].

Вагомими перепонами на шляху формування 
цифрової економіки в країні є недосконалість ін-
ституційного базису реалізації цифрових ініціатив і 
низький рівень державної підтримки цих процесів. 
Зокрема, серед інституційних перепон цифрової 
трансформації економіки країни виділяють [4] низь-
ке включення державних установ до реалізації Кон-
цепції розвитку цифрової економіки та суспільства; 
невідповідність профільного законодавства глобаль-
ним викликам та можливостям; невідповідність на-
ціональних, регіональних, галузевих стратегій і про-
грам розвитку цифровим можливостям.

Україна є чи не єдиною країною у Європі, яка 
досі не мала власного «цифрового» бачення. Прак-
тично всі країни ЄС вже затвердили та впрова-
джують власні «цифрові адженди», або «цифрові 
стратегії», а багато з них, наприклад Німеччина, 
Франція, Швеція, реалізовують її ключові компо-
ненти протягом останніх 5–7 років як пріоритет дер-
жавної політики у багатьох сферах життя та галузях 
економіки [10]. Так, станом на 2015 р. програми з 
розвитку цифрової економіки було затверджено у 
15 країнах, зокрема в Німеччині, Китаї, Японії, Бра-
зилії, США, Великобританії, Естонії, Нідерландах, 
Ірландії, Швеції, Сінгапурі, Філіппінах, Малайзії, ЄС. 
За даними Єврокомісії станом на березень 2017 р. 
в країнах ЄС налічувалося більше 30 національних 
та регіональних ініціатив з промислової цифровіза-
ції (on digitising industry) [11].

businesses as a center for the development, commercialization and advisory support in the process of introducing 
digital technologies into the activities of subjects of this sphere is of particular importance. The stages of ensuring 
the digital transformation of small and medium-sized businesses have been established and a mechanism for its 
implementation with the participation of business associations has been developed.

Keywords: small and medium-sized businesses, institutions, digitalization, digital transformation, stage-by-
stage, implementation mechanism.
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На європейському рівні вже декілька років об-
говорюється питання створення єдиного цифрового 
ринку Європи (ЄЦР). Концепція спільного цифрово-
го простору має три основних спрямування, а саме 
доступність до цифрових продуктів і послуг; ство-
рення середовища для розвитку мережевих і циф-
рових технологій; використання цифрового ринку як 
потенціалу для прискорення зростання економіки. 
При цьому йдеться не тільки про технічну стандарти-
зацію в різних країнах для полегшення міжнародної 
електронної торгівлі (хоча це є основним завданням 
ЕЦР), але й про нівелювання будь-яких бар’єрів щодо 
торгівлі діджитал-продуктами, цифрової безпеки та 
приватності, поліпшення інфраструктури, правового 
урегулювання складних мережевих питань, створен-
ня інфраструктури для навчання ІТ-фахівців тощо 
[12]. Створення єдиного ринку е-послуг вирішить низ-
ку важливих стратегічних завдань ЄС у глобальному 
світовому економічному й геополітичному контексті, 
зокрема забезпечить створення єдиної та прозорої 
системи обігу послуг, капіталів і населення в межах 
Єврозони та на континенті; формування середовища 
справедливої конкурентної боротьби товарів і послуг; 
утримання перспективних IT-рішень, технологій і стар-
тапів всередині ЄС; усунення бар’єрів між покупцем і 
продавцем незалежно від точок фактичного перебу-
вання; оптимізацію технологічних можливостей ЄС. 
За прогнозами аналітиків країни Європи зможуть до-
датково отримувати близько 415 млрд. євро щорічно, 
використовуючи уніфіковану цифрову систему. Також 
перспективи ринку відкривають сотні тисяч робочих 
місць для жителів ЄС [13].

