
5 
 

 
 

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ 

ГОСПОДАРСТВОМ 

 

УДК 311.172(477): 314.743 
 

РОЗРОБЛЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Наталя Буркіна 
 

Донецький національний університет імені Василя Стуса, 

Вінниця, Україна 
 

Резюме. Розроблено концепцію ефективності підприємницької діяльності. Розглянуто 

інформаційну базу ефективності підприємництва та виділені групи наукових підходів оцінки 

ефективності розвитку підприємництва. Виявлено, систематизовано та класифіковано сукупність 

показників, які різні фахівці використовують для оцінювання стану й ролі середнього та малого бізнесу в 

розвитку економіки регіону. Узагальнено систему показників ефективності підприємницької діяльності; 

проаналізовано методичні аспекти аналізу, моделювання й прогнозування ефективності підприємницької 

діяльності. Також досліджено різні підходи до статистичного вивчення малого та середнього 

підприємництва в Україні. Запропоновано заходи для оптимізації та підвищення ефективності роботи із 

процесом збору та опрацювання таких даних, які виступають базою для підвищення ефективності 

діяльності середнього та малого підприємництва за рахунок упровадження статистичного забезпечення 

запропонованої нами Концепції статистичного забезпечення розвитку підприємництва з використанням 

цифрової економіки. 
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Summary. The article deals with the concept of business efficiency. In particular, the information based 

of the effectiveness of entrepreneurship is considered and groups of scientific approaches to assess the 

effectiveness of entrepreneurship development are highlighted. A set of indicators that various experts use to assess 

the status and role of medium and small businesses in the development of the region's economy is identified, 

systematized and classified. The system of business efficiency indicators is summarized; the methodological 

aspects of analysis, modeling and forecasting the effectiveness of business activities are analyzed; and various 

approaches to the statistical study of small and medium-sized businesses in Ukraine are investigated as well. It is 
proposed measures to optimize and improve the efficiency of work with the process of collecting and processing 

such data, which serve as the basis for improving the efficiency of medium and small businesses through the 

introduction of statistical support for the proposed Concept of statistical support for entrepreneurship 

development using the digital economy. 
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Постановка проблеми. В умовах розширення напрямів і сфер діяльності 

суб'єктів господарювання зростає необхідність статистичного вивчення й оцінювання 

результатів їх функціонування. Фінансовий стан будь-якої інституціональної одиниці 

залежить від безлічі чинників, а саме від забезпеченості фінансовими ресурсами, рівня 

їх використання, розміщення, можливостей виробництва і збуту, внутрішніх і зовнішніх 

умов, відносин з партнерами і споживачами, конкурентного середовища, 

платоспроможності, співвідношення попиту і пропозиції на ринку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У різний час проводилися масштабні 

дослідження західноєвропейськими, американськими, російськими й українськими 

економістами, які розкривали різні аспекти підприємницької діяльності. В період 

зародження економічної системи дослідженням теоретичних основ підприємництва 

займалися західні учені зі світовим ім'ям Р. Кантильйон, А. Сміт, Д. Риккардо, 

Ж.- Б. Цей, А. Маршал, Й. Фон Тюнен, К. Маркс, Й. Шумпетер. Значний вклад у 

дослідження підприємницької діяльності здійснили П. Буряк, З. Варналий, 

І. Комарницький, О. Кириков, В. Кредисов, М. Лапуста, В.Мокряк, С. Мочерний, 

Н. Родионова та інші науковці. 

Дослідження природи малого та середнього бізнесу, його місця та ролі в 

розвинених ринкових економіках, реагування на заходи державного регулювання та 

підтримки є об’єктом уваги таких зарубіжних вчених, як Т. Бартік, В. Баумоль, 

А. Брунетті, М. Вайт, Б. Ведер, П. Вестхед, Д. Гнявеллі, П. Девідсон, Д. Кібл, Р. Латімор, 

А. Мадж, В. Мартін, А. Моєс, А. Мюйцер, М. Портер, П. Рейнольдс, Х. Смітс, 

Й. Шумпетер.  

