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THE REGIONS 
 

РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА И СМАРТ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 
РЕГИОНОВ 

 
Анотація. Можливість малого та середнього бізнесу (МСБ) отримувати доступ до відповідного 

типу державної підтримки та надходження державної підтримки саме до тих підприємств, які цього 
потребують залежить, у багатьох випадках, від конкретних знань на місцях та взаємодії держави та МСБ. 
Особливо це стосується ситуацій де місцевий та регіональний економічний контекст помітно різняться. В 
дослідженні розглядаються підходи до оцінки ефективності надання державної підтримки МСБ, які 
дозволять розробникам державної політики стосовно МСБ, мати можливість більш якісно визначати 
пріоритети. 

Abstract. The ability of small and medium-sized businesses to access the appropriate type of government 
support and government support for those who need it depends, in many cases, on specific local knowledge and 
interaction of the state and SMEs, especially in situations where the local and regional economic context is 
noticeable. are different. The study examines approaches to assessing the effectiveness of state support to SMEs 
that will allow policy makers with responsibilities for small and medium-sized businesses and entrepreneurship to 
prioritize better. 

Аннотация. Возможность малого и среднего бизнеса получить доступ к определенному типу 
государственной поддержки, и поступления государственной поддержки именно к тем предприятиям, 
которые остро в этом нуждаються, зависит, во многих случаях, от конкретных знаний на местах и 
взаимодействия государства и МСБ. Особенно это касается ситуаций, где местный и региональный 
экономический контекст заметно различаются. В исследовании рассматриваются подходы к оценке 
эффективности предоставляемой государственной поддержки МСБ, которые позволят разработчикам 
политик в сфере МСБ, иметь возможность более качественно определять приоритеты. 

 
Концепція Стратегії розумної спеціалізації (Smart Specialization Strategy) була 

розроблена в Європі для визначення нових гнучких і динамічних інноваційних стратегій, 
прийнятих окремими регіонами та імплементованих на національному рівні з метою: 

 уникнути зусиль щодо фрагментації у сфері інноваційної підтримки, 
 розробки інноваційних стратегій, які спрямовані на регіональні підприємства та 

виробничу систему і підключені до міжнародних ланцюгів поставок. 
Можливість малого та середнього бізнесу отримувати доступ до відповідного типу 

державної підтримки та надходження державної підтримки саме до тих підприємств, які цього 
потребують, залежить, у багатьох випадках, від конкретних знань на місцях та взаємодії 
держави та МСБ. Особливо це стосується ситуацій де місцевий та регіональний економічний 
контекст помітно різняться. Забезпечення МСБ засобами і типами державної підтримки, 
потребує залучення різних суб'єктів та установ у різних поєднаннях, у різних контекстах. Цей 
тип управління на багаторівневому рівні є дуже важливим у випадку надання державної 
підтримки підприємствам МСБ, оскільки горизонтальна та рамкова державна політика, 
орієнтована головним чином на створення хороших загальних економічних рамкових умов, 
навряд чи самі по собі є достатніми для створення більш підприємницького суспільства.  

Таким чином, необхідно розробити підходи до оцінки ефективності наданої державної 
підтримки МСБ, які дозволять розробникам політик у сфері МСБ, мати можливість більш 
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якісно визначати пріоритети. Не тільки оцінювання має стати центральним у процесі 
вироблення політики, але моніторинг та оцінка мають бути центральними у процесах розробки 
та реалізації політики, а не здійснюватися виключно як історичний облік для визначення того, 
чи були витрачені державні гроші правильно. 

На разі лідером по смарт спеціалізації регіонів є Європейський союз. Відповідно до [2] 
принцип "подумай спершу про маленьке" Європейської комісії вимагає врахування інтересів 
МСБ на самих ранніх етапах розробки політики підтримки бізнесу Європейського союзу, щоб 
зробити законодавство більш сприятливим для МСБ. Так в 2009 році Європейською Комісією 
запропоновано імплементувати "Тест на МСБ" [3], згідно з яким міністерства та служби 
Європейської комісії повинні оцінювати вплив будь-якого майбутнього законодавства та 
адміністративних ініціатив на МСБ та враховувати результати цього аналізу під час розробки 
пропозицій, включаючи використання альтернативних механізмів та більш гнучкі підходи. У 
кожному конкретному випадку ці заходи з оцінки ефективності витрачених коштів повинні 
включати детальний аналіз поточних ринкових умов МСБ, аналіз витрат і прибутку та ін.- 

"Тест на МСБ" згідно [3], включає чотири основні етапи. Перший крок передбачає 
консультації з МСБ та їх представницькими організаціями. Встановлюється мінімальний 
консультаційний термін, протягом якого із зацікавленими сторонами проводяться дискусії за 
круглим столом, он-лайн консультації або громадські та галузеві форуми. Європейська 
Комісія розробила низку інструментів, які допомагають отримати думку підприємств, і до них, 
наприклад, належать мережа Enterprise Europe Network та Мережа посланців МСБ.  

Другий крок передбачає попередню оцінку підприємств, які, ймовірно, є потенційними 
бенефіціарами урядової підтримки. Відповідні джерела інформації, що підлягають 
дослідженню, включають: кількість підприємств та їх розмір; питому вагу зайнятості в різних 
категоріях підприємств, на які це може вплинути; вага чи наявність різних видів МСБ у 
секторах; та зв’язки з іншими секторами та можливі наслідки супідрядності. 