Як відомо, в Україні з 2016 р. громадською органі-
зацією «Хайтек Офіс» за підтримки державних орга-
нів влади реалізується стратегія покрокового перехо-
ду до цифрової економіки, головним завданням якої 
є проникнення високих технологій до всіх сфер сус-
пільного та економічного життя. Результатом співп-
раці зазначених інституцій став проєкт «Цифрова 
адженда України – 2020» («Цифровий порядок ден-
ний – 2020»), що було презентовано в грудні 2016 р., 
який у подальшому прийнято за основу «Концепції 
розвитку цифрової економіки та суспільства України 
на 2018–2020 роки», націленої на прискорення еко-
номічного зростання та залучення інвестицій, транс-
формацію секторів економіки в конкурентоспроможні 
та ефективні, технологічну та цифрову модернізацію 
промисловості й створення високотехнологічних 
виробництв, доступність для громадян переваг та 
можливостей цифрового світу, реалізацію людського 
ресурсу, розвиток цифрових індустрій та цифрового 
підприємництва. Також затверджено план заходів 
щодо реалізації Концепції, який передбачає форму-
вання відповідного нормативного, організаційного та 
методичного забезпечення цифрового розвитку [14]. 
Відповідальною за практичну реалізацію Концепції 
та Плану визначено створену в липні 2018 р. Коорди-
наційну раду з розвитку цифрової економіки та сус-
пільства як тимчасовий консультативно- дорадчий 
орган Міністерства економічного розвитку і торгівлі 
України. Координаційна рада та її робочі підгрупи 
повинні здійснити якісну підготовку пропозицій щодо 
створення необхідних умов для ефективного розви-

тку й використання науково-технічного потенціалу 
України у сфері розвитку цифрової інфраструктури, 
зокрема щодо забезпечення широкосмугового до-
ступу до мережі Інтернет по всій території України 
[15]. Також наприкінці 2018 р. відбулося відкриття Ін-
ституту цифрових трансформацій як громадської ор-
ганізації, яка об’єднала бізнесменів, експертів і вче-
них для впровадження інновацій в економіку України 
[16]. Зокрема, передбачено здійснення цифровізації 
за такими напрямами, як урядова політика, освіта й 
бізнес. Реалізація такої ініціативи дасть змогу сфор-
мувати ринок цифрових технологій, підвищити кон-
курентоспроможність України й здійснити її транс-
формацію в розвинену технологічну країну.

У вересні 2019 р. створено Міністерство цифрової 
трансформації як центральний орган виконавчої вла-
ди, що забезпечує формування та реалізацію дер-
жавної політики у сферах цифровізації, цифрового 
розвитку, цифрової економіки, цифрових інновацій, 
електронного урядування та електронної демократії, 
розвитку інформаційного суспільства, інформатиза-
ції; у сфері розвитку цифрових навичок та цифрових 
прав громадян; у сферах відкритих даних, розвитку 
національних електронних інформаційних ресурсів 
та інтероперабельності, розвитку інфраструктури 
широкосмугового доступу до Інтернету та телеко-
мунікацій, електронної комерції та бізнесу; у сфері 
надання електронних та адміністративних послуг; у 
сферах електронних довірчих послуг та електронної 
ідентифікації; у сфері розвитку ІТ-індустрії [17].

