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еКСПОРТНА ІНфРАСТРУКТУРА МАЛОГО ТА СеРеДНьОГО 
ПІДПРиЄМНицТВА НА РеГІОНАЛьНОМУ РІВНІ

У статті проаналізовано сутнісні регіональні риси державної експортної підтримки малого та 
середнього підприємництва в Україні з акцентуванням уваги на наданні державної допомоги. Пропону-
ється оцінка стану інфраструктури експортного складника регулювання малих форм підприємництва. 
Досліджено можливість застосування ефективних інструментів підтримки експортної діяльності 
державою.
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T. E. Turetskov. Export infrastructure of small and medium enterprises at regional level
The article analyzes the essential regional features of state export support of small and medium enter-

prises in Ukraine. Focusing on state aid. The assessment of the infrastructure of the export component of the 
regulation of small forms of entrepreneurship is given. The possibility of using effective tools for supporting 
export activity by the state has been explored. 

The regional level of exports as a system for managing small and medium-sized businesses requires es-
tablishing different types of relationships and appropriate links between the authorities at the regional level and 
directing this sector to address the territorial and economic needs of the regional market.

The European integration process, which takes place in the socio-economic life, creates the correspond-
ing requirements for their state execution. The destruction of central planning and the transformation of the 
administrative-command economy causes the need to find new forms of organization, reform of the national and 
regional export institutions. The export component of the region includes a set of state and commercial organ-
izations, banking and credit institutions, insurance companies operating in the stock and investment markets, 
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and functions to ensure the stable functioning of business entities, covering the administrative, institutional and 
service sectors supporting the economic activity of SMEs.

An effective system of state support for exports is realized through the following instruments: lending, 
insurance and export guarantee. The main task of these instruments is to provide guarantees, to cover a certain 
degree of state risk from the foreign market. Taking obligations to compensate exporters for losses, conditions 
are provided whereby manufacturers are given certain guarantees on the international market by providing fa-
vorable loans. In general, for Ukraine, there is a shortage of credit resources, as evidenced by the low degree of 
coverage of loans by the gross regional product for almost all regions, indicating that there is no financial and 
credit leverage to stimulate economic activity.

Key words: state support, export infrastructure, small and medium entrepreneurship, business associa-
tions, export credit agencies.

Постановка проблеми. Регіональний рівень експорту як система управління сектором 
малого та середнього підприємництва (далі – МСП) потребує встановлення різних видів вза-
ємовідносин та відповідних зв’язків між органами влади, представлених на регіональному 
рівні, та спрямування цього сектору економіки на вирішення територіальних та економічних 
потреб в регіональному ринковому просторі.

Євроінтеграційний процес, який відбувається зараз в соціально-економічному житті, 
створює відповідні вимоги до їх державного виконання. Руйнація централізованого пла-
нування та трансформація адміністративно-командної економіки викликає необхідність 
пошуку нових форм організації, реформування національної та регіональної експортної  
інституції. 

Саморегулівний ринковий механізм, на який покладалася влада, без прагматичного 
втручання держави для розвитку потенціалу малих форм бізнесу виявився не дієвим. У 70 ро-
ках минулого століття в Європі була запроваджена теорія саморозвитку регіонів, яка базується 
на використанні потенціалу регіонів. ЇЇ головна ідея – сприяти забезпеченню самодостатності 
регіонів на засадах наявного соціально-економічного потенціалу територій. У ній йдеться про 
використання локальних економічних переваг, індустріальних традицій, які стануть основою 
концепції конкурентоспроможності територій. Сьогодні для України ця доктрина є дієвою 
та не втрачає своєї актуальності. Практична значущість концепції саморозвитку регіонів для 
України свідчить про те, що сучасний нормативно-правовий механізм з питань розвитку регі-
ону більшою мірою базується на її положеннях [1, с. 143].

