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Харченко Р. В. Проблеми та перспективи розвитку малого бізнесу в Україні
У статті розглянуто сучасний стан розвитку малого бізнесу в Україні під час пандемії COVID-19 та воєнного стану. Виокремлено основні засади 
функціонування малого бізнесу в сучасних умовах. На основі проведеного дослідження проаналізовано стан і перспективи розвитку малого бізнесу 
в період воєнного стану. Встановлено основні загальні проблеми, з якими зіштовхнулися більшість підприємств в Україні незалежно від форм влас-
ності та регіональної приналежності, тим самим виокремлено специфічні проблеми залежно від регіональної приналежності. Доведено, що обсяги 
виробництва за аналізований період скоротилися через те, що більшість підприємств малого бізнесу припинили свою роботу через брак сировини 
та матеріалів і через небезпечні умови праці. Виокремлено низку першочергових завдань з боку держави, які повинні сприяти розвитку малого біз-
несу в повоєнний період. Встановлено, що державна підтримка формування відповідного сприятливого клімату для відкриття власної справи за 
рахунок оптимізації нормативно-правового забезпечення в питаннях формальних ознак повинна сприяти відкриттю своєї справи для всіх охочих. 
Визначено, що використання міжнародної допомоги в питаннях залучення додаткових коштів на розвиток підприємств, які використовують 
принципи «зеленої» екології, займаються вирощуванням, переробкою й експортом продукції сільськогосподарського призначення, сприятимуть 
формуванню нових робочих місць у сільській місцевості. На основі розроблених державних програм щодо стимулювання розвитку малого бізнесу 
сформовано основні завдання, які мають бути виконанні для реалізації запропонованих заходів. До основних заходів щодо стимулювання підпри-
ємницьких ініціатив віднесено: пільгове кредитування малого бізнесу, податкові канікули, цілеспрямоване фінансування регіональних програм.
Ключові слова: малий бізнес, воєнний стан, розвиток, регіон, напрями, розвиток.
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Kharchenko R. V. Problems and Prospects of Small Business Development in Ukraine
The article observes the current state of small business development in Ukraine during the COVID-19 pandemic and martial law. The basic principles of the 
functioning of small businesses in modern conditions are distinguished. Based on the carried out research, the state and prospects for the development of small 
businesses during martial law were analyzed. The main general problems faced by the majority of enterprises in Ukraine, regardless of the form of ownership and 
regional affiliation, have been identified, thereby highlighting specific problems depending on the regional affiliation. It is proved that production volumes for the 
analyzed period decreased by virtue of the fact that most small businesses stopped their work because of the lack of raw materials and supplies accompanied with 
unsafe working conditions. A number of priority tasks on the part of the State, which should facilitate the development of small business in the post-war period, 
are singled out. It is determined that government support for the formation of an appropriate favorable climate for starting own business by optimizing regulatory 
and legal support in matters of formal signs should contribute to the opening of a business for all interested. It is determined that the use of international assis-
tance in attracting additional funds for the development of enterprises that use the principles of «green» ecology, are engaged in the cultivation, processing and 
export of agricultural products, will contribute to the formation of new jobs in rural areas. On the basis of the programs developed by the government to stimulate 
the development of small businesses, the main tasks that must be fulfilled for the implementation of the proposed measures have been formed. The main mea-
sures to stimulate entrepreneurial initiatives include the following: preferential lending to small businesses, tax holidays, targeted financing of regional programs.
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Період 2019–2022 років для України харак-
теризується кризовими явищами, які ви-
кликані пандемією COVID-19 та військовою 

агресією з боку Російської Федерації. Період панде-
мії позначився істотними обмеженнями в діяльнос-
ті всіх суб’єктів господарювання в глобальному та 
національному масштабі та суттєвими втратами як 
матеріальних, так і людських ресурсів. Запроваджені 
карантинні обмеження призвели до соціального дис-
танціювання, що стало викликом не тільки для су-