Безсумнівно, затвердження концепції цифрово-
го розвитку держави й плану заходів щодо її реа-
лізації є важливим кроком до впровадження засад 
цифрової економіки й розбудови цифрового сус-
пільства. Однак, аналізуючи досягнення країни в 
розрізі глобальних рейтингів інноваційно-техноло-
гічного та цифрового розвитку країни, розуміємо, що 
темпи впровадження цифрових ініціатив є занадто 
повільними, а цифровий розрив країни порівняно з 
цифровими лідерами тільки збільшується. Зокрема, 
індикаторами оцінювання реалізації визначених за-
вдань щодо формування цифрової держави є таке 
покращення позицій країни в глобальних рейтингах: 
30 місце за Індексом мережевої готовності (фактич-
но у 2019 р. Україна зайняла 67 сходинку); 40 місце 
за Глобальним індексом інноваційності (у 2019 р. – 
47 місце); 50 місце за Глобальним індексом розвитку 
інформаційно-комунікаційних технологій (у 2017 р. – 
47 місце); 60 місце за Глобальним індексом конку-
рентоспроможності (у 2019 р. – 85 місце) [9; 14; 18]. 
Враховуючи цей факт і зважаючи на закінчення тер-
міну реалізації вказаної концепції в поточному році, 
зазначаємо, що розроблення нового документа має 
враховувати недоліки чинної Концепції та визначати 
дієві заходи щодо забезпечення цифрової трансфор-
мації економіки та суспільства. Особливо важливою 
в цьому сенсі є роль держави, яка має спрямувати 
зусилля на підтримку цифрових ініціатив малого та 
середнього бізнесу, який сформує базис для цифро-
вої трансформації країни.

Отже, умовно виділяють три напрями цифрової 
трансформації, такі як взаємодія з клієнтами, опти-
мізація операційних процесів і зміна бізнес-моделі. 
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Зокрема, інструментом трансформації взаємовідно-
син з клієнтами визначають соціальні мережі. Нині 
це не тільки новий канал комунікації, що дає змогу 
персоніфіковано спілкуватися з потенційним покуп-
цем, але й база даних про його звички, поведінку та 
інтереси. Поява нових інструментів взаємодії з клієн-
том, таких як чат-боти, термінали самообслуговуван-
ня, онлайн-кабінети, не тільки скорочують витрати 
на утримання колл-центрів і клієнт-менеджмент, але 
й змінюють споживчу поведінку. Це підвищує очіку-
вання клієнтів загалом від ринку, адже користувачі 
все частіше чекають, що їх запити будуть оброблені 
швидко, персоніфіковано й 24/7 [19].

Ще однією досить широкою сферою впроваджен-
ня цифрової трансформації є оптимізація опера-
ційних процесів. Хоча тут більше можливостей для 
промислових індустрій, компанії, які надають послу-
ги, також можуть зробити свій ланцюжок створення 
вартості більш ефективним, наприклад, використо-
вуючи сучасні ERP-системи. Цифрова трансформа-
ція на виробництві виділяє вісім важелів створення 
вартості, таких як оптимізація режимів роботи об-
ладнання, оптимізація завантаження устаткуван-
ня, підвищення продуктивності та безпеки праці, 
логістична оптимізація, підвищення якості продук-
ції, поліпшення прогнозування попиту, скорочення 
термінів виведення продукції на ринок, поліпшення 
післяпродажного обслуговування. В основі цих про-
цесів лежать такі технології, як індустріальний Інтер-
нет речей, 3D-друк, штучний інтелект, предикативна 
аналітика й обслуговування, доповнена й віртуальна 
реальність, хмарні обчислення [19]. Так, наприклад, 
впровадження цифрових рішень щодо автоматиза-
ції управління ланцюгами поставок дає можливість 
підвищення ефективності й прозорості цих проце-
сів, налагодження точного планування й управління 
матеріальними ресурсами в режимі реального часу, 
формування надійної системи виконання замовлень.

Третій напрям цифрової трансформації – це змі-
на бізнес-моделі. Це можуть бути зміни в дистрибу-
ції, створення супутніх цифрових продуктів або по-
вне переформатування бізнесу, наприклад перехід 
на цифрові продажі [19].

З огляду на те, що нині суб’єкти малого та се-
реднього підприємництва досить обмежені у фі-
нансово-інвестиційних, науково-освітніх, інновацій-
но-технологічних та інформаційно-консультативних 
можливостях для здійснення переходу до цифро-
вого розвитку, актуалізується питання участі безпо-
середньо держави та регіональних інституцій під-
тримки розвитку малого та середнього бізнесу. 
Зокрема, особливого значення набуває формування 
бізнес-асоціацій цифрової трансформації малого та 
середнього бізнесу як осередку для розроблення, 
комерціалізації та консультативного супроводження 
в процесі впровадження цифрових технологій у ді-
яльність суб’єктів цієї сфери.