Наукові праці та розробки перерахованих авторів мають важливе теоретичне і 

практичне значення. Проте аналіз наукових досліджень у сфері підприємництва показав, 

що ще недостатньо комплексних наукових і практичних розробок, які стосуються 

ефективності підприємницької діяльності, а також немає чітких критеріїв і методів її 

аналізу, що й визначило  вибір теми дослідження, його мету і завдання, об'єкт і методи, 

а також напрями використання отриманих результатів. 

Метою статті є розроблення концепції ефективності підприємницької діяльності. 

Постановка завдання. Для досягнення мети в роботі поставлені й вирішені 

наступні завдання:  

- узагальнення теоретичних основ підприємницької діяльності та її ефективності; 

- виявлення групи наукових підходів до оцінювання ефективності розвитку 

підприємництва; 

- формування системи показників оцінювання стану й розвитку СМБ в економіці 

регіону; 

- систематизація принципів регулювання ефективності підприємницької 

діяльності; 

- формування інформаційної бази статистичного забезпечення ефективності 

підприємницької діяльності.  

- класифікація інформаційно-аналітичного інструментарію статистичного 

забезпечення ефективності підприємницької діяльності. 

- розроблення концепції статистичного забезпечення ефективності 

підприємницької діяльності на регіональному рівні з використанням цифрової 

економіки. 

Виклад основного матеріалу. Ефективність – категорія комплексна, тому вона 

може бути оцінена лише на основі системи показників. Розроблення системи показників 

соціально-економічної ефективності, диференційоване за різними критеріями 

класифікації, пов'язане з особливостями оцінювання результатів і витрат. У першу чергу, 

це пов'язано з необхідністю вибору таких показників, які якнайповніше характеризують 

результати, витрати й ресурси. 
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Система показників ефективності підприємницької діяльності – це комплекс 

взаємопов’язаних показників, що всебічно характеризують стан і розвиток 

підприємництва, а також окремих його складових. 

Об’ємні показники, які виражають результати господарсько-фінансової 

діяльності (об'єми продукції й прибутку), характеризують виробничий і фінансовий 

ефекти. Проте самі по собі ці об'єми не дозволяють судити про рівень ефективності, яка 

визначається співвідношенням результату і величиною використовуваних ресурсів, що 

повністю або частково витрачаються у процесі виробництва, і які утворюють поточні 

витрати. 

Наприклад, результатом виробничої діяльності на рівні фірм, організацій, 

підприємств, видів економічної діяльності виступає показник валової доданої вартості 

(ВДВ), валовий випуск (ВВ), валовий дохід (ВД) та інші показники оцінювання. 

Використання показника ВДВ дозволяє забезпечити порівнянність показників 

ефективності по різних суб'єктах господарювання і видах їх економічної діяльності. 

Успішність розвитку підприємництва визначається умовами, які формують 

підприємницьке середовище. Під підприємницьким середовищем в науковій літературі 

йдеться про сукупність об'єктивних і суб'єктивних факторів, що сприяють досягненню 

цілей і успіху суб'єктом підприємницької діяльності. Слід зазначити, що підприємницьке 

середовище являє собою сукупність двох складових: зовнішньої (фактори, які 

безпосередньо або побічно впливають на розвиток підприємницької діяльності) та 

внутрішні (фактори формуються підприємцем).  

У результаті аналізу наукових досліджень, що присвячені питанню оцінювання 

ефективності діяльності й розвитку  підприємництва, було виділено ще одну складову, 

яка ґрунтується на точці зору зацікавлених сторін. Таким чином, було виділено групи 

наукових підходів до оцінювання ефективності розвитку підприємництва, що наведено 

на рис. 1. 

 
 

Рисунок 1. Групи наукових підходів оцінювання ефективності розвитку підприємництва 

[побудовано автором] 

 

Figure 1. Groups of scientific approaches for evaluating the effectiveness of entrepreneurship development 

[constructed by the author] 
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У групі оцінювання ефективності діяльності підприємництва з позиції 

внутрішнього процесу розвитку можна виділити три підходи з різним ступенем 

деталізації: 

- універсальний підхід, в якому оцінюється ефективність діяльності 

підприємництва в загальному вигляді; 

- галузевий підхід, який дозволяє оцінити ефективність діяльності 

підприємництва в галузі; 

- регіональний підхід, згідно з яким оцінюється ефективність діяльності 

підприємництва в регіоні. 