спільства, але й для бізнесу в глобальному масштабі. 
До звичайних труднощів додалися нові, з якими біль-
шість бізнес-структур раніше не стикалися, що по-
требувало пошуку нових, неординарних підходів до 
вирішення цих завдань. Частина бізнесу змогла побо-
роти негативні явища та стабілізувати свою роботу, 
інша частина малого бізнесу припинила свою роботу 
в даний період. Проте у 2022 р. відбулася військова 
агресія з боку Росії, що призвело до величезного зни-
ження діяльності малого бізнесу в деяких регіонах 
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нашої держави. Кризові глобальні явища, з одного 
боку, та військові дії, з іншого боку, призвели до іс-
тотного зниження рівня розвитку малого бізнесу,  
а в деяких регіонах – до його повного знищення. Тому 
перед державою, регіональними органами влади та 
бізнес-структурами постає завдання відновлення 
його діяльності в післявоєнний період. 

Питанням розвитку та функціонування малого 
бізнесу присвячено багато робіт зарубіжних і вітчиз-
няних учених, зокрема: С. Брю, П. Друкера, Х. Мілен-
буша, М. Мескона, Д. Речмена, П. Хейне, А. Хоскінга, 
Й. Шумпетера, .З. Варналія, К. Ващенко, В. Воротіна, 
В. Гейця, Л. Колеснікова, О. Кужель, Ю. Іванова. Про-
те питання відновлення функціонування та розвитку 
малого бізнесу в післявоєнний період на сьогодні є не 
досить висвітленими, що й визначило актуальність 
обраної тематики. 

Основна мета статті полягає в обґрунтуван-
ні проблем і перспектив розвитку малого бізнесу в 
Україні в реаліях післявоєнного стану. 

У період пандемії та військових дій більшість 
підприємств малого бізнесу зіштовхнулися із 
проблемами вразливості до змін зовнішнього 

середовища порівняно з великими підприємствами; 
стрімким падінням доходів; вимушеним скорочен-
ням штату працівників, що призвело до зростання 
рівня безробіття населення, збільшення частки під-
приємств, яких спіткало банкрутство, збільшення 
навантаження на державу в питаннях соціальної до-

помоги, зниження рівня податкових відрахувань, 
підвищення криміногенної ситуації в регіонах через 
зниження рівня доходів населення. 

З початком військових дій у країні громадська 
організація «Інститут економічних досліджень 
та політичних консультацій» проводить щомі-

сячне опитування підприємств за різними напряма-
ми економічної ситуації в регіонах та країні. Так, за 
даними проведених досліджень, за період військової 
агресії з травня по серпень 2022 р. відбулися такі змі-
ни в соціально-економічному розвитку малого бізне-
су (табл. 1) [8]. Так, загальні результати опитування 
бізнес-структур за напрямами показало, що за пері-
од травень – серпень за деякими позиціями в країні 
ситуація поліпшилася, за деякими погіршилася: за-
доволення попиту на товари та послуги (зниження 
на 5 позицій), зниження заборони імпорту сировини 
та матеріалів (поліпшення на 6 позицій), зниження 
рівня пошкодження майна (на 5 позицій), перебої з 
енергоносіями (зниження на 6 позицій). Проте такі 
показники, як зниження рівня пошкодження майна 
аналізується загалом по країні, проте якщо розгля-
дати в регіональному розрізі, прикордонні регіони 
найбільше страждають від наслідків війни [1]. По-
гіршилися також такі позиції: зростання цін на ма-
теріали порівняно з попередніми періодами (окрім 
липня 2022 р.) – на 1 позицію; брак обігових коштів 
(погіршення на 4 позиції); корупція залишилася на 
рівні попередніх періодів. 

Таблиця 1

Результати опитування бізнес-структур щодо економічних змін у країні, %

Показник
Період, 2022 р.

