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1. Актуальність теми дисертації. У сучасних глобальних умовах зросла необхідність 

дослідження впливу малого і середнього бізнесу на можливості економічного розвитку, 

оскільки особливості структури вітчизняної економіки зумовлюють потребу обґрунтування 

основних напрямів здійснення прогресивних структурних перетворень у секторі малих  

і середніх підприємств. 

Питання розвитку малого і середнього бізнесу є предметом дискусій, не лише  

в країнах, які розвиваються, але й у розвинених країнах. Основним питанням є роль малого  

і середнього бізнесу в забезпеченні економічного зростання і вирішення соціальних проблем, 

таких як зниження безробіття і боротьба з бідністю, також останнім часом актуалізувалося 

питання забезпечення продовольчої безпеки. Пріоритетне значення малого і середнього 

бізнесу для економічного зростання визначено Актом про малий бізнес для Європи  

і першочерговими пріоритетами реалізації Стратегії сталого розвитку «Україна -2020». 

Використання можливостей малого і середнього бізнесу дозволить, певною мірою, вирішити 

не лише економічні, але й соціальні завдання державної політики, сприяти нарощуванню 

частки інноваційної продукції та створенню нових робочих місць. 

Бізнес, як приватне підприємництво, включає великі, середні і малі підприємства. 

Досліджуючи бізнес, який сформований малими і середніми підприємствами, 

використовується економічна категорія «малий і середній бізнес», яка є тотожною 

категорією «малі і середні підприємства». 

Низький рівень розвитку малого і середнього бізнесу в масштабі усієї національної 

економіки зумовлений несприятливими детермінантами як на макро-, так і на мікрорівні 

національної економіки, що негативно впливає на перспективи економічного розвитку 

країни. Подальший розвиток малих і середніх підприємств України має визначатися 

спроможністю знайти відповіді на виклики, що сформувалися під впливом глобальних 

тенденцій не лише економічного розвитку, але й неекономічних, зокрема глобальних 

пандемій, і перетворень у вітчизняній економіці. 

Вищезазначене дає підстави стверджувати, що  проблема є комплексною і потребує 

додаткових досліджень, доповнення методології ідентифікації особливостей впливу 

мікроекономічних детермінант на розвиток малого і середнього бізнесу. 

2. Зв’язок теми дисертації з державними програмами, науковими напрямами 

Університету та кафедри. Дисертацію виконано у відповідності з планами наукових 



досліджень кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту Національного 

університету біоресурсів і природокористування за темою: «Продовольча безпека: світові 

тенденції та можливості агропродовольчого комплексу України» (номер державної 

реєстрації 0117U007079). В межах зазначеної теми автором розроблено пропозиції щодо 

підвищення ролі малого і середнього бізнесу загалом та агропродовольчого сектору, зокрема, 

у забезпеченні продовольчої безпеки країни. 

3. Особистий внесок здобувача в отриманні наукових результатів та вирішенні 

конкретного наукового завдання. Дисертаційне дослідження є самостійною науковою 

працею, в якій викладено підхід до важливого наукового завдання – удосконалення 

теоретико-методологічних підходів та розроблення практичних рекомендацій щодо  

розвитку малого і середнього бізнесу в Україні, враховуючи мікроекономічні детермінанти .  

Усі розробки, висновки, пропозиції, що виносяться на захист, є результатом власних 

досліджень і авторських здобутків. 

4. Достовірність та обґрунтованість отриманих результатів та запропонованих 

автором рішень, висновків, рекомендацій. Теоретико-методологічною основою дисертації 

стали системний підхід та фундаментальні положення економічної науки щодо розвитку 

малого і середнього бізнесу в Україні. Здобувачем запропоновано, та обґрунтовано наукові 

висновки, які отримано, застосовуючи сучасні методи наукових досліджень та підтверджено 

практичною значимістю дисертаційного дослідження. Визначено особливості впливу  

і важливість неекономічних чинників модернізації та обґрунтовано необхідність розвитку 

мікроекономічних засад малого і середнього бізнесу в Україні через механізм  

саморегулювання та поєднання на основі синергетичного ефекту державного регулювання 

механізмами саморегулювання, основою яких є також мікроекономічні детермінанти. 

