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Тема (англ.)
State regulation of small and medium business in the conditions of the European integration

Реферат (укр.)
У дисертації наведено послідовне розв’язання конкретного наукового завдання, яке полягає в обґрунтуванні теоретичних
положень та розробленні практичних рекомендацій із удосконалення механізмів державного регулювання розвитку

малого та середнього підприємництва в Україні. Отримані в процесі дослідження результати уможливлюють навести такі
узагальнення, дійти висновків та надати рекомендації: У роботі розроблено комплексний механізм державного
регулювання інноваційного розвитку МСП у регіоні, метою якого є розвиток інноваційного підприємництва як складової
конкурентоспроможності регіону в контексті розвитку Індустрії 4,0 та смарт-спеціалізації, що містить нормативноправовий, організаційний, фінансовий, інвестиційний, інформаційний механізми та спрямований на збільшення кількості
чинних суб’єктів інноваційного підприємництва, створення регіональної інфраструктури інноваційного підприємництва,
розвиток

різноманітних

форм

інноваційного

МСП

(стартапів,

електронної

комерції,

інноваційних

кластерів,

краудсорсингових платформ інновацій тощо). Розроблено пропозиції щодо удосконалення фінансово-економічного
механізму державного регулювання розвитку МСП, використовуючи коригування державою позикової політики банків;
створення експортно-кредитного агентства та додаткових інституцій із підтримки та просування експорту; раціонального
розподілу фінансово-економічних ресурсів у галузі МСП в умовах рецесії світової економіки та пандемії корона вірусу.
Досліджено зарубіжний досвід державного регулювання МСП та визначено можливості його адаптації в Україні, що
передбачає: прийняття спеціальних програм, стимулювання виробництва найбільш пріоритетних та інноваційних видів
продукції,

надання

консультативної

податкових

підтримки.

пільг,

Ключові

дотацій,
слова:

пільгового

державне

банківського

регулювання,

кредитування,

державна

правової,

підтримка,

мале

інформаційнота

середнє

підприємництво, механізми державного регулювання, інноваційне підприємництво, європейська інтеграція, регіональний
розвиток.

Реферат (англ.)
The dissertation presents a consistent solution of a specific scientific problem, which aims to substantiate the theoretical
provisions and to develop practical recommendations for improving the mechanisms of state regulation of small and medium
enterprises in Ukraine. The results obtained during the study allow us to provide the following generalizations, conclusions and
recommendations: The research develops a comprehensive mechanism of state regulation of innovative development of SMEs in
the region, which aims to develop innovative entrepreneurship as a component of the region's competitiveness in the context of
Industry 4.0 and smart specialization, which contains regulatory, organizational, financial, investment, informational
mechanisms and aimed at increasing the number of existing subjects of innovative entrepreneurship, creating a regional
infrastructure of innovative entrepreneurship, development of various forms of innovative SMEs (startups, e-commerce,
innovation clusters, crowdsourcing innovation platforms, etc.). Proposals have been developed to improve the financial and
economic mechanism of state regulation of SME development, using the state adjustment of banks' loan policy; creation of an
export credit agency and additional institutions to support and promote exports; rational distribution of financial and economic
resources in the field of SMEs in the recession of the world economy and the crown virus pandemic. The foreign experience of
state regulation of SMEs is studied and the possibilities of its adaptation in Ukraine are determined, which provides: adoption of
special programs, stimulation of production of the most priority and innovative types of products, granting of tax privileges,
subsidies, preferential bank crediting, legal, information and advisory support. Key words: state regulation, state support, small
and medium business, innovative entrepreneurship, European integration, regional development.
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