Травень Червень Липень Серпень

Зростання цін на сировину/матеріали/товари 55 57 62 58

Складнощі з перевезенням сировини чи готових товарів 
територією України 44 51 47 46

Зменшення попиту на продукцію/послуги 43 43 36 31

Брак палива 54 74 36 13

Брак робочої сили внаслідок призову та/або виїзду  
спів робітників 39 34 34 13

Брак обігових коштів 36 35 28 32

Небезпечно працювати 34 30 27 26

Заборона імпорту сировини (напівфабрикатів, товарів)  
з інших країн 30 25 15 9

Державне регулювання курсу валют 15 28

Пошкодження майна або товару внаслідок бойових дій 7 13 11 6

Перебої з електро-, водо- або теплопостачанням 12 12 11 5

Корупція 5 5

Не було проблем 2 3 2 2

Джерело: складено на основі [8].
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Гострою для України в цей період постає пробле-
ма працевлаштування населення, яке втратило 
роботу через військові дії. Більшість підпри-

ємств малого бізнесу або припинили свою роботу, або 
перевели своє виробництво до більш спокійних регі-
онів, тому в зоні активних дій значно зросла кількість 
безробітного населення. Проте, окрім загальних про-
блем, з якими зіштовхнулися більшість підприємств 
в Україні незалежно від форм власності та регіо - 
нальної приналежності, певна кількість опитуваних 
респондентів (4%) додали власні варіанти перешкод 
ведення бізнесу. Так, скаржаться на відсутність дер-
жавної фінансової підтримки, особливо для зруйно-
ваних підприємств. Відсутність державної підтрим-
ки не тільки в питаннях фінансової допомоги, але й 
сприянні державних замовлень, відсутність податко-
вих пільг для деяких категорій підприємств, особли-
во тих, що розташовані в зоні активних бойових дій. 
Важливою перешкодою для всіх підприємств і бізнес-
структур у цей період є логістичне сполучення, особ-
ливо для експортоорієнтованих підприємств, через 
небезпеку перевезення продукції. 

Низький рівень платоспроможності населення 
призвів до зниження купівельної спроможності та, 
як наслідок, – зниження рівня ринкового розвитку. 
Якщо розглядати такі проблеми залежно від розміру 
підприємства, то для великих і середніх підприємств 
більш суттєвий негативний плив мають показники 
доставки сировини та матеріалів, безпеки виробни-
чої діяльності. Малі бізнес-підприємства страждають 
від проблем, пов’язаних з нестачею обігових коштів 
та зниженням попиту серед населення на свою про-
дукцію та послуги. Малий бізнес більше страждає від 
нестачі енергоносіїв для своєї роботи, а також від 
державного регулювання курсу валют. Якщо розгля-
дати проблеми бізнесу в галузевому розрізі, то сут-
тєвих відмінностей не спостерігається. Так, у малому 
бізнесі зростання цін на сировину та матеріали, по-

гіршення умов їх логістичних перевезень має менш 
суттєвий вплив (36% і 16% відповідно) порівняно з ве-
ликими промисловими або аграрними підприємства-
ми. Аграрний сектор найбільше страждає від нестачі 
палива, оскільки бойові дії припали як раз на актив-
ний сільськогосподарський сезон збору врожаю, що є 
стратегічним для країни та світу в цілому. 

Якщо розглядати брак робочої сили, то підпри-
ємства малого бізнесу для цілей цього аналізу не від-
ображають реальних тенденцій, тому таку ситуацію 
необхідно аналізувати з позиції великих підприємств, 
проте міграційні процеси також не оминули і праців-
ників малого бізнесу. 