Прихильники універсального підходу [1–8] розглядають оцінювання ефективності 

підприємницької діяльності (ЕПД) у загальному вигляді, незалежно від форм і видів 

підприємницької діяльності, не враховуючи при цьому галузеві, регіональні та інші 

особливості, здатні вплинути на розвиток підприємницьких структур. 

Перевагою вищевказаних підходів є можливість їх застосування до всіх форм і 

видів діяльності малого та середнього підприємництва, а недоліком – неможливість 

врахування регіональної й галузевої специфіки підприємництва. 

Наступна група авторів [9–16] використовує галузевий підхід і пропонує 

розглядати оцінювання ефективності підприємництва з урахуванням видів діяльності. 

Всі вони користуються різними методами визначення й угрупування показників 

оцінювання підприємництва. До переваг галузевого підходу можна віднести його 

розробку й використання для конкретної галузі, на основі чого можна отримати 

комплексну оцінку ефективності підприємництва, а до недоліків – обмеженість певним 

переліком показників, непридатних в інших галузях. 

Як випливає з назви наступного, регіонального підходу до оцінювання 

ефективності діяльності підприємництва, цей підхід оцінює ефективність діяльності 

підприємництва в контексті регіонального розвитку [17–18]. 

Розглянемо підходи до оцінювання ефективності підприємництва з позиції 

зовнішнього процесу розвитку [19–23]. На підставі аналізу наукової літератури, були 

виділені такі підходи з точки зору: універсального підходу; галузевого підходу; 

регіонального підходу; динамічної ефективності; моніторингу ефективності розвитку 

підприємництва. 

Розгляд існуючих підходів до оцінювання розвитку підприємництва з позиції 

динамічної ефективності слід почати з визначення сутності економічної динаміки, її 

відмінних рис, що характеризують розвиток підприємництва як економічної системи. 

Відповідно до теорії динамічної ефективності, запропонованої Х.У. де Сото, 

диференціація економічних систем на статичні й динамічні здійснюється на підставі 

критерію визначення приросту основних показників життєдіяльності системи [24]. 

Статичні системи мають нульовий або від'ємний приріст показників. Ключовим 

принципом ефективності статичних економічних систем є мінімізація економічних втрат 

при досягненні поставленої мети, в той час як для динамічної системи важливий приріст 

показників, що дозволяє наростити виробничі потужності й збагатити наявний потенціал 

розвитку. 

На основі проведеного аналізу наукових досліджень можна виділити такі підходи 

до динамічного оцінювання ЕПД [25–8]: 

- оцінювання динамічного розвитку з використанням системи показників; 

- оцінювання динамічного розвитку з використанням інтегрального показника. 

У процесі аналізу наукових досліджень було виявлено, систематизовано та 

класифіковано сукупність показників, які різні фахівці використовують для оцінювання 

стану й ролі СМБ у розвитку економіки регіону. Отриману класифікацію наведено у 

таблиці 1. 
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Статистична інформація допомагає підприємству вирішувати такі завдання: 
- виявляти й реалізовувати конкурентні переваги для підприємства; 
- знижувати рівень ризику в бізнесі; 
- визначати ставлення споживачів до товарів та послуг фірми; 
- стежити за зовнішнім і внутрішнім середовищем підприємства; 
- координувати стратегію розвитку підприємств; 
- підвищувати ефективність діяльності фірми. 

Проблема опрацювання й аналізу інформації нині є однією з найактуальніших. 
Невпинне зростання інформаційних масивів і кількісних даних змушує економістів 
замислюватися над тим, як виконати опрацювання й аналіз отриманої статистичної 
інформації з метою прийняття оптимальних управлінських рішень. Аналіз такої 
інформації без використання сучасних комп’ютерних технологій став просто 
неможливим, оскільки статистична інформація являє собою відомості, отримані з різних 
джерел і характеризується наявністю великого обсягу необхідних даних, які вимагають 
їх систематизації й аналізу, а також різноманіттям джерел отримання інформації і 
труднощами в процесі її збору й опрацювання. 

