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ГЛАВА 16 
 

 ХАРАКТЕРИСТИКА КРАЇН НА ОСНОВІ ПРИНЦИПІВ АКТА З ПИТАНЬ МАЛОГО 

БІЗНЕСУ: УКРАЇНА 

Україна зіткнулася з кількома серйозними проблемами у зв’язку з конфліктом на сході країни та 

тривалою відсутністю ключових реформ. Застій економіки починаючи з 2012 року та глибока рецесія 

починаючи із середини 2014 року стали основними перешкодами на шляху до розробки та реалізації політики 

підтримки МСП. У зв’язку з цим із моменту оцінки реалізації АМБ за 2012 рік у більшості сфер спостерігався 

незначний прогрес. Усе ж наразі запроваджується масштабна програма дерегуляції, а також реалізовано 

ключові заходи зі спрощення реєстрації бізнесу, розширення послуг електронного урядування, зміцнення 

навчання навичкам підприємництва та професійного навчання, усунення технічних бар’єрів у торгівлі і 

впровадження стандартів ЄС.  

З іншого боку, доступ до фінансування і надалі залишається основною перешкодою у зв’язку зі 

скороченням обсягу банківського кредитування МСП починаючи із 2012 року. Заходи з дерегуляції не 

супроводжувалися цільовою підтримкою МСП. Незважаючи на прийняття різноманітних програм державної 

підтримки, вони залишаються нереалізованими та потребують фінансування. У подальшому в рамках 

програми структурних реформ уряду рекомендується зосередитися на прийнятті ефективної та 

реалістичної стратегії розвитку МСП. Розвиток МСП має велике значення для України не лише з точки зору 

підвищення конкурентоспроможності економіки та відновлення стійкого зростання, а й для створення у 

країні рівних умов ведення бізнесу та інвестування. У довгостроковій перспективі уряд може розглянути 

можливість поступової реалізації заходів вибіркової підтримки з метою сприяння розвитку навичок, 

запровадженню інновацій та інтернаціоналізації МСП. 
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Рис. 16.1. Оцінка України на основі принципів АМБ 

 

Ключові результати 

Протягом останніх років спостерігається значне погіршення макроекономічної ситуації в 

Україні. Внаслідок сукупного впливу зовнішніх і внутрішніх факторів, особливо конфлікту, що 

розгортається на Сході, де розташована значна кількість підприємств, країна опинилася у глибокій 

рецесії. У зв’язку з цим українські МСП зазнають негативного впливу, спричиненого високою 

інфляцією, знеціненням валюти, скороченням обсягів кредитування, жорстким контролем за рухом 

капіталу та обмеженим обсягом податкових ресурсів, наявних у розпорядженні уряду для надання 

їм цільової підтримки.  

Починаючи із 2014 року уряд розпочав реалізацію масштабної програми горизонтальних і 

структурних реформ. Незважаючи на це, політичне середовище розвитку МСП в Україні все ще 

залишається слабким. У країні досі не існує єдиної стратегії або плану дій. Навіть протягом 

докризового періоду політика та ініціативи уряду були розрізненими та часто залишалися на папері 

внаслідок сукупного впливу нестабільної політичної волі, недостатнього фінансування або 

обмеженої інституційної спроможності ключових відомств. Ефективність формування політики 

також послаблювалася частими змінами в роботі установ, відповідальних за розробку та реалізацію 

політики щодо МСП, слабкою координацією діяльності урядових міністерств і відомств, а також 

обмеженим державно-приватним діалогом за участю МСП.  

Незважаючи на несприятливі умови, у деяких сферах усе ж спостерігався прогрес. Україна 

досягла певних зрушень у сфері дерегулювання бізнесу та спрощення адміністративних процедур, 

включно зі скороченням строку реєстрації компаній, розширенням послуг електронного урядування 

(особливо в секторі податкових декларацій і платежів), а також реалізацією правових реформ у 

таких сферах, як ліцензування, банкрутство і забезпечені кредити. Що стосується технічних 

бар’єрів у торгівлі, були прийняті чотири ключові закони, спрямовані на модернізацію якісної 

інфраструктури країни. 

Спостерігається дуже незначний прогрес за різними показниками політики щодо МСП 

(рис. 16.1). Вищі бали за такими показниками, як середовище діяльності (показник 4) і технічні 
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бар’єри у торгівлі (показник 7), отримані в результаті нещодавніх реформ, особливо проведених у 

2014–2015 рр. Бали за такими показниками, як цільова підтримка конкурентоспроможності МСП 

(показник 5а) і розвиток людського капіталу (показники 1 і 8а), залишаються низькими (менше 3) 

переважно через відсутність спеціальних заходів підтримки МСП і слабку готовність інтегрувати 

підприємництво у систему освіти. Завдяки регуляторним реформам (н-д, регулювання діяльності 

бюро кредитних історій, розширення кредитних гарантій тощо) Україна зберегла досить високий 

бал за показником 6 (доступ до фінансування), хоча їх вплив на фактичний доступ МСП до 

фінансування обмежується поточною макроекономічною ситуацією. Бал за показником 

інноваційної політики (показник 8b) знизився внаслідок відсутності імплементаційних заходів 

починаючи із 2012 року. Україна має найнижчий у регіоні бал за показником «озеленення» МСП 

(показник 9). 

Політика розвитку МСП має бути невід’ємною частиною структурних реформ в Україні. Це 

допоможе диверсифікувати джерела економічного зростання країни, до яких із часів отримання 

незалежності переважно належали сільське господарство та галузі промисловості з високою 

енергомісткістю (ОЕСР, 2012a). Крім того, розвиток МСП дає можливість підвищити 

конкурентоспроможність ключових секторів економіки та забезпечити рівні умови ведення бізнесу 

у країні. Уряду рекомендується розглянути можливість застосування двоєдиного підходу до 

усунення поточних недоліків. 

 У короткостроковій перспективі уряд може зосередитися на забезпеченні належного 

інституційного середовища для розвитку МСП. Перший крок має передбачати розробку та 

прийняття комплексної та реалістичної стратегії розвитку МСП і відповідного плану дій. 

Рекомендується зосередитися на інституційних реформах (н-д, створенні відомства або 

структури, відповідальної за реалізацію політики щодо МСП), моніторингу, оцінці та 

реалізації легкодоступних заходів підтримки у таких сферах, як доступ до фінансування, 

розвиток навичок підприємництва, підприємницька діяльність жінок, інтернаціоналізація 

МСП та інновації. На цьому етапі велике значення може мати підтримка донорів. Таку 

стратегію слід реалізувати під наглядом одного міністерства.  

 У середньостроковій перспективі, у разі відновлення економіки та покращення ситуації з 

бюджетним фінансуванням, можна розпочати реалізацію цільових заходів підтримки, 

зокрема, спрямованих на удосконалення інфраструктури підтримки бізнесу, сприяння 

інноваціям у співпраці з науково-дослідними центрами, а також на реалізацію програми 

підтримки експорту, щоб українські підприємства могли скористатися перевагами 

поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі (ПВЗВТ) з ЄС.  