У регіональному розрізі проблеми, з якими сти-
каються підприємства, є однаковими в питан-
нях нестачі палива, подорожчання сировини 

та матеріалів, логістичних проблем. Так, всі опитувані 
підприємства Дніпропетровської та Миколаївської 
областей (100%) вказали на існування цих проблем, 
більшість опитуваних із Сумської області (88%). Про 
зниження попиту на продукцію та послуги повідо-
мляють більшість підприємств Дніпропетровської 
та Одеської областей (64%), Сумської області (59%), 
Львівської області (58%). Брак обігових коштів спо-
стерігається найбільше в Тернопільській та Рівнен-
ській областях (71% та 70% відповідно). Майже всі 
підприємства прикордонних регіонів відчувають не-
безпеку для праці.

Прогноз зміни ситуації в питаннях працевла-
штування населення в умовах воєнного стану має до-
сить низькі темпи (рис. 1).

Як видно з рис. 1, позитивна динаміка спосте-
рігається до серпня, порівняно з попередніми періо-
дами. Найгірший показник спостерігався у травні 
(–0,54). Проте переміщення осіб в інші регіони та 
працевлаштування населення поліпшило ці позиції 
до 0,11 у серпні та до 0,04 у вересні. Зниження рівня 

–0,54

–0,3

–0,16

–0,09

0,01 0,03

0,11

0,04

–0,6

–0,5

–0,4

–0,3

–0,2

–0,1

0

0,1

0,2

Травень Червень Липень Серпень Вересень

Кількість працівників Очікувані зміни кількості працівників

Рис. 1. Індекс змін кількості працівників
Джерело: побудовано на основі [8].
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показника у вересні можна пояснити сезонністю та 
специфікою малого бізнесу. 

Важливим фактором як для регіонів країни, так 
і для держави в цілому є стабільні податкові 
надходження до бюджету, які сприяють повно-

цінній роботі держави та забезпечують можливість 
виплати всіх необхідних трансферів. Проте у дослі-
джуваний період кількість податкових надходжень 
до бюджетів усіх рівнів значно скоротилася. Через 
відсутність розвитку малого бізнесу та припинення 
роботи більшості підприємств така негативна тен-
денція поки зберігається (рис. 2). Так, податкова за-
боргованість серед підприємств у серпні 2022 р. ско-
ротилася на 0,08 позицій, при очікуванні збільшення 
заборгованості до –0,18. На вересень експерти про-

гнозують збільшення податкової заборгованості до 
0,09, що краще від показників серпня на 0,09 позицій. 

Показники загальноекономічних настроїв серед 
представників бізнесу наведено на рис. 3. 

Загальноекономічне середовище за досліджува-
ний період характеризується суттєвим погіршенням 
своїх позицій, які набагато нижчі, ніж прогнозні очі-
кування від експертів. Так, стан економічного середо-
вища у травні становив –0,54 позиції, у той час як у 
серпні він поліпшив свої результати до –0,28. За про-
гнозами експертів, починаючи з червня мало відбу-
тися позитивне зрушення в економічному розвитку 
до 0,01 позиції та досягнення позитивної тенденції в 
серпні до +0,09. Проте на вересень уже прогнозувало-
ся зниження економічного рівня до –0,01. 
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Рис. 2. Індекс змін податкової заборгованості
Джерело: побудовано на основі [8].
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Рис. 3. Індекс змін загальноекономічного середовища
Джерело: побудовано на основі [8].



Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	П
РО

БЛ
ЕМ

И
 П

ІД
П

РИ
ЄМ

Н
И

Ц
ТВ

А

85БІЗНЕСІНФОРМ № 8 ’2022
www.business-inform.net

Таким чином, можна стверджувати, що на сьо-
годні, в умовах воєнного стану, малий бізнес 
не в змозі без суттєвої державної підтримки 

відновити свою роботу та забезпечити економічний 
розвиток своєї діяльності. Обсяги виробництва за 
аналізований період скоротилися, адже більшість 
підприємств малого бізнесу припинили свою робо-
ту через брак сировини та матеріалів та небезпечні 
умови праці. Визначається тенденція до скорочення 
частки підприємств, які працювали на рівні нижче 
25% від довоєнного обсягу виробництва [7]. 