 

Таблиця 1 

Класифікація показників оцінки стану і розвитку СМБ  в економіці регіону 
 

Table 1 

Classification of indicators of the state and development of SMB in the economy of the region 
 

Показники 

масштабу 

діяльності СМП 

Число СМП в регіоні 

Частка СМП у загальній чисельності підприємств регіону 

Розподіл СМП по галузях 

Число СМП на 1000 осіб населення 

Виручка СМП від реалізації продукції, робіт, послуг (оборот) 

Вартість активів СМП 

Вартість основних засобів СМП 

Показники 

ефективності 

функціонування 

СМП 

 

Фондовіддача 

Матеріаловіддача 

Продуктивність праці 

Валовий прибуток 

Прибуток від продажів 

Чистий прибуток 

Розмір прибутку на одного працюючого в рік 

Рентабельність продажів 

Рентабельність активів 

Частка прибутку СМП в загальній сумі прибутку підприємств 

регіону 

Показники 

інвестиційної 

активності 

СМП 

Інвестиції СМП в основний капітал 

Частка інвестицій СМП в основний капітал регіону 

Відношення інвестицій до основного капіталу в СМП 

Відношення чистого прибутку до інвестицій в СМП  

Показники 

інноваційної 

активності 

СМП 

 

Кількість інноваційно активних підприємств 

Кількість впроваджених нововведень 

Частка нематеріальних активів у структурі майна СМП  

Загальний обсяг інноваційної продукції СМП 

Частка інноваційної продукції в загальному обсязі продукції СМП 
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Закінчення таблиці 1 

Показники 

вкладу СМБ в 

соціально-

економічний 

розвиток 

регіону 

Чисельність працівників малих підприємств 

Середня чисельність працівників одного СМП 

Частка працівників СМП у загальній чисельності  працюючих в 

регіоні 

Фонд заробітної плати працівників СМП 

Середній розмір заробітної плати одного працівника СМП 

Частка СМП у валовому регіональному продукті 

Сума податкових платежів 

Середня сума податкових платежів в розрахунку на одне СМП 

 

У науковій літературі існує низка загальноприйнятих параметрів, за допомогою 

яких визначають ступінь цифровізації економіки (digitalization of the economy) країни 

зокрема найбільш поширеними вважаються: охоплення Інтернетом; частка електронної 

торгівлі в роздрібному товарообігу; частка суспільства, яка володіє цифровими 

компетенціями й отримує послуги від держави онлайн. Згідно з такими параметрами 

цифровізації економіки, Україна істотно відстає від середньостатистичного рівня деяких 

країн ЄС, що продемонстровано у табл. 2. 

Аналіз наведених у табл. 2 показників доводить, що Україна вже активно 

наздоганяє європейські країни по таких параметрах цифровізації, як проникнення 

смартфонів, за яким українська економіка відповідає європейській на 97%, проникнення 

Інтернету (на 89%) та проникнення мобільного Інтернету (на 83%). Але вона набагато 

відстає по такому важливому показнику, як «Частка організацій, які застосовують 

CRM-системи». 

 
Таблиця 2 

Доступ до цифрових сервісів в Україні (2016 р.) 
 

Table 2 

Access to digital services in Ukraine (2016) 

 

Показники 

Цифрові 

сервіси в 

Україні (%) 

Цифрові 

сервіси 

в ЄС (%) 

Співвідно-

шення 

України до 

ЄС, % 

Частка електронної торгівлі у роздрібній 

торгівлі 
4 7 57 

Частка організацій, які застосовують 

CRM-системи 
10 33 30 

Частка людей, які купують онлайн 23 55 42 

Частка людей, які отримують послуги 

онлайн 
29 48 60 

Частка організацій, які мають сайт 43 77 56 

Проникнення мобільного Інтернету 47 57 83 

Проникнення смартфонів 60 62 97 

Проникнення Інтернету 73 82 89 

Розраховано автором за даними [29]. 
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CRM система (Customer Ralationship Management) – це прикладне програмне 

забезпечення для організацій, призначене для автоматизації стратегій взаємодії з 

замовниками (клієнтами), зокрема, для підвищення рівня продажів, оптимізації 

маркетингу й поліпшення обслуговування клієнтів шляхом збереження інформації про 

клієнтів. 

