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БІЗНЕС-ФАСИЛІТАЦІЯ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА:  
ВИДИ, ТЕНДЕНЦІЇ, СУЧАСНА МІЖНАРОДНА ПРАКТИКА

Негативні тенденції розвитку національного малого підприємництва зумовлюють необхідність 
його фасилітації. У межах дослідження обґрунтовано види фасилітації за сферою застосування. 
Проведено класифікацію бізнес-фасилітації за участю держави у процесі фасилітації, джерелом по-
ходження, ефективністю, метою здійснення, критерієм платності та видами економічної діяльності. 
З’ясовано, що державна фасилітація національного малого підприємництва реалізується в розрізі ок-
ремих видів економічної діяльності з урахуванням стратегічних пріоритетів держави. Дослідження до-
водить доцільність вивчення та використання прогресивного закордонного досвіду фасилітації малого 
підприємництва за умови його адаптації до українських реалій. 

Ключові слова: фасилітація, бізнес-фасилітація, мале підприємництво, суб’єкти малого підприєм-
ництва, суб’єкти мікропідприємництва. 

Негативные тенденции развития национального малого предпринимательства обуславливают не-
обходимость его фасилитации. В рамках исследования обоснованы виды фасилитации по сфере приме-
нения. Проведена классификация бизнес-фасилитации по участию государства в процессе фасилита-
ции, источнику происхождения, эффективности, цели осуществления, критерию платности и видам 
экономической деятельности. Выяснено, что государственная фасилитация национального малого 
предпринимательства реализуется в разрезе отдельных видов экономической деятельности с учетом 
стратегических приоритетов государства. Исследование доказывает целесообразность изучения и ис-
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пользования прогрессивного зарубежного опыта фасилитации малого предпринимательства при усло-
вии его адаптации к украинским реалиям. 

Ключевые слова: фасилитация, бизнес-фасилитация, малое предпринимательство, субъекты 
малого предпринимательства, субъекты микропредпринимательства. 

Lukashova Liudmyla. BUSINESS FASILITATION OF SMALL BUSINESS: TYPES, TRENDS, 
MODERN INTERNATIONAL PRACTICE.

Negative tendencies of development of national small business cause necessity of its facilitation. The research 
substantiates types of facilitation by the field of application: economic (business-facilitation), social, managerial, 
psychological, eco-facilitation, medical, legal, sports, pedagogical, and graphic. Under the business-facilitation of 
small business, it is proposed to understand the promotion of entrepreneurial activity by providing financial, infor-
mational and consulting support to small business entities, stimulating innovation and minimizing economic risks. 
During the study the classification of business-facilitation with the participation of the state in the process of facilita-
tion, source of origin, efficiency, purpose of implementation, criterion of payment and types of economic activity was 
conducted. Particular attention is paid to such types of economic facilitation as trade facilitation and facilitation 
of e-business and data collection. It was clarified that the state facilitation of the national small business is imple-
mented in the context of certain types of economic activity taking into account the strategic priorities of the state. 
The state facilitation of small business and infrastructure of small business support in Ukraine includes financial, 
informational and consulting support, including support in the field of innovation, science and industrial production, 
support for small businesses engaged in export activities, support in the field training, retraining and advanced 
training of managerial personnel and personnel for doing business. According to the results of the conducted re-
search, the vast majority of state facilitation programs, in particular financial support of small businesses, cover the 
following types of economic activity: agriculture, forestry and fisheries; health care and social assistance; industry; 
professional, scientific and technical activities; transport. The research proves the expediency of studying and using 
the progressive foreign experience of facilitation of small business, provided that it is adapted to Ukrainian realities. 

Key words: facilitation, business-facilitation, small business, small business entities, micro-entities. 

Постановка проблеми. Суб’єкти малого 
підприємництва сьогодні становлять біль-
шість національних суб’єктів господа-
рювання, а саме 99,13%, що відповідає 
1 789 406 одиниць [1]. З огляду на значущість 
цього прошарку суб’єктів підприємницької 
діяльності в структурі національної еконо-
міки та негативні тенденції, що характери-
зують становище та розвиток малого підпри-
ємництва в Україні, вбачається доцільним 
використання зарубіжного досвіду фасилі-
тації1, його адаптація з урахуванням націо-
нальної специфіки, визначення основних 
тенденцій та пріоритетних видів фасилітації 
вітчизняного малого підприємництва. 