Державна допомога малому бізнесу з початку 
пандемії та військових дій сприяла додатковій ліквід-
ності та збереженню існуючих робочих місць за ра-
хунок запровадження програми «Доступні кредити» 
під 5–7–9%, якими можна було скористатися в період 
карантину та після нього терміном на 90 днів. З квіт-
ня 2022 р. було запроваджено одноразову грошову 
допомогу в розмірі 8 000 грн. Із запланованих коштів 
380 млн грн були направлені на допомогу працю-
ючим, 220 млн грн – ФОП. На період воєнного стану 
введено мораторій на штрафні санкції за несвоєчасне 
погашення кредиторської заборгованості. Було при-
йнято, що на цей період ФОП першої групи звільня-
ються: від сплати єдиного податку за період з грудня 
2020 р. і січень – травень 2021 р. У цей час забороне-
но збільшення процентів за кредитними договорами.  
У період воєнного стану урядом було доручено про-
відним фахівцям з економіки розробити відповід-
ні напрями щодо стабілізації економіки в країні та 
стимулюванні бізнес-структур до нарощування своїх 
виробничих потужностей і відновлення роботи. Се-
ред великої кількості необхідних завдань ключовими 
були виокремлено такі [2]: 
 максимальне поширення декларативного 

принципу створення та розвитку бізнесу;
 лібералізація податкової системи, яка покли-

кана створити привабливий інвестиційний 
клімат для залучення грошових коштів; 

 створення умов для страхування від ризиків, 
які пов’язані з військовою агресією з боку ін-
ших держав;

 упровадження нових підходів до функцій 
контролю та нагляду за перевірками, систему 
покарання за недотримання вимог законодав-
ства, персональну відповідальність контро-
люючих органів;

 формування виключного переліку інструмен-
тів регулювання доступу до ринків, які засно-
вані на ризикорієнтованому підході та засто-
суванні методів цифровізації. 

Проте, незважаючи на розгляд проблем віднов-
лення повоєнного стану діяльності малого бізнесу, 
загальні проблеми його існування в Україні необхід-
но віршувати на рівні державних і місцевих органів 
влади в питаннях формування необхідного бізнес- 
середовища. 

Для ефективного розвитку бізнес-підприємств 
необхідним є сприяння фінансуванню пріоритетних 
напрямів розвитку бізнесу, з оптимальним викорис-
танням і розподілом ресурсів за галузями економіки 
та регіональними особливостями. Для цього необхід-
но здійснити оцінку європейського та вітчизняного 
досвіду в питаннях перспективних сфер розвитку ма-
лого бізнесу. На сьогодні для України такими сфера-
ми є агропромисловий комплекс. 

Слід вирішити соціально-економічні проблеми 
малого бізнесу на рівні регіональних і районних гро-
мад, оскільки діяльність малого бізнесу найчастіше 
зосереджена саме на місцевих ринках. Такі заходи 
повинні здійснюватися за рахунок регіональних дже-
рел фінансування в частині матеріально-технічного 
оснащення, цифровізації діяльності. Такі напрями 
узгоджені із загальною Стратегією регіонального 
розвитку [3]. 

Важлива також розробка державних і регіональ-
них систем підтримки та стимулювання роз-
витку малого бізнесу за умов збільшення за-

лучення небюджетних ресурсів, застосування нових 
форм капіталу, проєктів самофінансування бізнесу. 
Централізоване виділення коштів повинно здійсню-
ватися цілеспрямовано на конкретний проєкт за 
умов співфінансування. Такий підхід дозволить зни-
зити навантаження на бюджети на різних рівнях. 

На регіональних ринках варто формувати про-
дукцію малого бізнесу на основі частини державного 
замовлення, яке формується на конкурсній основі. 
Такі ринки повинні мати регіональний аспект у час-
тині вироблення продукції для потреб регіону. 