Першочерговим завданням, що постає перед біз-
нес-асоціацією у цьому напрямі, є вивчення світової 
практики цифрового розвитку малого та середньо-
го бізнесу задля визначення пріоритетних напрямів 
цифровізації бізнес-процесів та ефективних цифро-
вих рішень у цій сфері.

На другому етапі доцільно проводити ґрунтовний 
аналіз сектору малого та середнього бізнесу задля 
виявлення рівня цифрової зрілості підприємств і ви-
значення бізнес-процесів, які потребують удоскона-
лення на основі їх цифрової трансформації.

Ґрунтуючись на результатах дослідження сві-
тового досвіду цифровізації малого та середнього 
бізнесу й беручи до уваги сучасні реалії цифрової 
зрілості вітчизняних суб’єктів цієї сфери, бачимо, що 
відбувається формування нормативно-правового 
забезпечення процесів цифровізації бізнесу, зокре-
ма розроблення концептуальних положень і стра-
тегії цифрової трансформації малого та середнього 
підприємництва (третій етап). Особливу увагу варто 
приділити цифровим рішенням щодо розширення 
технологічних можливостей оброблення великих об-
сягів даних, забезпечення автоматизації бізнес-про-
цесів на основі впровадження технологій штучного 
інтелекту, впровадження нових виробничих техно-
логій (технології на основі промислового Інтернету 
речей, робототехніки, сенсорної електроніки), роз-
ширення каналів цифрової взаємодії.

Четвертий етап передбачає розроблення галу-
зевих дорожніх карт цифровізації малого та серед-
нього бізнесу, зокрема високотехнологічних вироб-
ництв, науково-дослідного та ІТ-секторів, сільського 
господарства, енергетики, будівництва, транспорту. 
Використання такого стратегічного інструменту не 
лише дасть змогу визначати пріоритети цифрового 
розвитку й завдання щодо їх досягнення, але й стане 
базисом для цифрової співпраці ключових стейкхол-
дерів, які здійснюють безпосередній вплив на циф-
ровізацію суб’єктів малого та середнього бізнесу.

П’ятий етап ґрунтується на побудові механізму за-
безпечення цифрової трансформації суб’єктів мало-
го та середнього бізнесу за участю бізнес-асоціацій. 
З огляду на вагомість організації плідної співпраці 
суб’єктів цієї сфери в межах бізнес-утворення та їх 
ефективної взаємодії з інституціями зовнішнього 
оточення доцільною є побудова такого механізму, в 
якому розкрито технологію та інструменти взаємодії 
суб’єктів у контексті забезпечення цифрової транс-
формації цього сектору (рис. 1). Особливістю цього 
механізму є організація взаємодії суб’єктів малого та 
середнього підприємництва з інституціями зовніш-
нього середовища через спеціалізовані центри відпо-
відальності, зокрема в межах регуляторно-експертної 
співпраці (Центр координації регуляторних змін), інно-
ваційно-технологічної (Центр інноваційного розвитку 
і розбудови локальних виробничих систем), фінан-
сово-інвестиційної (Фонд взаємного гарантування та 
кредитування), інформаційно-консультативної (Центр 
інформаційно-консультативного забезпечення розви-
тку малого та середнього підприємництва), науково-
освітньої (Центр інтелектуального розвитку суб’єктів 
малого і середнього підприємництва).