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Проблему фасилітації у своїх пра-
цях розглядали такі науковці, як І. Бенц [2], 
С. Канер [3], Р. Зайонц [4], С. Шуман [5], 
Т. Бентлі [6], Р. Шварц [7] тощо. Зокрема, 
проблему бізнес-фасилітації досліджували 

Л. Лашевскі, Дж. Філіпсон, М. Гортон [8], 
Я. Такезава, К. Мацура, М. Хорі [9], К. Мані-
кевич, С. Вільямс, В. Кеог [10] та ін. Їхні 
роботи і стали теоретичним базисом цього 
дослідження. Питаннями розвитку малого 
підприємництва опікувалися такі україн-
ські вчені-економісти, як З.С. Варналій [11], 
Р.Р. Білик, І.Д. Падерін [12], Л.А. Сарана [13], 
І.М. Вахович, Ю.О. Шейко [14] та ін. Проте 
слід зауважити, що в роботах цих науков-
ців не визначено сутність бізнес-фасилітації 
малого підприємництва, її види та основні 
тенденції, що зумовило необхідність прове-
дення дослідження в цьому напрямі. 

Мета статті полягає в обґрунтуванні 
сутності економічної фасилітації, зокрема 
бізнес-фасилітації малого підприємництва, 
її класифікації, визначенні основних тенден-
цій та вивченні міжнародного досвіду задля 
подальшого його застосування в сучасних 
українських реаліях.

1 Під фасилітацією розуміють сприяння розвитку підприємницької діяльності шляхом надання суб’єк-
там господарювання фінансової, інформаційно-консультаційної підтримки, стимулювання інновацій та 
мінімізації господарських ризиків.
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Виклад основного матеріалу. Термін 
фасилітація (від англ. Facilitatation – спри-
яння, підтримка, допомога, полегшення) 
широко застосовується в закордонній еконо-
мічній практиці щодо суб’єктів підприємниц-
тва, зокрема до суб’єктів малого підприєм-
ництва. Фасилітація малого підприємництва 
здійснюється з метою нарощування потенці-
алу суб’єктів малого підприємництва, підви-
щення їхньої інноваційної активності, соці-
альної відповідальності перед суспільством, 

ефективності та результативності їхньої гос-
подарської діяльності, що є запорукою поліп-
шення макроекономічної ситуації в країні та 
однією із життєздатних можливостей еконо-
мічного розвитку суспільства. Поряд із цим 
є альтернативні трактування цього поняття, 
згідно з якими термін «фасилітація» може 
використовуватися в інших сферах життє-
діяльності людини: соціології, психології, 
менеджменті, медицині, юриспруденції, 
судочинстві, педагогіці, спорті тощо (рис. 1). 

Фасилітація
за сферою 

застосування

Економічна 
(бізнес-фасилітація)

Графічна («Скрайбінг»)

Педагогічна

 

Спортивна

Правова

Медична

Екофасилітація

 

Психологічна

Управлінська

Соціальна

Сприяння розвитку підприємницької діяльності шляхом 
надання суб’єктам господарювання фінансової, 
інформаційно-консультаційної підтримки, стимулювання 
інновацій та мінімізації господарських ризиків.

Професійна організація процесу групової роботи, 
спрямована на прояснення і досягнення групою поставлених 
цілей, реалізацію можливостей, збільшення продуктивності 
і розкриття творчого потенціалу команд.  

Ефект поліпшення якості виконання деяких простих і добре 
засвоєних операцій за присутності інших людей. За умови 
виконання складних завдань має місце соціальна інгібіція.

Процес управління і одночасної реконструкції керованої 
системи, обумовлений парадоксальним контролем над 
процесом самореконструкції та самоорганізації відкритої 
динамічної системи особистості.

Нейрофізіологічне явище, що відображає зниження порогу 
рефлекторної провідності вздовж певного нейронного 
шляху.

Процес управління відкритою динамічною системою 
особистості з метою  підтримання її в стані саморозвитку, 
короткотермінова психологічна допомога.  
 

Альтернативний спосіб вирішення спорів та врегулювання 
юридичних конфліктів у судочинстві за сприяння 
посередника. Суддя у ролі фасилітатора лише надає 
сторонам допомогу у підготовці та проведенні примирення. 

Пошук, підтримка, посилення ефективних процесів 
організації як команди в цілому, так і окремих спортсменів.