Аналіз останніх зарубіжних та вітчизняних досліджень і публікацій. Проблематика роз-
витку інфраструктури МСП на регіональному рівні досліджувалась у публікаціях таких про-
відних вчених, як А. Блінов, З. Герасимчук, З. Варналій, Л. Костіна, І. Колот, М. Савченко, 
В. Савчук. Становлення ефективної інфраструктури ці вчені вбачали у стимулюванні бізнесу, 
зниженні транзакційних витрат на ведення господарської діяльності. Особливості регіональ-
ного експорту досліджувались у працях Г. Кулєшової, Л. Ключко, Т. Мельник. 

За визначенням З. Варналія, інфраструктура МСП являє собою «своєрідну опорно- 
рухову систему з державних і недержавних організацій, завдяки якій в регіонах формується 
конкретне організаційно-економічне середовище для сприяння підприємницькій діяльності та 
швидкій адаптації суб’єктів підприємництва до ринкових умов» [2, c. 27]. 

Мета статті полягає в аналізі сучасної експортної інфраструктури регіону та механізму 
підтримки експорту інноваційної продукції та виробників МСП.

Виклад основного матеріалу. Після підписання Угоди про асоціацію з ЄС Україна має 
виконати зобов’язання щодо адаптації національних нормативних актів та процедур до єв-
ропейських правил. Це стосується питання та принципів надання державної підтримки екс-
порту. Невиконання положень Угоди призведе до складних конкурентних умов вітчизняних 
виробників порівняно з виробниками ЄС.
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За правилами консолідованої версії договору про функціонування Європейського Сою-
зу, стаття 107 передбачає допомогу, яку в будь-якій формі надає держава-член або яку надано 
за рахунок державних ресурсів, що створює або загрожує створенням конкуренції, надаючи 
переваги певним суб’єктам господарювання або виробництву певних товарів, є несумісною з 
внутрішнім ринком тією мірою, якою вона впливає на торгівлю між державами-членами.

Сумісною з внутрішнім ринком можна вважати:
(a) допомогу, що сприяє економічному розвиткові регіонів з надзвичайно низьким рів-

нем життя або високим рівнем безробіття та регіонів, зазначених у статті 349, з огляду на їх 
структурну, економічну та соціальну ситуацію;

(b) допомогу, що сприяє здійсненню важливого проекту спільного європейського інтер-
есу або усуває суттєву шкоду функціонуванню економіки держави-члена;

(c) допомогу, що сприяє розвиткові певних видів економічної діяльності або певних 
сфер економіки, якщо така допомога не впливає негативно на умови торгівлі та не суперечить 
спільному інтересові;

(d) допомогу, що сприяє культурному розвиткові та збереженню культурної спадщини, 
якщо така допомога не впливає на умови торгівлі та конкуренцію в Союзі та не суперечить 
спільному інтересові;

(e) інші категорії допомоги, що можуть бути визначеними рішенням Ради за пропозиці-
єю Комісії [7]. 

Наявність установ, що надають відповідну підтримку, щодо сприяння виходу підпри-
ємств на міжнародні ринки, має ознаки економічно розвинутої держави, чим збільшується 
інвестиційна привабливість регіону.

В Україні експортна інфраструктура на регіональному рівні представлена у вигляді:
– структурних підрозділів департаментів економічного розвитку відповідних обласних 

державних адміністрацій;
– торгівельно-промислових палат, що мають своє представництво в кожному регіоні.
Вищезазначені установи згідно зі своїми повноваженнями та компетенціями забезпе-

чують консультаційну та інформаційну підтримку щодо: формування експортної стратегії; 
аналізу ринків; вимог до товарів; режимів доступу; перевірки надійності партнерів; пошуку 
ділових партнерів (покупців, представників, продавців) в Україні та за кордоном [4].

Зазначена інфраструктура у регіонах орієнтована на великий бізнес. Відсутність діє-
вої дистанційної можливості отримати електронні послуги обмежує можливість скористатися 
суб’єктам МСП експортними процедурами та залучити фахівців до вирішення стратегічних та 
тактичних питань виходу на європейський ринок. 