Доступ до фінансування є ключовою перешкодою, що стримує розвиток МСП в Україні. У 

короткостроковій перспективі її можна усунути шляхом реалізації правових і регуляторних реформ, 

які допоможуть усунути наявні проблеми. Незважаючи на певний прогрес, спостерігається 

скорочення обсягу банківського кредитування МСП порівняно із 2012 роком і відсутність 

ключових нормативно-правових актів. Згідно з результатами Дослідження ділового середовища та 

ефективності підприємств (BEEPS V) (ЄБРР, 2014), проблема доступу до кредитування особливо 

характерна для середніх підприємств (згадується як перешкода майже 35 % таких підприємств-

респондентів). Для малих і середніх підприємств серйознішою проблемою є корупція. Незважаючи 

на високі відсоткові ставки (понад 20 %), банки залишаються основним джерелом фінансування 

МСП. 
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Таблиця 16.1. Проблеми та можливості 

Сильні сторони 

 Схвалення Стратегії «Україна–2020»  

 Удосконалення ділового середовища завдяки 
реалізації реформ у 2014–2015 рр. (дерегуляція, 
ліцензування, принцип «єдиного вікна», послуги 
електронного урядування) 

 Значний прогрес в усуненні технічних бар’єрів у 
торгівлі, прийнятті нових законодавчих актів 
(законів про технічні регламенти, стандартизацію 
та метрологію (2014–2015 рр.)) і стандартів ЄС 

 Відносно розвинутий сектор небанківського 
фінансування (н-д, лізинг); зосередження уваги на 
фінансовій грамотності (однак без акценту на 
МСП); фінансова інфраструктура (н-д, бюро 
кредитних історій, реєстр заставленого майна) 

 Надійна інфраструктура (незначна кількість збоїв 
енергопостачання тощо) 

 Досягнення у сфері державних закупівель (закон 
від 2014 року, пілотний проект з електронних 
торгів) 

Слабкі сторони 

 Відсутність комплексної стратегії розвитку 
МСП, відомства, відповідального за її 
реалізацію, або структурної координації 

 Нагальні проблеми у сфері регулювання (21 
день для започаткування бізнесу; митне 
законодавство; банкрутство; ~20 % часу, 
відведеного на управління, витрачається на 
забезпечення відповідності) 

 Низький доступ до фінансування — основна 
перешкода для бізнесу (н-д, низький 
відсоток фірм, оборотний капітал яких 
фінансується банками) 

 Відсутність політичної координації та 
фінансування у сферах інновацій і підтримки 
бізнесу  

 Відсутність схем стимулювання експорту 
(відсутність реалізації та фінансування у 
2013 році); низький рівень 
інтернаціоналізації (лише 3,3 % продажів, 
див. Для порівняння: дослідження BEEPS) 

 Слабкий потенціал судової системи; 
високий рівень сприйняття корупції (див. для 
порівняння дослідження BEEPS) 

 Необхідність підвищення якості фірмами-
експортерами та неекспортерами у світлі 
нових можливостей у рамках ПВЗВТ 

Можливості 

 ПВЗВТ, яка має стимулювати експорт, ПІІ та 
загальне економічне зростання, а також 
стати основою для реформ 

 Стратегічне географічне розташування 
країни між ЄС та СНД 

 Можливості у секторі сільського 
господарства (60 % земель належать малим 
і середнім фермерським господарствам), 
молодий сектор ІКТ, енергоефективність 

 Участь у програмах ЄС «Горизонт–2020» і 
«Європейська мережа підприємств»; 
переговори щодо Угоди про участь України 
у програмі COSME 

Загрози 

 Конфлікт на Сході, що негативно впливає на 
макроекономічне середовище (девальвація 
гривні, інфляція, фінансова стабільність 
тощо) та інвестиційну привабливість 

 Прийнятність боргу, переговори із 
кредиторами 

 Інституційна нестабільність у сфері 
формування політики щодо МСП (н-д, часті 
зміни в роботі відповідальних відомств); 
схвалення ініціатив без подальшого 
фінансування та реалізації  

 Відсутність конкуренції на ключових ринках 
(політика щодо МСП може розглядатися як 
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(Конкурентоспроможність підприємств і 
МСП) 

 Конкурентоздатні та кваліфіковані 
працівники (високий рівень грамотності) 

 Заплановане прийняття законодавства у 
сфері освіти щодо безперервного сприяння 
підприємництву  

 Відносно розвинутий приватний ринок 
послуг із розвитку бізнесу (н-д, приватні 
інкубатори, консультування) 

 Швидка адаптація в західних областях 
(зростання обсягів експорту) 

можливість створення рівних умов) 

 Високий рівень неформальності, слабкі 
стандарти бухгалтерського обліку та 
корпоративного управління 

Огляд 

Економічний огляд 

Світова фінансово-економічна криза боляче вдарила по економіці України, спричинивши 

глибоку рецесію у 2009 році (-15 % приросту реального ВВП), яка змінилася періодом 

економічного застою у 2012–2013 роках. На початку 2014 року уряд розпочав реалізацію 

масштабних коригувальних заходів макроекономічного характеру, намагаючись усунути значний 

дефіцит бюджетного фінансування та платіжного балансу (істотний дефіцит бюджету та рахунку 

поточних операцій, а також дуже низький обсяг інвестицій). Жорсткий вплив вказаних заходів 

посилювався ескалацією конфлікту на сході країни. Це призвело до значної економічної 

дестабілізації в найбільш індустріалізованому регіоні України та підірвало довіру інвесторів і 

споживачів, що стало причиною істотного відтоку капіталу. У 2014 році обсяг реального ВВП 

скоротився на 6,8 % (ЄБРР, 2015). 

Наприкінці 2014 року інфляція досягла 24,9 %. Основними причинами стали різке падіння 

валютного курсу та зростання цін на енергоносії. Станом на травень 2015 року гривня втратила 

майже дві третини своєї вартості порівняно з попереднім роком. Завдяки реалізації заходів 

контролю за рухом капіталу та валютного контролю, а також жорсткої монетарної політики, у 2015 

році валютний курс вдалося стабілізувати. Однак різка девальвація валюти, стимулювання 

податково-бюджетної консолідації та досить жорстка монетарна політика призвели до істотного 

зниження обсягів споживання та інвестицій. У 2014 році обсяг інвестицій в основний капітал 

скоротився на 23 %, а обсяг споживання домогосподарств — на 9,6 % порівняно із 2013 роком. 

Крім того, істотно скоротився обсяг кредитування приватного сектора, у той час як частка 

проблемних позик сягнула майже 24 %, що переважно було спричинене спадом у реальному секторі 

економіки, а також впливом внутрішніх негативних факторів (ЄБРР, 2015). Загальна кількість 

банків скоротилася зі 180 наприкінці 2013 року до 148 у квітні 2015 року. До кінця 2014 року обсяг 

золотовалютних резервів знизився до рівня одного місяця імпорту, що посилило тиск на платіжний 

баланс. 