Таким чином, проведений аналіз дозволяє зробити висновки: Україна доволі 

активно насичується такими важливими пристроями й технологіями для розвитку 

цифрової економіки, як смартфони, Інтернет та мобільний Інтернет. Але для покращення 

інших показників, їй не вистачає розроблених програмних продуктів підтримки бізнесу 

на різних рівнях та зміни мислення населення у напрямку збільшення довіри до 

інформаційного простору з додаванням до сучасної економічної культури елементів 

цифрової культури. 

У результаті ознайомлення зі статистичною інформацією, яку надають малі та 

середні підприємці, запропонуємо заходи для оптимізації та підвищення ефективності 

роботи із процесом збору та опрацювання таких даних: 

1. Недостатньо візуалізовані методології щодо заповнення форм статистичної 

звітності доцільно замінити на наочні, лаконічні елементи інфографіки. 

2. Розробити та впровадити CRM-систему у вигляді онлайн-платформи для 

підприємств із інтерактивним заповненням статистичних показників, що 

розраховуються за готовими методиками; інтерактивною перевіркою заповненої 

інформації з автоматичним наданням підказок щодо зроблених помилок при 

заповненні форми, а також допомоги. 

3. Для аналізу результатів статистичних спостережень за соціально-економічними 

процесами доцільно розробляти аналітичні та управлінські дашборди, які 

дозволять керівникам підприємств і підрозділів ефективніше приймати 

управлінські рішеннь.  

Заходи в рамках окреслених напрямів виступають базою для підвищення 

ефективності діяльності СМП за рахунок упровадження статистичного забезпечення 

запронованої нами Концепції статистичного забезпечення розвитку підприємництва, 

заснованої на принципах цифрової економіки. Запропонована концепція є розширенням 

Концепції статистичного забезпечення управління змінами на металургійних 

підприємствах, яка була розроблена Сидоровою А.В. та Глущенком А.М. [30]. 

Особливістю нашої концепції є орієнтованість її на сучасні тенденції переходу до 

цифрової економіки, цифрового підприємництва, а також зроблений акцент на зумовлені 

ними сучасні методи аналізу, моделювання та візуалізації великих даних, а також 

прийняття оптимальних управлінських рішень в умовах BigData. Створену нами 

концепцію наведено на рис. 2. 
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Рисунок 2. Концепція ефективності підприємницької діяльності 

 

Figure 2. Concept of business efficiency 

  

Принципи регулювання ефективності підприємницької діяльності  

Інформаційна база статистичного забезпечення ефективності підприємницької діяльності  

Інформація з форм державних статистичних спостережень з економічної та фінансової діяльності 

Статистична інформація Державної служби статистики України 
Статистична інформація регіональних управлінь статистики 

Митна статистична інформація Державної фіскальної служби України 

Статистична інформація зі звітів обласних та міських рад 

Статистична інформація виконання Стратегій розвитку 

Мета – підвищення ефективності підприємницької діяльності 

Загальні принципи 
підприємницької діяльності  

 Вільний вибір видів ПД 
 Самостійне формування програми 

діяльності 
 Вільне наймання працівників 
 Власний комерційний ризик 
 Вільне розпорядження прибутком 
 Самостійне здійснення підприємцем 

зовнішньоекономічної діяльності 

Принципи 
 цифрової економіки 

 Доступність 
 Націленість/ Цільове 

призначення 
 Свобода друку 
 Відкритість та співпраця 
 Стандартизація 
 Довіра та безпека 
 Сфокусованість та 

комплексність 

Принципи 
 статистичного 

забезпечення управління 
 Системність 
 Наукова обгрунтованість 
 Ефективність  
 Цілеспрямованість 
 Формалізація 
 Гнучкість 
 Динамічність 
 Розвиток 
 Циклічність 

Інформаційно-аналітичний інструментарій статистичного забезпечення 

ефективності підприємницької діяльності  

 
Методи аналізу 
• Метод узагальюнюючих 

показників. 
• Багатовимірна середня. 
• Метод аналізу ієрархій 

(МАІ). 
• Аналіз рядів динаміки. 
• SWOT-аналіз. 
• SPACE-аналіз. 
• Факторний аналіз. 
• Кластерний аналіз 

Методи моделювання 
• Трендові, адаптивні, 

регресійні та 
авторегресійні моделі 
прогнозування 
основних показників 
діяльності 
підприємств. 