Слід розширити кооперацію в інноваційно-тех-
нологічній сфері між підприємствами малого бізнесу 
та великими виробництвами за рахунок використан-
ня інноваційного потенціалу малих підприємств. 

Важливо також залучати прогресивні фінансові 
механізми фінансування малого бізнесу у фінансову 
систему України за рахунок включення схеми част-
кової участі бюджетних і позабюджетних ресурсів у 
перспективних напрямах розвитку видів економічної 
діяльності [6]. 

Не можна обійти увагою і цифровізацію проце-
сів залучення коштів на такі проєкти з можливістю 
відстеження та контролю їх цільового використання 
на основі програмно-цільового механізму. Така сис-
тема дозволить відстежувати цілеспрямованість і 
результативність використання таких коштів, забез-
печити їх прибутковість, тим самим розвивати малий 
бізнес у країні. 

Ці заходи сприятимуть формуванню плато-
спроможного попиту населення, що дозволить аку-
мулювати грошові кошти саме на місцях у бюджетах 
різних рівнів. 

На сьогодні малий бізнес є тією ланкою, яка 
спроможна забезпечити робочі місця, сприяти напо-
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вненню бюджету, задовольняти попит у продукції та 
послугах. Для подолання економічної кризи та вихо-
ду малого бізнесу на довоєнний стан урядом України 
було прийнято програму державної підтримки малого 
бізнесу, яка передбачає реалізацію таких напрямів [4]:
 удосконалення ринкової інфраструктури, яка 

сприятиме розвитку малого бізнесу, державне 
сприяння навчанню та підвищенню кваліфіка-
ції персоналу, в тому числі для малого бізнесу;

 розробка та впровадження дієвої системи 
пільг для суб’єктів малого бізнесу;

 розробка системи спрощеного оподаткуван-
ня, звітності й обліку для малого бізнесу;

 фінансово-кредитна підтримка суб’єктів ма-
лого бізнесу;

 включення суб’єктів малого бізнесу до науко-
вих, економічних, соціальних програм і про-
єктів, організація виробництва продукції та 
послуг для конкретних регіональних потреб. 

Малий бізнес сприяє розвитку бізнес-актив-
ності в усіх галузях економіки, формує від-
повідне конкурентне середовище. Відкрит-

тя власної справи на сьогодні через бюрократичні 
чинники є досить складним процесом, що гальмує 
розширення кількості суб’єктів бізнесу. Тому першо-
черговими завданнями для відновлення та розвитку 
малого бізнесу в Україні є такі [5]:
 державна підтримка формування відповід-

ного сприятливого клімату для відкриття 
власної справи за рахунок оптимізації нор-
мативно-правового забезпечення в питаннях 
формальних ознак, формування механізму 
відшкодування з місцевих бюджетів частини 
відсоткових ставок за кредитами, які були за-
лучені малим бізнесом для свого розвитку та 
реалізації інвестиційних проєктів;

 використання міжнародної допомоги (техніч-
ної, фінансової, кадрової) в питаннях залучення 
додаткових коштів на розвиток і впроваджен-
ня підприємств, які використовують принципи 
«зеленої» екології, займаються вирощуванням, 
переробкою й експортом продукції сільсько-
господарського призначення, переорієнтують 
робочу силу залежно від потреб ринку праці, 
створюють нові робочі місця, запроваджують 
екологічно чисті виробництва;

 використання для розвитку малого бізнесу 
таких форм співпраці, як франчайзинг, лізинг 
тощо;

 кооперування та організація представників 
малого бізнесу в різні асоціації, спілки, об’єд-
нання, кооперативи, хаби для збільшення кон-
куренції за участі в тендерних регіональних  
і державних програмах, допомога місцевому 
малому бізнесу за рахунок коштів місцевих 
бюджетів;

 підготовка та перепідготовка кадрів для но-
вих професій залежно від потреб ринку праці; 
сприяння самозайнятості населення за раху-
нок надання одноразової грошової допомоги 
на відкриття власної справи; проведення се-
мінарів для осіб, які мають бажання відкрити 
свою справу, проте не знають, з чого почати, на 
основі цифровізації створення баз даних щодо 
інформування нормативно-правового забез-
печення, цінової політики в регіонах, стану 
розвитку бізнес-структур у конкретному регі-
оні; висвітлення питань регуляторної політи-
ки, інформування про кількість банківських 
установ у регіоні, кредитних спілок тощо. 