У березні 2015 року Міжнародний валютний фонд (МВФ) схвалив кредитну програму для 

України в розмірі 17,5 млрд. доларів США на період 2015–2018 рр. Програма МВФ доповнюється 

понад 7 млрд. доларів США двосторонньої допомоги та істотним обсягом підтримки від власників 

облігацій (15 млрд. доларів США, за оцінками МВФ). Згідно з розрахунками МВФ, проведеними в 

березні 2015 року, загальний обсяг фінансових потреб на чотирирічний період сягає 40 млрд. 
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доларів США (МВФ, 2015). Намагаючись зробити крок у напрямку відновлення економіки, влада 

наразі реалізує необхідні макроекономічні та структурні реформи. Вони передбачають глибоку 

реструктуризацію банківського та енергетичного секторів, а також реалізацію різноманітних 

ініціатив із метою покращення ділового та інвестиційного клімату, у тому числі реформи 

податкового адміністрування.  

У структурі українського експорту продовжують переважати сектори та товари з низькою 

доданою вартістю (н-д, сталь, сільське господарство, корисні копалини), на які серйозно вплинула 

криза, а також зниження обсягів експорту до Росії на 34 % у 2014 році. Однак експорт окремих 

товарів у таких секторах, як сільське господарство, метали та корисні копалини, вдалося 

перенаправити у країни ЄС (ЄБРР, 2015). Основним напрямком експорту наразі є країни ЄС (31,5 

%), а друге місце належить Росії (18 %). Очікується, що Угода про асоціацію та ПВЗВТ 

сприятимуть поглибленню вказаної тенденції починаючи із 2016 року, коли передбачається 

розпочати застосування положень про ПВЗВТ. У середньо- та довгостроковій перспективі ПВЗВТ 

має сприяти зміцненню торговельно-інвестиційних зв’язків із країнами ЄС, а також підвищенню 

конкурентоспроможності фірм.  

Таблиця 16.2. Україна: основні макроекономічні показники, 2010–2015 рр. 

Показник Одиниця 
вимірювання 

2010 2011 2012 2013 2014  2015Err
or! 
Referen
ce 
source 
not 
found. 

Зростання ВВП %, у порівн. з 
поперед. роком 

0,3 5,5 0,2 0,0 -6,8 -5,5 

Коефіцієнт інфляції %, у серед. 9,4 8,0 0,6 -0,3 12,1 33,5 

Державний баланс % ВВП -2,8 -3,2 -4,6 -4,8 -3,1 -3,2 

Баланс поточних 
операцій 

% ВВП -2,2 -6,3 -8,1 -9,2 -4,0 -1,4 

Експорт товарів і послуг % ВВП 50,7 49,8 47,7 43,0 49,2 н/з 

Імпорт товарів і послуг % ВВП 53,6 56,4 56,4 52,1 53,2 н/з 

Чисті ПІІ % ВВП 4,2 4,3 3,8 1,8 0,1Error

! 

Referen

ce 

source 

not 

found. 

н/з 

Зовнішній борг % ВВП 86,0 77,2 76,5 78,6 н/з н/з 

Валові резерви % ВВП 24,5 18,6 12,9 10,6 н/з н/з 

Кредитування 
приватного сектора 

% ВВП 62,4 56,5 53,6 59,1 н/з н/з 

Коефіцієнт безробіття % загальної 
кількості робочої 

сили 

8,1 7,9 7,5 7,3 10,5 11,5 

Номінальний ВВП млрд. дол. США 136,0 163,3 175,7 179,6 130,7 85,4 
Примітки. 

1
 Дані за 2015 рік — прогнозні показники МВФ; 

2
 прогнозні показники ЄБРР  

Джерело: ЄБРР (2014). Доповідь про перехідні процеси, 2014; МВФ (2015), Огляд світової економіки; Світовий банк (2015), 
Показники світового розвитку, 2015 
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Тенденції розвитку ділового середовища 

Крім поточної кризи, на український приватний сектор також впливають численні проблеми та 

глибинні перешкоди, у тому числі корупція, слабкий інвестиційний клімат, а також низький рівень 

інновацій і конкуренції. Незважаючи на наявність кваліфікованої робочої сили, Україна 

характеризується найнижчим рівнем продуктивності праці в регіоні Європи і Центральної Азії 

(ЄЦА) (МВФ, 2015). Країна посідає 77-е місце зі 144 країн, оцінених у ході складання Індексу 

глобальної конкурентоспроможності, 2014–2015 рр. — дослідження, яке проводиться Всесвітнім 

економічним форумом (Всесвітній економічний форум, 2014). Особливо низький бал отримано за 

якість установ, що пояснюється слабким рівнем захисту майнових прав та інтересів міноритарних 

акціонерів, низьким рівнем незалежності судової влади та неефективністю бюджетних видатків. 

Концентрація господарської діяльності навколо обмеженої кількості осіб і великих конгломератів 

вимагає проактивного підходу до політики захисту конкуренції та ініціатив розвитку МСП, щоб 

створити рівні умови та підвищити доступ до ринку. Результати нещодавнього дослідження 

підтверджують низький рівень входу та виходу фірм з української економіки (Світовий банк, 

2014a). Крім того, потоки ПІІ не надто відрізняються від набагато менших країн, а розвиток 

інвестицій, орієнтованих на експорт, залишається обмеженим (Світовий банк, 2014a). Незважаючи 

на певний прогрес у сфері зниження бар’єрів входу, Україна і досі характеризується високим 

рівнем розвитку неформального сектора (на який припадає близько 20 % зайнятих) (ЄІБ, 2013). 

Ключова проблема України пов’язана з реалізацією реформ. Навіть у докризовий період 

політичні ініціативи часто схвалювалися без належних механізмів реалізації, у тому числі 

фінансування (н-д, закон від 2012 року про підтримку МСП). Внаслідок бюджетних обмежень, 

спричинених економічною рецесією 2014–2015 рр., розмір видатків із державного бюджету на 

розвиток МСП наблизився майже до нуля.  

І, нарешті, корупцію часто називають основною причиною уповільненого зростання 

приватного сектора, низького рівня диверсифікації економіки та експорту і низького рівня 

продуктивності. Україна посіла 142-е місце зі 177 країн в Індексі сприйняття корупції за 2014 р., 

опублікованому організацією «Трансперенсі Інтернешнл» (Трансперенсі Інтернешнл, 2014). Серед 

п’яти основних перешкод респонденти BEEPS V зазначають доступ до фінансування (21,3 %), 

корупцію (19,2 %), податкові ставки (15,5 %), політичну нестабільність (11,9 %), а також діяльність 

неформального сектора (7,7 %) (ЄБРР, 2014). Проблема доступу до фінансування є особливо 

актуальною для середніх фірм (названа перешкодою майже 35 % респондентів у вказаній категорії), 

а корупція становить проблему для всіх фірм незалежно від розміру. Протягом 2012–2013 років 

значно зріс розмір неформальних платежів фірм із метою забезпечення отримання державних 

контрактів — з 3,8 % вартості контракту у 2009 році до 14,2 %. Майже 100 % фірм вказали, що 

здійснювали неформальні платежі із метою забезпечення отримання державних контрактів (ЄБРР, 

2014).  