Техніка використання візуалізації основного змісту за 
допомогою знаків та образів під час нарад, сесій, дискусій 
та тренінгів.

Специфічний вид педагогічної діяльності, яка має за мету 
допомагати людині в усвідомленні себе як самоцінності, 
підтримувати її прагнення до саморозвитку, самореалізації 
та самовдосконалення, сприяти її особистісному 

 

Рис. 1. Класифікація фасилітації за сферою застосування
Джерело: розроблено автором
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З урахуванням вектора дослідження особливу 
увагу було приділено обґрунтуванню сутності та 
видів економічної, або бізнес-фасилітації (рис. 2).

Економічну (бізнес-) фасилітацію також 
можна класифікувати за видами економічної 
діяльності (рис. 3).
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Рис. 2. Класифікація бізнес-фасилітації за участю держави,  
за джерелом походження, за ефективністю, метою та критерієм платності 

Джерело: розроблено автором
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Одним із розповсюджених видів еконо-
мічної фасилітації є фасилітація торгівлі. 
Є. Мойзе, Т. Орліак та П. Мінор під фасиліта-
цією торгівлі розуміють політику та заходи, 
спрямовані на зменшення торговельних 
витрат шляхом підвищення ефективності на 
кожному етапі міжнародного торговельного 
ланцюга [15]. Відповідно до визначення, 
наданого СОТ3, фасилітація торгівлі – це 
спрощення торговельних процедур, а саме: 
діяльність, практичні та формальні заходи, 
що включають збір, презентацію, передачу 
та обробку даних, необхідні для переміщення 
товарів у процесі міжнародної торгівлі [16]. 
Це визначення також відповідає трактуванню 
фасилітації торгівлі, наведеному OECD 
(франц.: Organisation de coopération et de 
développement économiques), тоді як ширші 
визначення в інтерпретації інших міжнарод-
них організацій можуть включати питання, 
пов’язані з митницею, транспортуванням, 
транзитом, банківською та страховою діяль-
ністю, бізнес-практикою та телекомунікаці-

ями. Незалежно від визначення та масштабу, 
економічний аналіз фасилітації торгівлі, як 
правило, базується на понятті торговельних 
витрат та намагається оцінити переваги фаси-
літаційних заходів з погляду їх ефективності. 

Міжнародне товариство малого та серед-
нього бізнесу (International Society for Small 
and Medium Enterprises (ISSMЕ) в межах 
фасилітації торгівлі здійснює такі основні 
види діяльності [17]:

– заохочення малих та середніх суб’єктів 
господарювання до стимулювання експорту; 
фасилітація участі у закордонних виставках 
та ярмарках;

– організація семінарів, конференцій із 
питань торгівлі;

– організація зустрічей за принципом 
«покупець-продавець» та інших ексклюзив-
них шоу з метою встановлення більш тісних 
взаємозв’язків між покупцями та продавцями;

– проведення власних необхідних дослід-
жень у сфері торгівлі та стимулювання 
експорту;

 

Економічна фасилітація

Фасилітація торгівлі

Фасилітація освіти

Фасилітація науки 
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та телекомунікаційної 

діяльності

Фасилітація діяльності 
з охорони здоров’я

Рис. 3. Класифікація економічної фасилітації за видами економічної діяльності2 
Джерело: розроблено автором

2 Ця класифікація включає лише найчастіше вживані види економічної фасилітації. 
3 Світова організація торгівлі. 
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– забезпечення швидкого та ефективного 
обслуговування іноземних покупців щодо 
ідентифікації постачальників, складання 
маршрутів, проведення зустрічей, супровід 
тощо;

– встановлення тісних контактів між 
постачальниками та покупцями;

– сприяння суб’єктам господарювання в 
розробленні та адаптації продукції з метою 
якомога повнішого задоволення споживаць-
ких потреб;

– проведення продуктових показів для 
закордонних покупців;

– залучення національних урядів до 
фасилітації зовнішньої торгівлі;

– розповсюдження інформації про торго-
вельні послуги на відповідних порталах. 