Поставлені в дисертації завдання вирішувалися за допомогою використання таких 

методів економічного дослідження, як: абстрактно-логічний – при вивченні сутності  

малого і середнього бізнесу та інших категорій; історичного і порівняльного аналізу –  

для дослідження сучасних тенденції розвитку та порівнянням його ролі і значення у інших 

країнах; методів системного аналізу – для систематизації основних напрямів державної 

політики відносно бізнесу, аналізу механізмів його регулювання; методу деталізації –  

для визначення мікроекономічних детермінант та основних показників діяльності малого  

і середнього бізнесу; статистико-аналітичних методів (групування, порівнянь, побудови 

динамічних рядів) та графічного методу – для дослідження тенденцій розвитку малого  

і середнього бізнесу, оцінки динаміки, структури й ефективності економічного розвитку  

в Україні. 

Інформаційну базу для проведення дисертаційного дослідження склали Закони 

України та нормативні акти Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, 



статистичні дані та аналітичні матеріали Державного комітету статистики України, 

дослідження вітчизняних і зарубіжних вчених, матеріали міжнародних і всеукраїнських 

науково-практичних конференцій, аналітичні огляди. Побудову графіків та таблиць виконано 

із застосуванням програмного пакету Microsoft Excel. Статистичну обробку бази даних,  

що використовується автором як емпіричний матеріал, здійснено з використанням 

статистичного програмного пакету SPSS 8.0. 

5. Наукова новизна основних результатів дослідження полягає у комплексному 

дослідженні теоретико-методологічних та організаційно-економічних засад впливу 

мікроекономічних детермінант на розвиток малого і середнього бізнесу в Україні  

і розроблення практичних рекомендацій щодо його активізації. До основних результатів 

дослідження, одержаних автором, що виносяться на захист та визначають наукову новизну, 

належать такі: 

набули подальшого розвитку: 

– визначення особливостей впливу і важливості мікроекономічних детермінант  

та обґрунтовано необхідність розвитку мікроекономічних засад малого і середнього бізнесу  

в Україні через поєднання механізму саморегулювання, основою якого є мікроекономічні 

чинники, та державного регулювання, що дозволить через механізм синергетичного ефекту  

реалізувати концепцію інклюзивного розвитку малого і середнього бізнесу в Україні; 

– уточнення ролі малого та середнього бізнесу, як чинника стабілізації виробництва  

продукції харчування в період пандемії COVID, через спрощення і розширення доступу 

населення до продовольства, стимулюючи безконтактні торгівельні операції,  які дозволять 

активізувати зростання найважливіших мікроекономічних детермінант – дохід та прибуток,   

а також можливість отримати окрім економічного ефекту, зниження рівня масового 

скупчення людей і рівня напруги у суспільстві; 

– з’ясування особливостей становлення та розвитку малого і середнього бізнесу  

в Україні, вивчаючи умови їх створення на мікрорівні, виокремлюючи такі мікроекономічні 

детермінант: культуру ведення бізнесу, корпоративну соціальну відповідальність, відносини 

у колективі, рівень освіти, структуру власності, що дозволяє стверджувати про їх значний 

вплив на розвиток малого і середнього бізнесу та необхідність більшої уваги при розробленні 

стратегій розвитку; 

– розкриття особливостей розвитку малого і середнього бізнесу в ЄС та Україні,  

що дозволило підтвердити їх достатньо вагому роль в ЄС; зокрема: у багатьох секторах 

економіки переважають саме підприємства малого і середнього бізнесу над великими 

підприємства; малий і середній бізнес суттєво впливають на формування ринку праці  

та надходжень до держави у вигляді податків, створенні доданої вартості та залученні 

інвестицій. Динаміка українських показників не є тотожною європейським і знаходиться  



під впливом політичних та інших факторів, проте за останні роки, вітчизняні показники 

розвитку малого і середнього бізнесу мають позитивну тенденцію, хоча малі  

та мікропідприємства мають більше труднощів у розвитку в порівнянні із середніми; 

– розкриття можливостей фінансування діяльності малого і середнього бізнесу  

через державні програми України та програми міжнародних інституцій, які оперують  

на нашому ринку, що дає підстави стверджувати про зростання їх частки у інвестуванні.  