• Кореляційно-
регресійний аналіз 

Методи візуалізації та 

прийняття рішень 
• Методи візуальної аналітики 

(Tableau, Microsoft BI, Power 
BI). 

• Мови статистичного 
програмування (R, Phyton, 
SAS). 

• Методи потокової аналітики 
• Технології In-memory для 

аналізу даних у реальному 
часі. 

• Розроблення дашбордів 

Економічна 

діагностика 
• Система 

показників, що 
характеризують 
діяльність 
підприємств. 

• Порівняння 
розрахованих 
показників. 

• Визначення 
спрямованості 
змін 

Результат: виявлення й подолання негативних тенденцій підприємницької діяльності 

для забезпечення сталого розвитку регіону 
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Висновки. Відповідно до мети та завдання статті для визначення методичних 

підходів до оцінювання ефективності розвитку підприємницької діяльності розглянуто 

основні поняття, що визначають термін «ефективність», а також проаналізовано 

теоретичні основи ефективності підприємницької діяльності. Зокрема, розглянуто 

інформаційну базу ефективності підприємництва та виділені групи наукових підходів 

оцінювання ефективності розвитку підприємництва. У процесі аналізу наукових 

досліджень було виявлено, систематизовано та класифіковано сукупність показників, які 

різні фахівці використовують для оцінювання стану і ролі СМБ в розвитку економіки 

регіону. Таким чином, узагальнено систему показників ефективності підприємницької 

діяльності; проаналізовано методичні аспекти аналізу, моделювання й прогнозування 

ефективності підприємницької діяльності, а також досліджено різні підходи до 

статистичного вивчення малого та середнього підприємництва в Україні. На основі 

проведеного аналізу наукових досліджень виділено підходи до динамічного оцінювання 

ефективності підприємницької діяльності. 

Проведений порівняльний аналіз України з країнами ЄС за загальноприйнятими 

параметрами, за допомогою яких визначають ступінь цифровізації економіки країни: 

охоплення Інтернетом; частка електронної торгівлі в роздрібному товарообігу; частка 

суспільства, яка володіє цифровими компетенціями й отримує послуги онлайн від 

держави. Виявлено показники, за якими Україна активно наздоганяє європейські країни 

за рівнем розвитку цифрової економіки та звернено увагу на фактори, рівень яких в 

Україні є досить низьким і потребує активного розвитку. Акцент зроблено на 

необхідності розроблення та впровадження CRM систем (Customer Ralationship 

Management) як засобу автоматизації стратегій взаємодії з клієнтами для підвищення 

рівня продажів, оптимізації маркетингу й поліпшення обслуговування клієнтів шляхом 

збереження інформації про клієнтів. 

У результаті ознайомлення зі статистичною інформацією, яку надають малі та 

середні підприємці, запропоновано заходи для оптимізації та підвищення ефективності 

роботи з процесом збору та опрацювання таких даних. Зокрема, підкреслено 

необхідність розроблення та впровадження CRM-системи у вигляді онлайн-платформи 

для підприємств із інтерактивним заповненням статистичних показників, що 

розраховуються за готовими методиками; інтерактивною перевіркою заповненої 

інформації із автоматичним наданням підказок щодо зроблених помилок при заповненні 

форми, а також допомоги. 

Увагу звернено на доцільність використання інфографіки для заміни недостатньо 

візуалізованих методологій щодо заповнення форм статистичної звітності на наочні 

лаконічні схеми. А також важливість розроблення та впровадження аналітичних і 

управлінських дашбордів, які дозволять керівникам підприємств та підрозділів 

ефективніше приймати управлінські рішень. Заходи в рамках окреслених напрямів 

виступають базою для підвищення ефективності діяльності СМП за рахунок 

упровадження статистичного забезпечення запропонованої нами Концепції 

статистичного забезпечення розвитку підприємництва з використанням цифрової 

економіки. 