На цьому етапі вагомого значення набуває роз-
роблення програм міжгалузевого цифрового співро-
бітництва, зокрема розбудови цифрової інфраструк-
тури, що дасть змогу досягти злагодженої співпраці 
суб’єктів інституційного середовища щодо форму-
вання й реалізації потенціалу цифрового зростання 
малого та середнього бізнесу.
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Шостий етап передбачає формування єдино-
го цифрового простору співпраці бізнес-асоціації з 
ключовими стейкхолдерами в умовах забезпечення 
цифрової трансформації малого та середнього біз-
несу.

Сьомий етап ґрунтується на безпосередній реалі-
зації стратегії та дорожніх карт цифрової трансфор-
мації малого та середнього бізнесу на основі погли-
блення міжсекторальної співпраці бізнес-асоціації та 
стейкхолдерів.

Восьмий етап передбачає моніторинг виконання 
й оцінювання результативності реалізації стратегії 
та дорожніх карт цифрової трансформації малого й 
середнього бізнесу на кожному проміжному етапі їх 
впровадження.

Висновки. Таким чином, досліджено особливості 
поширення процесів глобальної цифровізації еконо-
міки й формування інституційного середовища для 
цифрового розвитку малого та середнього бізнесу 
в Україні. Розглянуто Концепцію розвитку цифрової 
економіки та суспільства України на 2018–2020 роки, 
досліджено результативність її виконання сьогодні в 
розрізі визначених індикаторів оцінювання. Обґрун-
товано вагомість забезпечення цифрового розвитку 
малого та середнього бізнесу відповідно до світових 
темпів цифрової перебудови бізнес-суб’єктів. Роз-
крито етапи забезпечення цифрової трансформації 
малого та середнього бізнесу, розроблено механізм 
її здійснення за участю бізнес-асоціацій цієї сфе-
ри, використання якого дасть змогу створити базис 

Центр координації 
регуляторних змін – розробка 

стратегії і дорожніх карт 
цифрової трансформації, 

контроль за їх виконанням

Мале та середнє підприємництво

Інституції державного регулювання 
і підтримки малого та середнього 

підприємництва

Громадські об'єднання 
малого та середнього 

підприємництва

 регуляторно-експертна платформа

Центр інноваційного розвитку 
та розбудови локальних 

виробничих систем – 
розробка і комерціалізація 

цифрових технологій

 інноваційно-технологічна платформа

Фонд взаємного 
гарантування та 

кредитування – фінансове 
забезпечення цифровізації 

бізнес-процесів

Центр інтелектуального 
розвитку суб'єктів малого та 
середнього підприємництва – 

формування цифрових 
компетенцій та навичок

 науково-освітня платформа

Центр інформаційно-консультативного забезпечення розвитку 
суб'єктів малого та середнього підприємництва – формування 

цифрової бізнес-культури у сфері малого та середнього 
підприємництва

 інформаційно-консультативна платформа

 пропозиції щодо удосконалення 
державного регулювання суб'єктів 

малого та середнього підприємництва у 
контексті їх цифрового розвитку

Інноваційно-технологічні 
інституції підтримки малого та 

середнього підприємництва

Інформаційно-консультативні 
інституції підтримки малого та 

середнього підприємництва

Науково-освітні інституції 
підтримки малого та 

середнього 
підприємництва

Фінансово-інвестиційні 
інституції підтримки малого та 

середнього підприємництва

 пропозиції щодо формування і 
реалізації стратегічних і програмних 

ініціатив цифрової трансформації 
малого та середнього підприємництва 

 спільні цифрові лабораторії

  спільні стартап-проекти у сфері 
цифровізації

 спільні інвестиційні проекти у 
сфері цифровізації бізнес-процесів

 фінансово-інвестиційна 
платформа

  інформаційно-консультативні заходи з 
питань цифрового розвитку

  співпраця у сфері інформаційно-
консультативного забезпечення розвитку суб'єктів 

малого та середнього підприємництва

  співпраця у сфері захисту прав та інтересів 
суб'єктів малого та середнього підприємництва