Експортний складник регіону охоплює сукупність державних та комерційних організа-
цій, банківських і кредитних установ, страхових компаній, які діють на фондовому та інвес-
тиційному ринках і виконують функції забезпечення стабільного функціонування суб’єктів 
підприємництва, охоплюючи управлінську, інституційну та обслуговуючу сфери підтримки 
господарської діяльності МСП.

Ефективна система державної підтримки експорту реалізується через такі інструменти, як 
кредитування, страхування та гарантія експорту. Основним завданням названих інструментів є на-
дання гарантій, покриття певною мірою державою ризиків з боку іноземного ринку. Таким чином 
держава бере на себе зобов’язання щодо відшкодування збитків експортерів, надає умови, за яких 
виробникам надаються певні гарантії на міжнародному ринку шляхом надання вигідних кредитів. 
У цілому для України наявний дефіцит кредитних ресурсів, про що свідчить низький ступінь по-
криття кредитними коштами валового регіонального продукту для майже всіх регіонів, що вказує 
на відсутність фінансово-кредитного важелю стимулювання економічної активності [7, с. 32].
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Результатом реформування має стати така система державного управління, яка гарантує 
належне впровадження політичних рішень та правових норм, є прозорою, передбачуваною та 
клієнтоорієнтованою, спрямована на стале економічне зростання і сприяє розвитку підпри-
ємництва та інвестицій. Окрім того, ознаками ефективності державного управління має бути 
раціональне використання фінансових та людських ресурсів, створення умов для самореаліза-
ції громадян і перетворення держави на привабливого та ефективного роботодавця [3, с. 242].

В аспекті стимулювання регіонального економічного розвитку та експорту в цілому, 
страхування політичних та комерційних ризиків експортної діяльності практика країн – чле-
нів ЄС доводить, що це є завданням держави, оскільки вона має спектр інструментів для захи-
сту вітчизняних виробників через залучання до компенсації урядів інших країн, міжнародних 
організацій, міжнародних судових інстанцій тощо. Приватні кредитні та страхові установи 
неспроможні вирішити ці питання та не мають такої можливості. Тому комерційні страхові 
компанії застосовують більш високі ставки під час страхування експорту. Відповідно до зазна-
ченого під час страхування експортних кредитів держава більш зацікавлена у стимулюванні 
експорту, ніж приватні установи.

Наведені чинники зобов’язали розвинені країни Європи створити спеціальні установи – 
експортно-кредитні агентства. Експортно-кредитні агентства являють собою окремі страхові 
агентства, банки або департаменти міністерств, які реалізують державну політику підтримки 
експорту шляхом здійснення страхування експортних політичних і комерційних ризиків та на-
дання гарантій з метою забезпечення конкурентоспроможних умов просування продукції сво-
їх фірм на міжнародні ринки та стимулюють і забезпечують гарантії інвестицій за кордон [8].

В Україні тривалий час державна підтримка експорту розглядалася дещо в іншому ас-
пекті, здебільшого як субсидування окремих галузей і виробників. Державними структурами 
здійснювалося лобіювання пільг, преференцій, податкових «канікул» тощо на користь набли-
жених до влади представників великого приватного бізнесу, що значно вплинуло на формуван-
ня незбалансованої товарно-географічної структури і зовнішньої торгівлі загалом і експорту 
зокрема [9, с. 54].

В Україні 20.12.2016 року було ухвалено рішення про створення кредитно-експортно-
го агентства та прийнято Закон України «Про забезпечення масштабної експортної експансії 
українських виробників шляхом страхування, гарантування та здешевлення кредитування екс-
порту» (№ 1792-VIII, далі – Закон) [10]. Необхідність створення ЕКА в Україні також передба-
чено пунктом 122 Плану заходів сталого розвитку «Україна 2020» у 2015 році щодо створен-
ня спеціального органу [11]. Метою Закону є запровадження механізму державної підтримки 
експорту, створення умов для забезпечення реалізації державної політики щодо страхування, 
гарантування та здешевлення кредитування експорту, покращення показників торговельного 
балансу та стимулювання розвитку економіки в цілому.

