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РЕФЕРАТ 

 

84 сторінки, 6 рисунків, 7 таблиць, 52 інформаційних джерел, 4 додатка. 

Об’єкт дослідження – процес розвитку малого та середнього бізнесу на 

регіональному (місцевому) рівні. 

Предмет дослідження – організаційні складові забезпечення довгострокового 

планування розвитку малого та середнього бізнесу на рівні територіальних громад. 

Мета роботи – визначення теоретичних підходів та розробка методичних рекомендацій 

щодо удосконалення організації довгострокового планування розвитку малого та середнього 

бізнесу в середовищі регіональної смарт-спеціалізації. 

Методи дослідження – метод наукового узагальнення і систематизації, статистичний, 

аналітичний, графічний методи. 

Отримані результати. У першому розділі виконано аналіз стану, перспектив розвитку 

малого та середнього підприємництва в Дніпропетровській територіальній громаді та Україні.  

У другому розділі теоретично обґрунтувано удосконалення організації 

довгострокового планування розвитку бізнесу в територіальних громадах на підставі 

регіональної смарт-спеціалізації. 

У третьому розділі розроблено організаційні складові довгострокового планування 

розвитку малого та середнього бізнесу на рівні територіальних громад. 

Сфера практичного застосування результатів роботи – організація довгострокового 

планування розвитку підприємництва в об’єднаних територіальних громадах. 

ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА, МАЛЕ ТА СЕРЕДНЄ ПІДПРИЄМНИЦТВО, 

РОЗВИТОК, ДОВГОСТРОКОВЕ ПЛАНУВАННЯ, РЕГІОН, СТРАТЕГІЯ, СМАРТ-

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, 

СТЕЙКХОЛДЕРИ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗМІСТ 

 

ВСТУП………………………………………………………………………………..6 

РОЗДІЛ 1. МАЛЕ ТА СЕРЕДНЄ ПІДПРИЄМНИЦТВО В УКРАЇНІ: СТАН, 

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ, СТРАТЕГІЯ…………………………………………….9 

1.1. Аналіз стану, перспектив розвитку малого та середнього 

підприємництва в Дніпропетровській територіальній громаді та Україні……….9 

1.2.  Огляд літературних джерел та виконаних по проблемі досліджень…29 

РОЗДІЛ 2. ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ 

ОРГАНІЗАЦІЇ ДОВГОСТРОКОВОГО ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ В 

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ НА ПІДСТАВІ РЕГІОНАЛЬНОЇ СМАРТ-

СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ……………………………………………………………………34 

2.1. Визначення теоретичного підґрунтя та практики застосування 

регіональної смарт-спеціалізації при формуванні Стратегії та довгострокового 

планування розвитку підприємництва на рівні територіальних 

громад……………………………………………………………………………….34 

2.2. Аналіз формування Стратегії розвитку Дніпропетровської області та 

малого підприємництва на платформі смарт-спеціалізації………………………49 

2.3. Обгрунтування методології довгострокового планування розвитку 

малого та середнього бізнесу в середовищі регіональної смарт-спеціалізації….56 

РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СКЛАДОВИХ 

ДОВГОСТРОКОВОГО ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА 

СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ НА РІВНІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД…………...66 

3.1. Розробка організаційного забезпечення планування розвитку 

підприємництва…………………………………………………………………..…66 

3.2. Визначення переваг стейкхолдерів розвитку підприємництва та 

обґрунтування розподілу відповідальності між територіальною публічною 

владою та бізнесом………………………………………………………………….71 

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ…………………………………………………………...75 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………………..79 

ДОДАТОК А Відгук………………………………………………………………..85 



ДОДАТОК Б Рецензія………………………………………………………………87 

ДОДАТОК В Довідка про результати перевірки тексту на запозичення………..88 

ДОДАТОК Г Фрагмент перевірки тексту на унікальність………………………89 

 

 

 