Нині в міжнародній практиці виділяється 
такий окремий напрям фасилітації малого 
підприємництва, як фасилітація електрон-
ного бізнесу та збору даних. Започаткування 
підприємницької діяльності часто є склад-
ним завданням для підприємців-початківців, 
що передбачає численні адміністративні про-
цедури, тривалі затримки та значні фінансові 
витрати. Найважчим цей процес вбачається 
молоді, коли підприємець-початківець може 
зневіритися та не завершити розпочату про-
цедуру. Фасилітатори пропонують альтерна-
тивні ресурси для подолання вищеназваних 
перешкод. Прикладом здійснення фасилітації 
електронного бізнесу є компанія UNCTAD, 
що пропонує програму, яка допомагає краї-
нам, що розвиваються, забезпечувати спри-
ятливі умови для створення підприємств 
[18]. Завдяки системі електронного регу-
лювання та електронної реєстрації скоро-
чується до 50% кроків у адміністративних 
процедурах, відбувається їх спрощення та 
скорочується час, необхідний для реєстра-
ції підприємства, підвищується ефектив-
ність і прозорість шляхом створення правил 
і поетапних процедур, які розміщуються в 

Інтернеті. Електронна система регулювання 
та електронної реєстрації UNCTAD була 
впроваджена більш ніж у 25 країнах світу, а 
понад 60 країн отримали підтримку протягом 
останніх 10 років4. Молоді підприємці отри-
мують очевидну вигоду від використання цієї 
програми внаслідок полегшення створення 
бізнесу з меншою кількістю ресурсів, часу та 
витрат. Підприємці можуть отримати доступ 
до Всесвітнього порталу реєстрації підпри-
ємств, на якому міститься більше інформації 
та посилань на веб-сайти офіційної реєстра-
ції. Фасилітація започаткування підприєм-
ницької діяльності та офіційної її реєстрації 
здійснюється з метою усунення перешкод на 
шляху молодіжного малого підприємництва. 
В основу фасилітації адміністративних про-
цедур електронного бізнесу та збору даних 
покладено 10 основних принципів: публіч-
ність процедур, законність контролю, реле-
вантність вимог, презумпція доброчесності 
(базові); не надмірність, довільність форм, 
використання оригінальних, простих, зас-
відчених копій (стосуються форм та доку-
ментів); онлайн-запити, онлайн-сертифікати 
(стосуються дистанційних сервісів); перегру-
пування етапів однієї природи (стосується 
взаємодії). 

Адміністрація малого бізнесу США 
(Small Business Administration (SBA) займа-
ється вивченням ролі держави у фасилітації 
інновацій у малому підприємництві [19]. 
Зокрема, проведені дослідження встановили 
наявність взаємозв’язку між кількістю заре-
єстрованих патентів у розрахунку на 1 пра-
цівника та розмірами компанії, а саме: чим 
більші масштаби господарської діяльності та 
кількість найманих працівників, тим менше 
зареєстровано патентів у розрахунку на 
1 працівника, тобто частка проривних інно-
вацій є вищою у суб’єктів малого підприєм-
ництва. Зазначається, що підприємство, на 
якому працює 25 працівників, генерує більше 

4 Наприклад, у Сальвадорі процес реєстрації підприємства був зменшений з 16 до 3 кроків. 10 форм з 
різних адміністративних установ були об’єднані в одну єдину форму, а тривалість всього процесу скоро-
тилася з восьми днів до максимум трьох днів. У Об’єднаній Республіці Танзанія тепер можна створити 
підприємство за допомогою однієї форми та двох кроків в Інтернеті протягом 10 робочих днів. До впро-
вадження системи підприємства мали пройти 20 кроків і заповнити 9 форм протягом 30-денного періоду.
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патентів на 1 співробітника, ніж підприєм-
ство з 50 працівниками, яке у свою чергу про-
дукує більше патентів, ніж суб’єкт господа-
рювання, де налічується 100 працюючих. Ця 
тенденція зберігається і для великих підпри-
ємств, і корпорації з 10 000 співробітників 
подають більше патентів на одного співробіт-
ника, ніж компанії з 50 000 осіб. Винахід та 
впровадження інновацій суб’єктами малого 
підприємництва відбувається швидше внас-
лідок простоти управлінської структури, 
меншої кількості рівнів управління, при-
скореного проходження інформації, ниж-
чого рівня бюрократизації. Це приводить 
до того, що на суб’єктів малого підприєм-
ництва у США сьогодні припадає непропо-
рційно велика кількість патентів на новітні 
технології. Адміністрація малого бізнесу 
США засвідчує, що, хоча на малі підприєм-
ства припадає всього лише 8% усіх патентів, 
вони утримують 24% патентів, які увійшли 
до 100 найкращих нових технологій, орієн-
товані на доволі специфічні нововведення та 
максимальну прибутковість. Технологіями, з 
якими найчастіше пов’язують видачу патен-
тів на винаходи суб’єктам малого підпри-
ємництва, є: теле- та Інтернет-комунікації; 
діагностика, хірургія, медичні інструменти; 
біотехнології; фармацевтика; енергосистеми. 

