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Монографія присвячена методологічним та методичним 

проблемам фасилітації розвитку малого підприємництва. 
Розглянуто принципи і критерії ідентифікації суб’єктів малого 
підприємництва, що застосовуються в українській та 
міжнародній практиці. Досліджено методологічні засади 
фасилітації малого підприємництва, визначено її сутність та 
види, проаналізовано теорії та моделі фасилітації. На основі 
результатів діагностики тенденцій розвитку національного 

малого підприємництва та структурно-динамічного аналізу фінансово-майнового стану суб’єктів 
малого підприємництва визначено фактори впливу на розвиток малого підприємництва та 
інституційні обмеження державних і недержавних інституцій. Розроблено методичні підходи до 
вдосконалення фасилітації малого підприємництва, зокрема малого соціального та 
креативного підприємництва, а також визначено перспективи розвитку малого 
підприємництва у сільській місцевості. Запропоновано новий підхід до формування стратегії 
фасилітації розвитку малого підприємництва відповідно до авторської методики оцінки ступеня 
ризику від провадження господарської діяльності суб’єктами малого підприємництва. В роботі 
використані статистичні дані та матеріали вибіркових досліджень, що проводилися на базі 
суб’єктів малого підприємництва. 

Розрахована на науковців, державних службовців, суб’єктів малого підприємництва, 
викладачів, аспірантів, студентів і всіх, хто цікавиться проблемами розвитку малого 
підприємництва та його фасилітації.  
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