Починаючи із 2012 року Україна реалізувала низку заходів для створення сприятливого 

ділового середовища. Намагаючись спростити нормативно-правову базу та стимулювати розвиток 

приватного сектора, уряд розпочав реалізацію низки реформ, пов’язаних із процедурами 

банкрутства, реєстрацією компаній, отриманням дозволів і ліцензій, а також із послугами 

електронного урядування. Завдяки вказаним реформам в останньому рейтингу легкості ведення 

бізнесу Doing Business Світового банку Україна піднялася на 96-е місце порівняно зі 152-м у 2012 

році та 112-м у 2014 році (Світовий банк, 2014b).   

Реалізація відповідних реформ активізувалася у 2014–2015 рр. Серед останніх ініціатив — 

прийняття нового законодавства у сфері закупівель у 2014 році з метою підвищення прозорості, 

прийняття антикорупційного законодавства (у тому числі щодо створення антикорупційного 
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відомства та бюро розслідувань) У 2014 році було введено в дію новий Податковий кодекс, 

спрямований на зниження податкового навантаження та удосконалення процедур для платників 

податків (зокрема, скорочення кількості декларацій з податку на прибуток підприємств, які 

потрібно подавати протягом року). У квітні 2015 року Кабінетом Міністрів було схвалено 

комплексний план дій із дерегуляції, а також підготовлено проект закону про захист прав 

інвесторів. Крім того, введено обмеження на кількість перевірок. Першочерговий пріоритет також 

надається судовій реформі, оскільки поточна система підриває ефективність більшості інших 

ініціатив. 

МСП в Україні 

У березні 2012 року Законом України «Про розвиток та державну підтримку малого і 

середнього підприємництва в Україні», яким вносилися зміни до Господарського кодексу України, 

було запроваджено нове визначення МСП (табл. 16.3). Нове визначення вперше поширюється на 

мікропідприємства. У цілому, воно відповідає визначенню, прийнятому в ЄС, хоча й не містить 

критерій балансу. Державна служба статистики розпочала надавати дані з урахуванням нового 

визначення.  

Таблиця 16.3. Визначення мікро-, малих і середніх підприємств в Україні 

 Мікропідприємство Мале підприємство Середнє 
підприємство 

Велике 
підприємство 

Чисельність 
працівників 

≤10 чол. ≤50 чол. Компанії, що не 
підпадають під 
визначення малих 

або великих 
підприємств 

≥250 чол. 

Річний оборот ≤ 2 млн євро ≤ 10 млн євро ≥ 50 млн євро 

Джерело: Господарський кодекс України № 436-IV від 16.01.2003 року (зі змінами та доповненнями) 

У 2013 році МСП складали 99,8 % загальної кількості зареєстрованих суб’єктів 

господарювання (рис. 16.2). Починаючи із 2010 року загальна кількість МСП зросла майже на 4 % 

(з 378 200 до 392 700 у 2013 році). У 2013 році до приватного сектора МСП належали 81 % 

мікропідприємств, 14,1 % малих підприємств і 4,8 % середніх підприємств. 

Чисельність осіб, зайнятих у МСП, знизилася з 5 436 100 чоловік у 2010 році до 4 901 900 

чоловік у 2013 році. Однак протягом вказаних років частка МСП у загальній кількості зайнятих 

залишалася стабільною (за винятком зниження на 1,1 % у 2010–2011 рр. і на 1 % у 2011–2012 рр.) і 

становила 67,3 % у 2013 році. Додана вартість, створена МСП, почала вимірюватися Державною 

службою статистики України лише починаючи із 2012 року. У 2013 році розмір доданої вартості 

підвищився на 11,8 % порівняно із 2012 роком і становив 676,4 млрд. грн. (63,7 млрд. євро), що 

дорівнювало 61,4 % доданої вартості. 

Що стосується розподілу МСП за секторами, вони переважно працюють у секторах із низькою 

продуктивністю (рис. 16.3). У 2013 році більшість МСП (51,7 %) — особливо  мікропідприємств — 

працювали в секторах оптової та роздрібної торгівлі, промислового виробництва (7 %) і сільського 

господарства (4,1 %).  
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Рис. 16.2. Показники бізнес-демографії в Україні, 2013 

 

Джерело: Державна служба статистики України, 2015 
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Рис. 16.3. Розподіл МСП в Україні за секторами, 2013 

 

Джерело: Державна служба статистики України, 2015 

Результати оцінки на основі принципів АМБ 

У цьому розділі представлені основні результати України, отримані в рамках Оцінки політики 

країн СхП на основі принципів АМБ у 2016 році. У ньому також описуються зміни, які відбулися із 

часів попередньої оцінки у 2012 році (ОЕСР, 2012b). Оцінювані політичні показники згруповані за 

п’ятьма тематичними областями, назви яких відображені у заголовках нижче. 

Зміцнення інституційного, регуляторного та операційного середовища (показники 3, 4 і 2) 

За цими показниками в одних сферах спостерігається прогрес, а в інших — серйозні проблеми. 

Починаючи із 2012 року було досягнуто значного прогресу у сферах дерегулювання господарської 

діяльності, удосконалення реєстрації компаній, а також використання інструментів електронного 

урядування. Усе ще залишаються проблеми у сферах банкрутства та оцінки регуляторного впливу. 

Україна і досі відстає від інших країн СхП за показником загального регуляторного навантаження 

на компанії. Крім того, існують істотні розриви в плані інституційної бази для розвитку МСП. 

Відсутні будь-яка стратегія розвитку МСП або відповідний план дій; координація ускладнюється 

нечітким розподілом функцій і частими інституційними змінами; державно-приватні консультації 

проводяться несистематично.  
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Інституційна основа 

Серед інших пріоритетних напрямків у Стратегії сталого розвитку «Україна–2020» згадується 

створення сприятливого середовища для розвитку МСП разом із залученням інвестицій, 

спрощенням міжнародної торгівлі та підвищенням ефективності ринку праці. В Україні існують 

інші політичні документи та закони, у яких підкреслюється важливість розвитку МСП у рамках 

ширших планів реформ. Однак відсутня єдина комплексна стратегія розвитку МСП.   

У Законі України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в 

Україні», прийнятому в березні 2012 року, визначені цілі, принципи та основні напрямки політики 

розвитку МСП; функції державних органів, що забезпечують розвиток МСП, а також види 

державної підтримки та умови її надання. У 2013 році було розроблено проект Концепції 

Загальнодержавної програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2014-2024 рр., однак 

він не був офіційно схвалений. Ця Концепція визначає ряд потенційних заходів, які слід реалізувати 

у середньо- та довгостроковій перспективі, однак вона не містить структурованої та комплексної 

стратегії.  