Згідно з результатами досліджень, в 
Україні нині переважає державна фасилі-
тація малого підприємництва, що здійсню-
ється на безоплатній основі і не завжди є 
ефективною. Державна фасилітація малого 
підприємництва та об’єктів інфраструктури 
підтримки малого підприємництва в Україні 
включає фінансову, інформаційну, консуль-
таційну підтримку, у тому числі підтримку 
у сфері інновацій, науки і промислового 
виробництва, підтримку суб’єктів малого 
підприємництва, що провадять експортну 
діяльність, підтримку у сфері підготовки, 
перепідготовки і підвищення кваліфікації 
управлінських кадрів та кадрів для ведення 
бізнесу [20]. Фінансова державна фасиліта-
ція суб’єктів малого підприємництва здійс-
нюється за рахунок державного та місцевого 
бюджетів. Фасилітація національного малого 

підприємництва здебільшого реалізується в 
розрізі окремих видів економічної діяльно-
сті з урахуванням стратегічних пріоритетів 
держави. Слід зауважити, що за результатами 
проведених досліджень більшість програм 
державної фасилітації, зокрема фінансової 
підтримки суб’єктів малого підприємництва, 
охоплюють такі види економічної діяльно-
сті, як: сільське, лісове та рибне господар-
ство; охорона здоров’я та надання соціаль-
ної допомоги; промисловість; професійна, 
наукова та технічна діяльність; транспорт, 
складське господарство та кур’єрська діяль-
ність. Вищезазначений перелік жодним 
чином не характеризує структуру суб’єктів 
малого підприємництва за видами еконо-
мічної діяльності, а є лише віддзеркаленням 
стратегічної пріоритетності розвитку окре-
мих галузей. У структурі суб’єктів малого 
підприємництва 47% належить оптовій та 
роздрібній торгівлі, ремонту автотранспорт-
них засобів і мотоциклів; 8% – інформації та 
телекомунікаціям; по 7% – промисловості та 
професійній, науковій і технічній діяльності; 
6% – наданню інших видів послуг (рис. 4). 
Решта видів економічної діяльності не пере-
вищують 5% у загальній структурі суб’єктів 
малого підприємництва. 

Наведена вище структура повною мірою 
характеризує популярність окремих видів 
економічної діяльності серед суб’єктів 
малого підприємництва, проте не є підста-
вою для визначення пріоритетних напрямів 
державної фасилітації. 

Висновки. Враховуючи вищевикладене, 
можна дійти висновку, що фасилітація від-
повідно до сфери її застосування може поді-
лятися на економічну (бізнес-фасилітацію), 
соціальну, управлінську, психологічну, еко-
фасилітацію, медичну, правову, спортивну, 
педагогічну, графічну. Бізнес-фасилітацію 
можна класифікувати за участю держави 
у процесі фасилітації, за джерелом похо-
дження, за ефективністю, за метою здійс-
нення, за критерієм платності та за видами 
економічної діяльності. Під бізнес-фасилі-
тацією варто розуміти сприяння розвитку 
підприємницької діяльності шляхом надання 
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суб’єктам господарювання фінансової, 
інформаційно-консультаційної підтримки, 
стимулювання інновацій та мінімізації гос-
подарських ризиків.

У процесі дослідження з’ясовано, що 
в Україні переважає державна фасилітація 
малого підприємництва, що здійснюється на 
безоплатній основі та не завжди є ефектив-

ною. Відповідно, враховуючи стан та нега-
тивні тенденції, що спостерігаються в роз-
витку національного малого підприємництва, 
вбачається доцільним ретельне вивчення та 
використання прогресивного закордонного 
досвіду фасилітації підприємницької діяль-
ності за умови його адаптації до українських 
реалій. 
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Рис. 4. Структура суб’єктів малого підприємництва в Україні  
за видами економічної діяльності у 2017 р., одиниць, %

Джерело: розроблено автором на основі [1]
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