Це дозволило визначити особливості макро-, мезо- та мікрорівня, які відрізняються  

в залежності від розміру суб’єкта, що надає фінансування, сформулювати інституційні 

засади інвестування малого і середнього бізнесу, які випливають із формальних  

та неформальних правил та розрізняються за законодавчо-нормативним регулюванням 

держави та впливом культури, цінностей на їхнє становлення і втілення; 

– розкриття динаміки бар’єрів розвитку малого та середнього бізнесу в Україні  

на основі аналізу показників якості бізнес-середовища, що дозволило виявити значно вищі 

інституціональні бар’єри, ніж фінансові, і практично не враховано вплив мікроекономічних  

детермінант на якість бізнес-середовища. Це дозволяє стверджувати, що хоча світовий 

рейтинг ведення бізнесу свідчить про покращення загальної позиції в Україні за рахунок 

зниження часу на реєстрацію підприємства, права власності, кількості податкових платежів 

та інше, але ще існують інші бар’єри, які перешкоджають повноцінному розвитку малого  

і середнього бізнесу, а саме: технологічні (підключення до електроенергії), проблеми  

в регулюванні процедури банкрутства, доступність кредитних джерел ; 

удосконалено: 

– підходи до визначення впливу інституційного середовища на прийняття рішень 

малого і середнього бізнесу про інвестування, які дозволили підтвердити тенденції 

нерівномірності інвестування, суттєвих коливань у 2013–2014 рр. та підтвердити  

їх залежність від розміру підприємства і галузі. Зокрема, інвестиції у великі підприємства 

переважають у промислових галузях, тоді як у малих підприємств – інвестиції у землю; 

– підходи до класифікації бар’єрів та запропоновано авторський підхід  

до класифікації бар’єрів розвитку малого і середнього бізнесу в Україні, яка ґрунтується  

на методологічних підходах міжнародних організацій та наукових доробках різних авторів. 

Дана класифікація виділяє адміністративний/інституційний, технологічний, фінансовий, 

торгівельний, інформаційно-компетентнісний, корупційний бар’єри, які охарактеризовано  

за двома рівнями: макроекономічним та мікроекономічним, що дозволить запропонувати 

удосконалений механізм вирішення проблем розвитку малого і середнього бізнесу в частині 

подолання зазначених бар’єрів; 

– визначення складових інституційного середовища ведення бізнесу в Україні  

через включення формальних та неформальних правил, що виступають мікроекономічними 



детермінантами впливу на малий і середній бізнес. Неформальні правила – правила  

ведення бізнесу, які не сформовані законодавчими та регуляторними державними актами,  

а є стихійними та формуються в результаті розвитку культурної спадщини, впливу різних 

зовнішніх факторів та ризиків, а також від діяльності самих органів державної влади.  

Також до неформальних правил можна віднести: навики ведення бізнесу, психологічні 

фактори, соціальну відповідальність бізнесу, на що вітчизняні підприємці не звертають 

увагу, а більше орієнтовані на формальні правила, саме вони і є важливим мікроекономічним 

фактором розвитку бізнесу; 

– підходи до розроблення державної політики стимулювання розвитку малого  

і середнього бізнесу, які полягають у забезпеченні тісного зв’язку цілей розвитку малого і 

середнього бізнесу із загальноекономічними і соціальними цілями країни; сприяння розвитку 

таких мікроекономічних чинників як культура та навики ведення бізнесу через приєднання 

до Глобального моніторингу підприємництва, сприяння розвитку соціального 

підприємництва в Україні, сприяння навчанню підприємництву молоді, жінок та внутрішньо 

переміщених осіб; встановленні ефективного механізму моніторингу результатів  

для забезпечення чіткого розмежування функцій реалізації державної політики  

на центральному і місцевому рівнях влади; покращення рівня конкурентоспроможності  

та інноваційної діяльності малого і середнього бізнесу; забезпечення участі малого  

і середнього бізнесу у регіональному розвитку, розроблення механізму співфінансування 

сільськогосподарських підприємств, забезпечення взаємодії між наукою та бізнесом. 

6. Практична цінність результатів дослідження та їх впровадження. Практичним 

результатом є пропозиції та практичні рекомендації щодо розвитку малого і середнього 

бізнесу через регулювання соціальних, культурних, політичних, інституційних та інших 

детермінант для Київської області. Зокрема, науково-методичні розробки автора щодо 

формування механізму стимулювання розвитку бізнесу  прийнято для практичного 

застосування в роботі постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, 

промисловості, підприємництва, торгівлі, регуляторної, інноваційно-інвестиційної політики, 

зовнішньо-економічних зв’язків та фінансового забезпечення розвитку області. 