 бізнес-тренінги і семінари з 
цифрового розвитку малого та 

середнього підприємництва

трансфер цифрових технологій

 інтерактивна карта інвестиційних 
проектів у сфері цифрового 

розвитку малого та середнього 
підприємництва

      

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   спільні науково-
освітні проекти 

щодо цифровізації 
бізнес-процесів і 

цифрового 
розвитку малого та 

середнього 
підприємництва

 спільні проекти у 
сфері інформаційно-

консультативного 
забезпечення 
цифровізації 

суб'єктів малого та 
середнього 

підприємництва

  співпраця у сфері цифрової трансформації 
малого та середнього підприємництва

затвердження 
стратегічних і 

програмних ініціатив 
цифрової 

трансформації малого 
та середнього 

підприємництва

 грантові програми 
підтримки 

цифровізації

 субсидії, дотації та 
безвідсоткові 

позики
 податкові преференції

 цифрові рішення

 інноваційні розробки

послуги у сфері інноваційно-
технологічного забезпечення

 державне замовлення

 пільгове кредитування

 мікрофінансування проектів 
цифровізації

 мінімальні відсоткові ставки за 
кредитами

 відстрочка кредитних 
платежів

 державне гарантування кредитів і позик суб'єктів малого та середнього 
підприємництва

 п
ро

гр
ам

и 
м

іж
на

ро
д

но
го

 о
бм

ін
у 

д
ос

ві
д

ом
 у

 
сф

ер
і ц

иф
ро

во
го

 р
оз

ви
тк

у 
м

ал
ог

о 
та

 
се

ре
д

нь
ог

о 
пі

д
пр

иє
м

ни
цт

ва
пр

ог
ра

м
и 

пі
д

го
то

вк
и 

ф
ах

ів
ці

в 
у 

сф
ер

і п
ід

пр
иє

м
ни

цт
ва

, у
 

т.
ч.

 р
оз

ви
тк

у 
їх

 ц
иф

ро
ви

х 
ко

м
пе

те
нц

ій
 д

ер
ж

ав
не

 з
ам

ов
ле

нн
я 

на
 

пі
д

го
то

вк
у 

ф
ах

ів
ці

в 
у 

сф
ер

і м
ал

ог
о 

та
 с

ер
ед

нь
ог

о 
пі

д
пр

иє
м

ни
цт

ва
 наукові дослідження у сфері 
цифровізації бізнес-процесів

 с
пі

вф
ін

ан
су

ва
нн

я 
ін

ф
ор

м
ац

ій
но

-к
он

су
ль

та
ти

вн
их

 
за

хо
д

ів
 щ

од
о 

ци
ф

ро
во

го
 р

оз
ви

тк
у 

м
ал

ог
о 

та
 с

ер
ед

нь
ог

о 
пі

д
пр

иє
м

ни
цт

ва

 к
ом

пе
нс

ац
ія

 в
ит

ра
т 

з 
ін

ф
ор

м
ац

ій
но

-к
он

су
ль

та
ти

вн
ог

о 
су

пр
ов

од
ж

ен
ня

 с
уб

'є
кт

ів
 м

ал
ог

о 
та

 с
ер

ед
нь

ог
о 

пі
д

пр
иє

м
ни

цт
ва

, у
 т

.ч
. з

 п
ит

ан
ь 

щ
од

о 
їх

 ц
иф

ро
ві

за
ці

ї

  інформаційно-консультативні послуги 
у сфері цифровізації

  конференції та бізнес-форуми з питань цифровізації 
малого та середнього підприємництва

  рекомендації у сфері державного регулювання малого 
та середнього підприємництва, у т.ч. в аспекті 

цифрового розвитку

 Рис. 1. Узагальнена схема механізму забезпечення цифрової трансформації малого 
та середнього бізнесу в межах бізнес-асоціації
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цифрового розвитку бізнес-суб’єктів і посилити кон-
курентні можливості малого та середнього бізнесу у 
світовому бізнес-просторі.
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