На початку 2015 року Міністерство економіки підготувало попередній проект стратегії 

розвитку малих і середніх підприємств (проект Концепції Загальнодержавної програми розвитку 

МСП). Уряд прагне розробити нову концепцію, у зв’язку з чим у вересні 2015 року відбулися 

парламентські слухання. Вона ґрунтується на чотирьох компонентах: удосконалення загальної 

культури ведення бізнесу (н-д, навчання навичкам підприємництва, інформаційно-роз’яснювальні 

кампанії); освіта та навчання (н-д, консультаційні послуги, семінари); покращення операційного 

середовища (н-д, легкість ведення бізнесу, реформи у сфері дерегулювання, оподаткування, 

державно-приватні партнерства) і надання можливостей для зростання (н-д, доступ до 

фінансування, інновації, підтримка експорту). Документ містить щось схоже на дорожню карту 

реформ, однак він потребує доопрацювання та розробки плану дій із вимірюваними цільовими 

показниками.  

Крім відсутності комплексної стратегії, політична основа розвитку МСП характеризується 

іншими істотними недоліками:  

 На інституційному рівні ефективність формування політики щодо МСП підривається 

частими реструктуризаціями та зміненням повноважень відповідальних відомств, а також 

високим рівнем плинності кадрів і обмеженою координацією. У грудні 2014 року відбулася 

реструктуризація Державної служби з питань регуляторної політики та розвитку 

підприємництва, яка починаючи з березня 2012 року відповідала за реалізацію політики 

щодо МСП. Вона була позбавлена повноважень у сфері підтримки підприємництва, які в 

січні 2015 року були передані Міністерству економічного розвитку та торгівлі. Однак 

Департамент розвитку бізнес-клімату, який має займатися формування політики щодо МСП, 

досі перебуває у процесі створення. Очікується, що новий департамент перегляне згадану 

вище Концепцію Загальнодержавної програми, адаптує її та розпочне реалізацію. Термін 

здійснення вказаних заходів поки що незрозумілий.  

 На операційному рівні різноманітні плани дій та інші ініціативи зі стимулювання розвитку 

МСП і підприємництва реалізувалися в обмеженому обсязі або не реалізувалися взагалі. У 

державному бюджеті на 2014 та 2015 роки видатки на підтримку МСП не передбачалися. До 

2015 року політика щодо МСП в Україні визначалася Загальнодержавною програмою 

сприяння розвитку малого підприємництва, прийнятою у 2000 році та доповненою річними 

планами дій. У 2014 році був розроблений план дій, однак на державному рівні його не 

затвердили та не виділили коштів на його реалізацію. З іншого боку, на місцевому 
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(обласному) рівні були розроблені плани дій із підтримки підприємництва на 2013–2014 рр. 

і 2015 рік із обмеженим обсягом фінансування з місцевих бюджетів. До 2014 року Державна 

служба з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва публікувала звіти про 

стан реалізації заходів з підтримки МСП на центральному та місцевому (обласному) рівнях, 

однак їм бракувало комплексної системи моніторингу. 

 Протягом останніх років єдиним джерелом стабільної та безперервної підтримки МСП були 

донорські проекти, зокрема проект «Підтримка малих і середніх підприємств», 

фінансований урядом Німеччини, проект «Кредитування малих і середніх підприємств за 

програмою APEX», реалізований Світовим банком, а також Програма підтримки малого 

бізнесу (SBS), реалізована ЄБРР та ін.   

Спрощення законодавства і аналіз регуляторного впливу 

Починаючи із 2012 року Україна досягла значних результатів у сфері дерегулювання бізнесу та 

спрощення адміністративних процедур. У квітні 2014 року уряд прийняв Закон України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів 

дозвільного характеру». Цим Законом скасовано необхідність отримання дозволів на здійснення 86 

видів господарської діяльності, переважно в секторі сільського господарства. Крім того, органу, 

відповідальному за видачу, надається право видавати дозвіл на здійснення певного виду 

господарської діяльності від імені кількох державних органів (за принципом «єдиного вікна»), 

таким чином скорочується час, необхідний для отримання дозволів.  

У лютому 2015 року був прийнятий Закон України «Про внесення змін до деяких законів 

України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)». Цим Законом скасовано 16 видів 

дозволів у секторах сільського господарства, будівництва та машинобудування. Крім того, 

повноваження з видачі дозволів перекладено з різних дозвільних центрів на центри надання 

адміністративних послуг («єдині вікна» в основних містах). Законом спрощено та систематизовано 

порядок реєстрацій компаній, а також стимулюється використання електронних послуг. Законом 

України «Про ліцензування видів господарської діяльності», прийнятим у березні 2015 року, майже 

на третину (з 57 до 40) скорочено перелік видів господарської діяльності, які підлягають 

ліцензуванню. Він також передбачає подальшу оптимізацію переліку ліцензованих видів діяльності, 

зокрема, шляхом впровадження принципів ліцензування, визначених в Угоді про асоціацію між 

Україною та ЄС, а також встановлює принципи дистанційного та онлайнового ліцензування. 

Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності» від 2003 року Державній службі з питань регуляторної політики та розвитку 

підприємництва надані повноваження перевіряти будь-які нові нормативно-правові акти (щорічно 

від 2 000 до 2 500) на предмет їх потенційного впливу на господарську діяльність. Для цього 

використовується методика на основі аналізу витрат і вигод, у якій дещо змішуються поняття якості 

та рівня реалізації. Оновлена Державна регуляторна служба має розробити механізм аналізу 

регуляторного впливу (АРВ) на основі передової міжнародної практики, а також здійснювати 

належний АРВ будь-яких нових пропозицій регуляторних актів. Уряд також розглядає можливість 

доповнення нового механізму МСП-тестом. Крім того, за умови отримання допомоги від донорів, 

передбачається запровадження концепції «регуляторної гільйотини» як одного з наступних етапів 

процесу дерегуляції.  

Державно-приватні консультації 

В Україні найпопулярнішим механізмом координації консультацій залишаються громадські 

слухання, однак вони мають обмежену ефективність на практиці. Згідно із Законом України «Про 
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засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 2003 року, проекти 

регуляторних документів мають надаватися для проведення консультацій з будь-якою 

заінтересованою стороною. Інформація про проведення державно-приватних консультацій має 

розміщуватися в мережі Інтернет, а сам процес — тривати не менше місяця. На рівні кожного 

центрального органу виконавчої влади (н-д, міністерства) та областей створені громадські ради — 

постійно діючі дорадчо-консультативні органи, які сприяють залученню громадськості до участі в 

державних справах. Проекти законодавчих актів (у тому числі щодо МСП) зазвичай проходять 

обговорення під час парламентських слухань, організованих різноманітними комітетами Верховної 

Ради (українського парламенту), до участі в яких запрошуються представники громадськості та 

органів виконавчої влади. Хоча думка громадськості має враховуватися під час розробки законів і 

підзаконних нормативно-правових актів, її формальний вплив залишається незначним. 