Згідно зі статтею 5 основними завданнями експортно-кредитного агентства є: 1) захист 
українських експортерів від ризику неплатежів та фінансових втрат, пов’язаних з виконанням 
зовнішньоекономічних договорів (контрактів), шляхом страхування, перестрахування та га-
рантування; 2) впровадження сучасних фінансових технологій у зовнішній торгівлі та механіз-
мів підтримки експорту шляхом страхування, перестрахування та гарантування; 3) розвиток 
експорту товарів (робіт, послуг) українського походження, підвищення конкурентоспромож-
ності товарів (робіт, послуг) українського походження на світових ринках; 4) участь у реаліза-
ції програм часткової компенсації відсоткової ставки за експортними кредитами; 5) співпраця 
з міжнародними та іноземними фінансовими організаціями, в тому числі для акумуляції між-
народної фінансової допомоги, для забезпечення зростання експорту та економіки України. 
Моделі функціонування експортно-кредитного агентства.
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Страхування експортних кредитів залишається одним з першочергових завдань, яке 
уряд України зобов’язаний вирішити з метою стимулювання експорту вітчизняними підпри-
ємствами МСП.

Низький рівень експортної активності підприємств МСП, відсутність преференцій для 
експорту, мотивації інвесторів в умовах недосконалої експортної інфраструктури регіонів, 
зокрема компоненти інноваційної інфраструктури для формування виробництва інновацій, 
призводить до слабкого залучення малих суб’єктів господарства у зростання економіки регі-
онів. Вказане зумовлює системні проблеми розвитку інститутів інноваційної інфраструктури 
старопромислових регіонів.

Суттєва недосконалість експортної системи в регіонах – це відсутність зв’язку трансфе-
ру винаходів та послуг між виробником та кінцевим споживачем. В. Демченко зазначає, що 
«…найбільш ефективною формою взаємодії в інноваційних системах є мережеві зв’язки, які 
оптимізують трансакційні витрати порівняно з ринковими або ієрархічними взаємозв’язками. 
Цей підхід дозволяє підвищити ефективність взаємодії державного та приватного секторів, 
підприємств, комерційних та громадських організацій, дослідницьких і освітніх установ в ін-
новаційному процесі» [13, c. 63].

Останніми роками визначилася тенденція до створення глобальних мереж інновацій-
ної діяльності, серед яких лідируюче місце посідають європейська бізнес мережа (European 
Business Network (EBN)) і мережа інноваційних центрів (Innovation Relay Centers (IRC)), мета 
яких – залучення підприємств та організацій до інноваційної діяльності [14, c. 180].

У світовій практиці захист прав та інтересів виробників застосовується шляхом ство-
рення незалежних організацій – бізнес-асоціацій, які в розвинених економіках є одним із базо-
вих і дієвих елементів експортної інфраструктури. 

Г. Чижиков пропонує таке визначення поняття «бізнес-асоціація»: «…бізнес-асоціацію 
визначають як специфічну інтегруючу, структурно і функціонально організовану систему, що 
є незалежною від державних, владних або будь-яких інших структур, діє в правовому полі, 
захищає інтереси і задовольняє потреби своїх членів, які входять до асоціації на підставі до-
бровільності й рівноправності; її діяльність підпорядковується декларованій місії і відповідає 
єдиній меті та фінансується за рахунок членських внесків і коштів, отриманих від комерційної 
діяльності, що не суперечить її місії» [15, с. 16]. 

Наведене визначення достатньо повно відображає вимоги до бізнес-асоціацій: скла-
дається з членів (фізичних осіб, юридичних осіб), що відповідають критеріям та ознакам, 
встановленим цією асоціацією; є юридично оформленою організацією, мета і діяльність якої 
регламентовані її статутом та іншими документами; управляється демократично обраним 
правлінням, яке визначає політику і посадових осіб, що реалізують цю політику.

У працях науковців вказуються такі функції бізнес-асоціацій: захисна; представницька; 
консультаційно-освітня; методична; функція надання послуг тощо.