Третій крок включає вимірювання впливу запропонованої політики підтримки на МСБ. 
На цьому етапі пропонується провести вичерпний аналіз витрат та прибутку. Аналіз повинен 
включати розподіл потенційних витрат, а також такі переваги, як поліпшення умов праці, 
будь-яке підвищення конкуренції або доступність більш кваліфікованого персоналу. Також у 
багатьох випадках рекомендується провести порівняльний аналіз між витратами та 
прибутками МСБ та великих підприємств. 

Четвертий крок передбачає використання альтернативних варіантів або 
пом'якшувальних заходів, якщо це доречно. Такі пом'якшувальні заходи можуть включати: 
винятки, пов'язані з розмірами, певних вимог бухгалтерського обліку; тимчасове скорочення 
чи звільнення від деяких аспектів законодавства; знижена плата; спрощені зобов’язання щодо 
звітності для МСБ; надання конкретних інформаційних кампаній або посібників для 
користувачів, а також навчання та спеціальні служби технічної допомоги або офіси. 

Враховуючи той факт, що МСБ є важливим рушієм регіональної соціально-економічної 
системи, МСБ повинен бути залучений до процесу створення, впровадження та оцінки 
політики підтримки МСБ. Державні органи та розробники політики та зацікавлені сторони 
повинні знайти відповідні шляхи для того, щоб думки провідних підприємців та асоціацій 
малого та середнього бізнесу не лише враховувались, але й щоб ці особи та організації стали 
центральними у всьому процесі. В деяких регіонах акцент буде спрямований на нові фірми-
початківці, в інших регіонах – на розширення нових фірм, в інших – на такі питання, як 
розвиток ланцюгів поставок. Який би не був пріоритет, зрозуміло, що для політики, 
орієнтованої на результат, використовувані показники повинні добре фіксувати рівень 
залучення, мобілізації та динамізму МСБ у процесах підприємницького пошуку. 
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РОЗВИТОК СМАРТ СПЕЦІАЛІЗАЦІЙ У КРАЇНАХ СХІДНОГО ПАРТНЕРСТВА 
 

DEVELOPING SMART SPECIALISATION IN EASTERN PARTNER COUNTRIES 
 

РАЗВИТИЕ СМАРТ СПЕЦИАЛИЗАЦИЙ В СТРАНАХ ВОСТОЧНОГО 
ПАРТНЕРСТВА 

 
Анотація. Досліджено напрямки розвитку смарт спеціалізації у країнах Східного партнерства, а також 
охарактеризовано окремі заходи підтримки МСБ у розрізі кожної країни Партнерства. 
Abstract. The directions of development of smart specialization in the Eastern Partnership countries are 
investigated, as well as the specific measures of support to SMEs in the context of each Partnership country are 
characterized. 
Аннотация. Исследовано направления развития смарт специализации в странах Восточного партнерства, 
а также охарактеризованы отдельные способы поддержки МСБ в разрезе каждой страны Партнерства 

 
За визначенням Європейської Комісії, Смарт Спеціалізація – це підхід, який 

характеризується виявленням стратегічних сфер розвитку регіону та аналізом сильних та 
слабких сторін економіки цього регіону [1]. 

У 2011 р. в Європі було запущено спеціальну платформу, завданням є надання 
інформаційної, методологічної та експертної підтримки полісімейкерам на регіональному та 
державному рівні в процесі запровадження даного підходу [2] 

Нашою метою є дослідження процесу та результатів провадження аналізованого підходу 
у країнах Східного партнерства: Україні, Молдові, Білорусі, Грузії, Вірменії, Азербайджані. 

Наразі підходи смарт-спеціалізації імплементуються 4 країнами: Україною, Молдовою, 
Білоруссю та Грузією. Вірменія та Азербайджан сконцентровані переважно на підтримці 
малого та середнього бізнесу (що характерно також і для решти країни Партнерства)[3]. 

Білорусь почала процес впровадження підходу у 2018 р. звернувшись до Об'єднаного 
Дослідницького Центру (Joint Research Centre) Єврокомісії з проханням допомоги у розробці 
стратегії смарт-спеціалізації. Для подальшої координації роботи було також створено Агенцію 
для підтримки малого та середнього бізнесу. Зокрема, наразі ініціативи, які країна впроваджує 
для підтримки МСБ полягають у запровадженні тренінгових програм для розвитку цифрових 
та технічних навичок підприємців. 

Як і Білорусь, Грузія почала процес впровадження cмарт-спеціалізації пізніше за Україну 
та Молдову. Наразі країна розглядає два варіанти імплементації: 1) розробка окремої стратегії 
для окремих пілотних регіонів; 2) інтеграція стратегії смарт-спеціалізації у Пілотну 
Інтегровану Програму Регіонального Розвитку. При цьому особлива увага приділяється 
підтримці малого сімейного бізнесу та підвищенню цифрової грамотності підприємців. 

У Молдові стратегія смарт-спеціалізації впроваджена на національному рівні зі 
спеціальним фокусом на тренінгові програми для підприємців, враховуючи низький рівень 
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