Взаємодія з державними службами (електронне урядування) 

Починаючи з 2012 року Україна демонструє гарні результати у сфері надання послуг 

електронного урядування, у тому числі подання податкових декларацій і сплати податків і зборів. У 

2013 році було запроваджено єдиний соціальний внесок (включає внески до пенсійних фондів та 

інші соціальні платежі), який стягується Державною фіскальною службою (ДФС). Однак його 

імплементація пов’язана з певними проблемами і, як свідчить практика, він майже не приніс 

користі підприємцям. Система подання податкових декларацій до ДФС також була спрощена та 

вдосконалена. Починаючи із 2013 року за допомогою інтернет-платформи ДФС сплачуються 

податки та соціальні внески, а починаючи із 2015 року — збираються статистичні дані про 

підприємства (хоча на практиці інформація для Державної служби статистики подається окремо). 

За результатами дослідження компаній, яке проводилося ОЕСР у 2015 році та охоплювало 403 

МСП, більше половини опитаних компаній (60 %) користуються веб-сайтами державних органів 

(див. виноску A.3 у Додатку A). 

Після прийняття Закону України «Про Державний земельний кадастр» уряд займається 

розробкою веб-сайту з метою надання безкоштовного інтернет-доступу до різноманітної 

інформації, включно з кадастровими номерами, описом меж, цільовим призначенням, формою 

власності, обмеженнями у використанні земельних ділянок та іншою інформацією. Крім того, 

надаватиметься платний доступ до інформації про нормативну грошову оцінку, вид використання 

та бонітування ґрунтів. Завдяки розробці електронного кадастру значно скоротиться строк 

реєстрації об’єктів (згідно з рейтингом Doing Business Світового банку за 2015 рік, він наразі 

становить 27 днів, 2014b). Станом на травень 2015 року відкритий доступ надається лише до 

кадастрової карти.  

Нормативно-правова база для використання цифрових підписів діє починаючи із 2003 року, і 

такі підписи активно використовуються.  

Незважаючи на це, у вказаній сфері вистачає проблем. За повідомленнями керівників 

українських компаній, вони витрачають близько 20 % свого часу на забезпечення нормативної 

відповідності, що майже вдвічі перевищує середній показник у регіоні Східної Європи та 

Центральної Азії (ЄБРР, 2014). У випадку із середніми підприємствами цей показник підвищується 

до 25,5 %, що викликає занепокоєння, оскільки свідчить про те, що розвитку підприємств 

перешкоджають «регуляторні втрати від масштабу».   

Реєстрація компаній 

Починаючи із 2012 року процедура реєстрації компаній була суттєво спрощена. У 2014 році 

кількість процедур і днів, необхідних для започаткування компанії відповідно знизилася з 9 до 6 та 
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з 24 до 21 порівняно із 2012 роком. Згідно з даними рейтингу Doing Business за 2015 рік, найбільше 

часу займає реєстрація в Державній фіскальній службі та отримання номера платника ПДВ (10 днів) 

(Світовий банк, 2014b). Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)» від 2015 року передбачає можливість реєстрації 

компанії протягом одного дня. У 2015 році український Парламент також підготував проект закону 

щодо спрощення державної реєстрації юридичних осіб. Однак наразі зарано оцінювати вплив 

указаних змін. 

Починаючи із 2014 року дані Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб-

підприємців передаються до Державної служби статистики, Державної фіскальної служби, 

Пенсійного фонду України та Фонду соціального страхування. Це стало значним кроком уперед, 

оскільки тепер підприємцям не потрібно особисто подавати реєстраційні документи у всі ці органи. 

З іншого боку, їм усе ж доведеться відвідати Державну фіскальну службу, щоб вибрати систему 

оподаткування (загальну або спрощену) і, у разі потреби, зареєструватися платником ПДВ. 

Податкова реєстрація триває 10 днів, тобто майже половину загального строку реєстрації компанії 

(Світовий банк, 2014b).  

Ще одним досягненням є створення 661 регіонального центра за принципом «єдиного вікна» 

(центри надання адміністративних послуг), які надають 52 адміністративні послуги, включно з 

реєстрацією компаній, операціями з майном і дозволами. Для реєстрації за принципом «єдиного 

вікна» підприємець повинен надати Державній реєстраційній службі пакет документів, включно з 

підтвердженням сплати реєстраційного збору. Документи можна надіслати до місцевого центру 

надання адміністративних послуг поштою або через мережу Інтернет. Реєстраційний збір можна 

сплатити в кіоску, який часто розташований у тому самому приміщенні. Скасовано вимоги щодо 

мінімального розміру капіталу і нотаріального засвідчення статуту компанії та реєстраційних 

документів.  

Починаючи з 2010 року у сфері ліцензування та інших видів регулювання господарської 

діяльності застосовується принцип «мовчання — ознака згоди». Єдиним винятком залишається 

реєстрація компаній, однак перспективи запровадження такого принципу вже обговорювалися у 

травні 2015 року. 

Банкрутство та надання другого шансу МСП 

В Україні процедури банкрутства юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців регулюються 

Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», 

прийнятим у 1992 році зі змінами від 1999 року та 2011 року. У 2013 році до нього були внесені 

нові зміни:  

 У старому законі не визначався строк скасування операцій, учасником яких став боржник до 

початку процедур банкрутства. В оновленому законі передбачена процедура визначення 

операцій, які підлягають скасуванню. Крім того, оновлений закон передбачає 

відповідальність акціонерів і директорів неплатоспроможного боржника перед кредиторами 

у разі недостатності майна боржника, якщо дії таких акціонерів або директорів призвели до 

банкрутства боржника.  

 Згідно з новими положеннями, вимоги кредиторів, забезпечені заставою, задовольняються в 

першу чергу. Крім того, незабезпечені вимоги, не заявлені до суду протягом 30 днів з 

моменту ініціювання процедури банкрутства більше не вважаються автоматично 

погашеними. Замість цього, вимогам кредиторів, які порушили 30-денний строк, надається 

нижча пріоритетність. Крім того, згідно зі змінами від 2013 року, запроваджується нова 
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прискорена процедура реструктуризації у випадках, коли більшість акціонерів боржника та 

кредиторів погоджуються на застосування такої процедури. 

 У нових положеннях встановлені максимальні строки проведення чотирьох основних етапів 

процедур банкрутства, що наближує процедури банкрутства в Україні до стандартів 

передової міжнародної практики: a) 14 календарних днів до підготовчого засідання суду 

(порівняно з 30 днями до реформування); b) 115 календарних днів на управління майном 

(тобто початкового етапу більшості процедур) з можливістю продовження вказаного строку 

на два місяці, порівняно із шести місяцями в минулому; c) шість місяців на 

реорганізацію/санацію з можливістю продовження вказаного строку на один рік; і d) один 

рік на ліквідацію.  