Науково-методичні розробки здобувача також використовуються в навчальному 

процесі кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту Національного університету  

біоресурсів і природокористування України при викладанні дисциплін «Виробничий 

менеджмент», «Управління проектами стартап (Startup)», «Інвестиційний менеджмент»  

для студентів факультету аграрного менеджменту. 

7. Перелік наукових праць, які відображають основні результати дисертації. 

Основні положення дисертаційного дослідження висвітлено у 12 наукових працях, з яких  

4 статі у наукових фахових виданнях України, стаття у періодичному науковому виданні 



іншої держави, яка входить до Організації економічного співробітництва та розвитку  

та/або Європейського Союзу, 2 статті у наукових виданнях, включених до міжнародної 

наукометричної бази даних Scopus, 5 тез наукових доповідей. 

Статті у наукових фахових виданнях України 

1. Шинкарук Л. В., Дєліні М. М., Геращенко В. О. Проблема прийняття ефективних 

стратегічних в сучасних умовах функціонування. Збірник наукових праць Донецького 

державного університету управління. 2019. № 314. С. 79–80. (Здобувачем визначено 

стратегічні напрями в прийняті ефективних рішень щодо функціонування підприємств) . 

2. Шинкарук Л. В., Власенко Ю. Г., Геращенко В. О. Макроекономічна ситуація  

в Україні через призму інклюзивного розвитку економіки. Вісник Чернівецького  

торговельно-економічного інституту. Економічні науки. 2019. № 74. С. 207–217. (Здобувачем 

обґрунтовано вплив макроекономічної ситуації на інклюзивний розвиток економіки і бізнесу 

України). 

3. Шинкарук Л. В., Власенко Ю. Г., Геращенко В. О. Теорії хвильового розвитку  

і синергетики та інклюзивності економіки. Проблеми економіки та політичної економії.  

2019. № 9. С. 229–245. (Здобувачем обґрунтовано вплив синергетики на можливості 

інклюзивного розвитку економіки). 

4. Шинкарук Л. В., Власенко Ю. Г., Геращенко В. О. Сучасні проблеми розподілу 

доходів і ринку праці в контексті інклюзивного  зростання. Вісник Тернопільського 

національного економічного університету. 2020. № 1. C. 21–32. (Здобувачем відображено 

роль малого і середнього бізнесу у вирішенні соціальних питань). 

Стаття у періодичному науковому виданні іншої держави, 

яка входить до Організації економічного співробітництва та розвитку  

та/або Європейського Союзу 

5. Shynkaruk L., Vlasenko Yu., Gerashchenko V. Barriers to business development in  an 

inclusive economy. Polish journal of science. 2020. № 29. Vol. 1. Р. 51–58. (Здобувачем 

висвітлено та ідентифіковано бар’єри для бізнесу). 

Статті у наукових виданнях,  

включених до міжнародної наукометричної бази даних  

Scopus 

6. Inna Suray, Svetlana Suprunenko, Vadym Gerashcenko. Public Administration  

and Innovation Policy in a Networked Society. International Journal of Recent Technology  

and Engineering. 2019. Vol. 8. P. 3604–3609. (Здобувачем окреслено можливості реалізації 

інноваційної політики та роль державного сектору). 

7. Inna Suray, Nadiia Hrazhevska, Vadym Gerashcenko. Transformation of Public 

Administration in a Network Economy. International Journal of Management. 2020. Vol. 11. 



P. 108–119. (Здобувачем висвітлено необхідність і напрями трансформації публічного 

адміністрування). 

Тези наукових доповідей 

8. Геращенко В. О. Професійні якості персоналу основа ефективності підприємництва. 

Інклюзивний розвиток національної економіки: глобальні тенденції, можливості України  

та роль агропродовольчого сектору: Міжнародна науково-практична конференція, м.  Київ,   

9 листопада 2017 року: тези доповіді. Київ, 2017. С. 307–309. 