Такі заходи повинні сприяти відновленню та 
розвитку малого бізнесу в усіх регіонах нашої держа-
ви в післявоєнний період.

ВИСНОВКИ
У сучасних умовах малий бізнес відіграє одну з 

ключових позицій щодо відновлення економіки регі-
онів у країні, сприяє появі нових робочих місць, тим 
самим знижуючи рівень безробіття населення. За 
державної підтримки більшість суб’єктів малого біз-
несу після війни повернуться у свої регіони, що дасть 
змогу не тільки скоротити кількість безробітного на-
селення, але й сприятиме наповненню бюджету за ра-
хунок сплати податків. Створення державою необхід-
них сприятливих умов щодо розвитку малого бізнесу 
зумовить залучення інвестицій в нові проєкти, запро-
вадження інноваційного виробництва. Залучення біз-
несу в наукові, технічні, економічні гранти та проєкти 
дозволить розширити сферу послуг і виробництва, 
тим самим розширить сегмент споживачів на регіо-
нальному ринку. Посилення конкуренції сприятиме 
поліпшенню якості продукції та послуг, що, своєю 
чергою, пожвавить споживчий попит.                   
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Казановський А. А., Мірошниченко І. І. Проблематика розвитку виробничих аутсорсингових підприємств в Україні
За умов сучасних викликів екзогенної та ендогенної природи для національної економіки України ключовим завданням є забезпечення конкуренто-
спроможності українського малого та середнього бізнесу. Окремий важкий тягар накладає російська збройна агресія, що веде до руйнації вироб-
ничої бази національної економіки України та усталених зв’язків між економічними агентами. Нагальною потребою в цьому контексті є розбудо-
ва виробничих спроможностей українського малого та середнього бізнесу, зокрема за допомогою побудови системи виробничих аутсорсингових 
компаній. Метою статті є виявлення особливостей розбудови системи виробничих аутсорсингових компаній і формулювання методологічного 
підґрунтя для її формування та функціонування в Україні. У статті описано проблематику роботи українського малого та середнього бізнесу  
в контексті обмеженості власних виробничих можливостей. Виділено проблематику забезпечення адекватної та збалансованої системи вироб-
ничого аутсорсингу. Здійснено аналіз передумов розбудови системи виробничих аутсорсингових компаній в Україні. Запропоновано розбудовува-
ти виробничі аутсорсингові спроможності в парадигмі кластера. Обґрунтовано ключову роль кластера виробничих аутсорсингових компаній у 
стимулюванні економічного розвитку на макро- та макрорівнях. Окреслено методологію роботи кластера виробничих аутсорсингових компаній. 
Запропоновано потенційні шляхи фінансування бізнес-моделі кластера, що складається з різноманітних джерел фінансування від приватних та 
інституційних інвесторів. Сформульовано низку ознак, за якими визначається ступінь потреби компанії у виробничому аутсорсингу. Виділено фак-
тори прийняття управлінського рішення про застосування виробничого аутсорсингу як вирішення бізнесових і операційних завдань. Перспективами 
майбутніх досліджень є подальше вивчення особливостей бізнес-моделі кластера виробничих аутсорсингових компаній і формулювання найбільш 
доречного формату для українських реалій. Додатковим напрямком майбутніх досліджень є упорядкування нормативно-правової бази кластера ви-
робничих аутсорсингових компаній в Україні з метою приведення у відповідність до законодавства країн ЄС і кращих міжнародних практик.