До завдань бізнес-асоціацій належать: посередництво між бізнесом та владою; лобі-
ювання інтересів членів бізнес-об’єднання в органах влади та місцевого самоврядування; 
підтримка вітчизняних експортерів на зовнішніх ринках; сприяння розвитку коопераційних 
зв’язків; захист інтересів національного бізнесу в умовах регіональної інтеграції [15, с. 14]; 
надання інформаційних, консалтингових та експертно-технічних послуг [18].

Варто зазначити також, що бізнес-асоціації займають провідне місце у розвитку зовніш-
ньоекономічних зв’язків, підтримці малого та середнього бізнесу тощо [19; 20].

Р. Донер і Б. Шнайдер [17] показали, що у країнах, які розвиваються, з недосконалою 
системою державних інститутів, бізнес-асоціації відіграють функцію зворотного зв’язку, ви-
ступають джерелом інформації про порушення прав власності і бар’єрами для розвитку малих 
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форм бізнесу. Ефект виробництва «суспільних благ» в результаті діяльності бізнес-асоціацій 
може виникати, коли в економіці відсутні розвинені інститути ринкової інфраструктури. Ос-
таннє і має місце в економіці нашої країни на цей час.

Отже, підприємці багатьох країн вбачають корисність об’єднання і розв’язання пробле-
ми підприємництва саме через бізнес-асоціації [21, с. 5].

У нашій країні загальна кількість офіційно зареєстрованих об’єднань підприємців 
різного рівня коливається від 400 до 500 одиниць. Необхідно зважати, що із задекларованої 
кількості об’єднань не всі є дійсно функціонуючими. Зокрема, це об’єднання, створені на так 
званих «помилкових принципах», тому стверджувати, що об’єднання підприємців в Україні є 
реально працюючими, некоректно. На думку В. Биковця, кількість дійсно працюючих об’єд-
нань підприємців на всіх рівнях системної ієрархії не перевищує 200 одиниць, якщо виключи-
ти засновані з метою отримання грантів або заради політичних цілей [20, с. 24]. 

Отже, за рівнем співвідношення кількості офіційно зареєстрованих бізнес-асоціацій 
до кількості підприємств Україна практично дорівнює розвиненим країнам, тоді як низька 
компетентність їх діяльності може бути пояснена формальністю функціонування багатьох з 
них. Наявні низький рівень довіри до них самих суб’єктів господарювання, незацікавленість 
органів влади у їх роботі, недостатність фінансового забезпечення, відсутність у підприємців 
мотивації і розуміння необхідності структурної інтеграції між економічними агентами.

Доцільно звернути увагу, що у деяких країнах – членах ЄС (Німеччина, Італія та Ав-
стрія) нормативно закріплено обов’язкове членство підприємств у торгово-промислових пала-
тах, ремісничих спілках, що надає можливість членам об’єднання ефективніше вести діалог із 
владою. У розвинених європейських економіках на бізнес-асоціації покладені функції контр-
олю і нагляду за діяльністю суб’єктів підприємництва, видачі дозвільних документів, ліцензу-
вання, технічного регулювання, розроблення та встановлення правил і стандартів професійної 
діяльності, притягнення до відповідальності несумлінних учасників ринку [22].

Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі. Єв-
ропейський досвід організації експортної політики свідчить про необхідність з боку держави 
збільшити підтримку експортера. В запропонованому напрямі посилення ролі МСП в системі 
регіону потребують поглиблених досліджень, зокрема, визначення послідовної комбінації вико-
ристання інструментів експортної підтримки як на регіональному, так і на національному рівні.

Перспективним напрямом подальших досліджень є аналіз окремих складників експорт-
ної інфраструктури МСП, їх теоретичної і практичної розробленості. Проте євроінтеграція 
України зумовлює зміни пріоритетів політики щодо підтримки експортерів регіону з метою 
зміцнення конкурентних позицій малих форм підприємництва України на європейських рин-
ках, захисту вітчизняного ринку за допомогою структурно-інституціональної інтеграції Укра-
їни у європейську систему.
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