Вплив нових положень на ефективність санації або ліквідації поки що невідомий. У 2014 році 

середній показник погашення заборгованості дорівнював лише 8,6 %, що є незначним покращенням 

порівняно з 8,2 % у минулому році. Розмір процесуальних витрат залишався досить високим — на 

рівні 42 % від вартості майна, а середня тривалість стандартної процедури банкрутства становила 

2,9 років (Світовий банк, 2014b). 

Національний система реєстрації підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про 

банкрутство, була запроваджена наприкінці 2011 року. Доступ до системи, що обслуговується 

Міністерством юстиції, є безкоштовним для підприємств, які хочуть отримати інформаційну 

довідку про себе. За отримання інформації про інші підприємства стягується плата в розмірі 170–

221 грн. (близько 7–9 євро). Хоча згідно із законодавством усі відомості про банкрутство мають 

публікуватися на веб-сайті Вищого господарського суду України, такий сайт досі перебуває в стадії 

тестування.  

За відсутності дискримінаційних положень, які б забороняли підприємцям, що пройшли 

процедуру банкрутства без ознак шахрайства, розпочати новий бізнес, фізичним особам-

підприємцям, які не змогли виконати всі свої зобов’язання в ході процедури банкрутства, не 

дозволяється реєструвати нове підприємство, отримувати кредити або розривати договір гарантії 

протягом трьох років із моменту банкрутства. За результатами дослідження компаній, яке 

проводилося ОЕСР у 2015 році, більшість МСП (75 %) вважають, що в Україні складно знову 

розпочати бізнес після банкрутства. Однією з найважливіших перешкод був визнаний доступ до 

фінансування (39 % опитаних МСП), а також національні законодавчі акти, процедури та 

підзаконні нормативно-правові акти (28 % респондентів). Щоб виправити ситуацію, уряду слід 

розглянути можливість проведення кампаній з метою заохочення підприємців-банкрутів розпочати 

новий бізнес. 

Полегшення доступу МСП до фінансування (показник 6) 

З часів оцінки реалізації АМБ за 2012 рік Україна досягла успіхів у зміцненні інституційної 

бази для підвищення доступу МСП до фінансування: розширилася мережа бюро кредитних історій, 

уряд активізував свої зусилля з метою удосконаленого використання державних гарантійних фондів 

і підвищення рівня фінансової грамотності населення. Однак внаслідок економічного спаду 

останніх років, який характеризувався численними випадками банкрутства банків, коливанням 

валютного курсу та високими відсотковими ставками, МСП стало значно складніше отримати 

доступ до банківського фінансування. Істотні бар’єри не заохочують підприємців шукати джерела 

фінансування. 
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Нормативно-правова база 

У країні діє нормативно-правова база для захисту основних прав кредиторів, особливо із 

забезпеченими вимогами. Однак звернення стягнення на предмет застави через судову систему є 

часомістким і неефективним, частково через значний ступінь поширення корупції. Незважаючи на 

те, що згідно із законодавчими положеннями від 2013 року кредитори із забезпеченими вимогами 

отримують відшкодування раніше, на практиці у 2014 році були задоволені лише 8,6 % вимог 

кредиторів (8,9 % у 2012 році). Уряд зміцнив систему забезпечення операцій шляхом створення 

єдиного кадастру у 2012 році. Незважаючи на постійне розширення географічного покриття та 

вдосконалення інтернет-доступу, жодна з цих функцій не працює в повному обсязі. Як і за часів 

оцінки у 2012 році (ОЕСР, 2012b), хоча в Державний реєстр обтяжень рухомого майна, справді, 

вносяться дані про рухоме майно, він є нерегульованим і неповністю доступним для широкого 

загалу та в мережі Інтернет. В Україні немає державного бюро кредитних історій, однак протягом 

останніх трьох років значно розширилася мережа приватних бюро кредитних історій. Починаючи із 

2012 року коефіцієнт охоплення дорослого населення зріс із 17 до 48 % із юридично забезпеченим 

правом безкоштовного доступу до кредитної історії раз на рік. Що стосується банківського 

законодавства, незважаючи на запровадження значної кількості норм щодо адекватності капіталу, 

більшість інших рекомендацій Базель ІІ залишаються нереалізованими. Нормативно-правова основа 

функціонування ринків капіталу залишається без змін, як і кількість компаній, зареєстрованих на 

Українській фондовій біржі.  

Джерела зовнішнього фінансування МСП (банківське фінансування, небанківське фінансування, 

венчурний капітал) 

Банки залишаються основним джерелом фінансування МСП. Однак, за результатами 

дослідження BEEPS V, у 2014 році тільки 19 % усіх опитаних фірм скористалися банківським 

кредитом, що на 10 % нижче за середній показник у країнах Східного партнерства (ЄБРР, 2014). У 

той час як все більше підприємств вважають основними перешкодами складність процесу та високі 

відсоткові ставки, значний відсоток проблемних кредитів, особливо серед МСП, істотно знизив 

спроможність і готовність банків надавати позики. Спад української економіки значною мірою 

вплинув на банківський сектор, внаслідок чого у 2014 році чверть усіх банків розпочали процедуру 

банкрутства. Вказаний фактор разом із підвищеними кредитними вимогами призвів до зниження 

рівня кредитування МСП до 30–40 %. Державна підтримка банківського фінансування МСП 

переважно має вигляд субсидування відсоткових ставок або часткової компенсації кредитних 

виплат. Однак вказаними пільгами, в основному, користуються сільськогосподарські МСП, і вони 

надаються в незначному обсязі. Міжнародні фінансові установи реалізують в Україні масштабні 

проекти кредитування в іноземній валюті. Однак це проблематично у зв’язку з нестабільністю 

місцевої валюти та не має практичного значення для МСП, що не мають відношення до експорту. У 

зв’язку з відсутністю незалежного моніторингу МСП складно отримати доступ до системи 

кредитних гарантій. Державна організація з питань мікрокредитування — Український фонд 

підтримки підприємництва — не надавав коштів у 2014 році та наразі перебуває в стадії перевірки. 

Ефективність його попередньої роботи складно оцінити внаслідок відсутності систем належного 

моніторингу та оцінки, а також прозорої інформації щодо бенефіціарів. 

Популярним каналом небанківського фінансування в Україні є мікрофінансування, яке 

переважно пропонується кредитними спілками. Діяльність 589 наявних кредитних спілок 

регулюється Законом України «Про кредитні спілки». Ощадно-кредитні асоціації та нормативно-

правова база для їх діяльності перестали існувати в Україні після скасування у 2012 році 

відповідної концепції міністерства від 2010 року. Сектор лізингу в Україні був більш розвинутим 

порівняно з іншими країнами регіону. У 2010 році його частка у ВВП становила 3 %. Однак 

протягом перших дев’яти місяців 2014 року кількість лізингових договорів скоротилася на 82 % 
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порівняно з аналогічним періодом попереднього року. Ринок венчурного капіталу в Україні 

залишається недостатньо розвинутим, а діяльність венчурних фондів регулюється Законом України 

«Про інститути спільного фінансування». Наявна нормативно-правова база стримує розвиток ринку 

венчурного капіталу, блокуючи участь інституційних інвесторів і обмежуючи публічні пропозиції 

венчурних фондів, а також характеризується недостатнім рівнем захисту інтересів акціонерів.  