Conclusions. In accordance with the purpose and objectives of the article for the 

definition of methodological approaches to the assessment of the effectiveness of business 

development, the main concepts that define the term "efficiency", as well as the theoretical 

basis of the effectiveness of entrepreneurial activity were analyzed. In particular, the 
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information base of the effectiveness of entrepreneurship and selected groups of scientific 

approaches to assess the effectiveness of entrepreneurship development are considered. In the 

process of analysis of scientific research, a set of indicators was identified, systematized and 

classified, which various experts use to assess the status and role of SMB in the development 

of the region's economy. Thus, the system of indicators of efficiency of entrepreneurial activity 

was generalized; the methodical aspects of analysis, modeling and forecasting of business 

efficiency are analyzed; as well as various approaches to the statistical study of small and 

medium enterprises in Ukraine. On the basis of the conducted analysis of scientific researches 

the approaches to dynamic estimation of efficiency of business activity are allocated. 

The comparative analysis of Ukraine with the EU countries according to commonly 

accepted parameters, which determine the degree of digitization of the country's economy: 

coverage of the Internet; the share of e-commerce in retail trade; the share of a company that 

owns digital competencies and receives services from the state online. The indicators by which 

Ukraine is actively catching up with the European countries in terms of the level of development 

of the digital economy are observed and the attention is focused on factors whose level in 

Ukraine is rather low and requires active development. The emphasis is made on the need to 

develop and implement CRM systems (Customer Ralationship Management) as a means of 

automating customer engagement strategies to increase sales, optimize marketing, and improve 

customer service by maintaining customer information. 

As a result of familiarization with the statistical information provided by small and 

medium-sized entrepreneurs, measures are proposed to optimize and improve the efficiency of 

the process of collecting and processing such data. In particular, the necessity of developing 

and implementing CRM-system in the form of an online platform for enterprises with 

interactive filling of statistical indicators, calculated on the basis of ready-made methods. 

Interactive check of the filled in information with automatic giving of tips about mistakes made 

when filling out the form, as well as assistance. 

Attention is drawn to the expediency of using infographics to replace insufficiently 

visualized methodologies for filling out forms of statistical reporting on visual concise schemes. 

As well as the importance of developing and implementing analytical and management 

dashboards that will enable business executives and departments to make managerial decisions 

more efficiently. Measures within the mentioned directions serve as a basis for increasing the 

efficiency of SMP activities by implementing the statistical support provided by the Concept 

of Statistical Support of Entrepreneurship Development with the use of the digital economy. 
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ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ 
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Резюме. Регламентація процесу створення та надання адміністративних послуг органами влади 

займає чільне місце в процесі удосконалення та спрощення доступу населення до системи отримання 

адмінпослуг. Питання удосконалення організації надання адміністративних послуг населенню, включаючи 

розроблення та режимне впровадження електронної платформи доступу до списку доступних послуг, їх 

оформлення та надання, стали пріоритетними в розробленні соціальних програм розвитку на 

найближчий період.  

Досліджено результати основних етапів упровадження електронної системи надання 

адміністративних послуг у процесі формування та об’єднання територіальних громад, а також 

утворення мережі нових ЦНАП та їх територіальних підрозділів. Проаналізовано процес регламентації 

створення та надання адміністративних послуг. На основі проведених досліджень запропоновано ряд 

заходів, спрямованих на удосконалення системи комп’ютеризації надання адміністративних послуг та 

спрощення доступу громадян до їх отримання. 

Ключові слова: ЦНАП, адміністративні послуги, регламентація.  
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Summary. The process of creation and provision regulation of administrative services by executive 

authorities is central for the process of improving and simplifying the access by population to the system of 

receiving admin services. The issue of improving the organization of providing administrative services to the 

http://vestnik.kstu.edu.ru/%20Images/ArticleFile/2010-2-15%20.pdf
http://vestnik.kstu.edu.ru/%20Images/ArticleFile/2010-2-15%20.pdf
https://www.google.com/search?q=SPECIALITIES+AND+TASKS+FOR+REGLEMENTATION+THE+ASSIGNATION+OF+ADMINISTRATIVE+SERVICES+BY+EXECUTIVE+GOVERNMENT+AUTHORITIES&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjv3svatMHgAhVu-ioKHdrvAdUQkeECCCkoAA
https://www.google.com/search?q=SPECIALITIES+AND+TASKS+FOR+REGLEMENTATION+THE+ASSIGNATION+OF+ADMINISTRATIVE+SERVICES+BY+EXECUTIVE+GOVERNMENT+AUTHORITIES&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjv3svatMHgAhVu-ioKHdrvAdUQkeECCCkoAA