9. Геращенко В. О. Фактори впливу на розвиток підприємництва. Інклюзивний 

розвиток національної економіки: глобальні тенденції, можливості України та роль 

агропродовольчого сектору: Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ,  

8–9 листопада 2018 року: тези доповіді. Київ, 2018. С. 20–22. 

10. Шинкарук Л. В., Геращенко В. О. Партнерство університетів i бізнесу: 

можливості та перспективи. Актуальні проблеми менеджменту в умовах інноваційного 

розвитку економіки: Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю, 

м. Тернопіль, 17 квітня 2019 року: тези доповіді. Тернопіль, 2019. С. 241–245. (Здобувачем 

описано перспективні напрями взаємодії освіти та бізнесу в Україні). 

11. Шинкарук Л. В., Геращенко В. О. Соціально-економічні чинник прийняття 

інвестиційних рішень. Теорія і практика сучасної психології: реалії й перспективи: 

Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 31 жовтня 2019 року: тези доповіді. 

Київ, 2019. С. 71–73. (Здобувачем відображено сучасні соціально-економічні фактори). 

12. Шинкарук Л. В., Геращенко В. О. Перспективи розвитку фінансування 

інвестиційних проектів підприємств. Інклюзивний розвиток національної економіки: 

глобальні тенденції, можливості України та роль агропродовольчого сектору: Міжнародна  

науково-практична конференція, м. Київ, 21–22 листопада 2019 року: тези доповіді. Київ, 

2019. С. 72–74. (Здобувачем охарактеризовано та висвітлено основні напрями фінансування 

інвестиційних проєктів підприємств в Україні). 

8. Апробація основних результатів дослідження. Основні результати досліджень 

доповідалися та обговорювалися на: Міжнародній науково-практичній конференції 

«Інклюзивний розвиток національної економіки: глобальні тенденції, можливості України  

та роль агропродовольчого сектору» (м. Київ, 2017 р.); ІІ Міжнародній науково -практичній 

конференції «Інклюзивний розвиток національної економіки: глобальні тенденції, 

можливості України та роль агропродовольчого сектору» (м. Київ, 2018 р.); Всеукраїнській 

науково-практичній конференції «Актуальні проблеми менеджменту в умовах інноваційного 

розвитку економіки» (м. Тернопіль, 2019 р.); Міжнародній науковій конференції «Теорія  

і практика сучасної психології: реалії й перспективи» (м. Київ, 2019 р.); ІІІ Міжнародній 



науково-практичній конференції «Інклюзивний розвиток національної економіки: глобальні 

тенденції, можливості України та роль агропродовольчого сектору» (м . Київ, 2019 р.). 

9. Висновок. Дисертація здобувача ступеня доктора філософії Геращенка Вадима 

Олексійовича на тему: «Мікроекономічні детермінанти розвитку малого і середнього 

бізнесу» є завершеною кваліфікаційною науковою працею, у якій вирішено наукове завдання 

щодо обґрунтування теоретико-методичних засад впливу мікроекономічних детермінант  

на розвиток малого і середнього бізнесу в Україні та розроблення практичних рекомендацій 

щодо його активізації, що має важливе значення для економіки України, а також для галузі 

знань 05 «Соціальні та поведінкові науки». 

Дисертація відповідає вимогам наказу Міністерства освіти і науки України № 40  

від 12 січня 2017 року «Про затвердження вимог до оформлення дисертації», Порядку 

проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України № 167 від 06 березня 2019 року. 

Рекомендувати Вченій раді Національного університету біоресурсів і природо-

користування України призначити опонентами дисертації В. О. Геращенка компетентних 

вчених з наукового напряму, за яким підготовлено дисертацію здобувача: 

– доктора економічних наук, професора Осецького Валерія Леонідовича, професора 

кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка; 

– доктора економічних наук, доцента Краус Наталію Миколаївну, професора 

кафедри фінансів та економіки Київського університету імені Бориса Грінченка. 

З урахуванням наукової зрілості та професійних якостей здобувача ступеня доктора 

філософії Геращенка Вадима Олексійовича дисертація на тему: «Мікроекономічні 

детермінанти розвитку малого і середнього бізнесу»  рекомендується для подання  

до розгляду та захисту у спеціалізованій вченій раді на здобуття ступеня доктора філософії  

з галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» та спеціальності 051 «Економіка».  
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