Фінансова грамотність  

Починаючи із 2012 року розширилися масштаби реалізації державних освітніх та 

інформаційно-роз’яснювальних програм на основі результатів оцінок рівня фінансової грамотності, 

фінансованих за рахунок коштів донорів. У тому ж самому році Національний банк України 

ініціював розробку урядової програми підвищення фінансової грамотності. Крім того, існують 

окремі ініціативи, зокрема введення фінансової освіти у шкільну програму та запровадження 

щорічного тижня фінансової грамотності. Однак таким ініціативам бракує централізованої системи 

моніторингу та оцінки. 

Сприяння розвитку навичок і підприємництва (показники 1 і 8а) 

Безперервне навчання навичкам підприємництва 

У ході оцінки, проведеної в жовтні 2014 року, був відзначений високий рівень інституційної 

підтримки безперервного навчання навичкам підприємництва в Україні. З того часу функції 

Державної служби з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва щодо 

координування політики були передані Міністерству економічного розвитку та торгівлі. У 

Міністерстві наразі розробляються стратегія та програма розвитку МСП з урахуванням положень 

АМБ, у тому числі щодо навчання навичкам підприємництва. Міносвіти має можливість очолити 

процес розробки стратегії розвитку підприємництва шляхом координації спільних політичних 

зусиль, спрямованих на підтримку підприємництва через систему освіти та навчання (н-д, 

працевлаштування, запровадження інновацій і заснування підприємств). Міносвіти відіграватиме 

важливу роль у розробці комплексного підходу до розвитку підприємництва на всіх рівнях 

формальної освіти після прийняття рамкового закону «Про освіту». Необхідно створити 

спеціалізовану робочу групу для розвитку комплексної концепції навчання навичкам 

підприємництва. По суті необхідно запровадити поняття підприємництва як однієї із ключових 

компетенцій, керуючись Європейською рамкою компетенцій підприємництва, яка очікує свого 

схвалення. 

Система формальної освіти має скористатися досвідом успішних ініціатив у секторі 

неформального навчання навичкам підприємництва (загальна, професійна та вища освіта). Слід 

визначитися, як допомогти молоді отримати досвід підприємництва в системі шкільної освіти. 

Гарним прикладом інновацій у сфері викладання та навчання для шкіл може стати ініціатива 

«Шкільна академія підприємництва», яка також передбачає професійну підготовку вчителів. Вона 

користується значною популярністю серед шкіл-учасниць. Органи влади мають можливість 

визначити, які аспекти проекту можна запровадити до загальної шкільної програми. Ще одним 

прикладом належної практики є програма бізнес-стажування у Київському ліцеї бізнесу, завдяки 

чому учні можуть отримати досвід роботи у провідних компаніях. 

У загальному, слід визначитися з тим, які переваги пропонує використання належної практики 

навчання навичкам підприємництва. Необхідно розробити основи для забезпечення взаємодії між 

постачальниками освітніх послуг із метою обміну ноу-хау, а також для безпосереднього 

використання їхнього досвіду у ході формування політики. Звичайно, система обміну знаннями про 

належні практики має охоплювати всі рівні формальної та неформальної освіти, однак розпочати 
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запровадження досвіду у сфері стимулювання розвитку підприємництва можна в системі 

професійної освіти та навчання, у рамках якої набуваються спеціальні навички у сфері бізнесу (н-д, 

бухгалтерський облік і фінанси). Це має доповнюватися настановами щодо розвитку кар’єри, 

зокрема щодо індивідуального підприємництва, наданням інформації про успішне започаткування 

бізнесу та вказівок.  

Крім того, стимулювання розвитку підприємництва через систему вищої освіти потребує 

більшої політичної уваги та підтримки. Першим кроком має стати організація політичного діалогу 

за участі представників системи вищої освіти (практиків і політиків), провідних фахівців у галузі 

економічної політики та приватного сектора.  

Підприємницька діяльність жінок 

За відсутності спеціального політичного курсу щодо розвитку підприємницької діяльності 

жінок, основою для розробки відповідної політики може стати законодавство у сфері забезпечення 

рівних можливостей, яке містить положення щодо підприємницької діяльності жінок. Однак 

підприємницьку діяльність жінок не слід розглядати лише в контексті забезпечення рівності (Бех, 

2013). У ході політичного діалогу та розробки політики підприємницька діяльність жінок має 

вважатися фактором, який безпосередньо сприяє підвищенню рівня конкурентоспроможності, 

інновацій і зайнятості у країні. Формування оновленого політичного курсу має розпочатися зі збору 

достовірних даних про підприємницьку діяльність жінок для розробки політики та заходів 

підтримки у вказаній сфері. Очікується, що майбутня національна стратегія розвитку 

підприємництва передбачатиме створення спеціальної робочої групи з питань підприємницької 

діяльності жінок. Це сприятиме розвитку політичної пропаганди та підтримки з метою 

стимулювання підприємницької діяльності жінок на всій території країни. 

Скориставшись належною практикою обміну знаннями у сфері підприємницької діяльності 

жінок через проведення разових заходів (як-от симпозіум Львівської бізнес-школи, присвячений 

темі жінок і бізнесу, який відбувся навесні 2015 року), необхідно створити спеціальну систему 

розповсюдження знань не тільки для поширення інформації про досягнення жінок-підприємців, а й 

для того, щоб інші могли ознайомитися з відповідним досвідом і ноу-хау. Завдяки обміну 

належними практиками навчання для розвитку підприємницької діяльності жінок, постачальники 

освітніх послуг, політики та інші зацікавлені сторони (н-д, фінансові установи) можуть дізнатися 

інформацію про ефективність і вартість видів навчання/менторства. 

Розвиток навичок МСП 

Проблема української політики щодо МСП, особливо у сфері освітньої підтримки, полягає у 

відсутності систематичного збору інформації про навчальні інтереси та потреби МСП. Майбутнє 

схвалення наказу міністерства уможливить збір даних про потреби МСП у знаннях і навичках. При 

цьому необхідно враховувати обсяг людських ресурсів організацій, які надають підтримку сектору, 

а також широкого кола постачальників освітніх послуг. 

Доцільно надавати навчальні послуги нещодавно створеним компаніям, а також тим, які 

розвиваються. У цій сфері є чудові приклади використання технологій електронного навчання. 

Наприклад, КНУ ім. Т. Шевченка пропонує онлайновий курс «Бренд-менеджмент», демонструючи 

приклад того, як освітні установи третього рівня можуть допомогти МСП створювати вартість і 

запроваджувати інновації. 

Крім того, існують чудові перспективи для навчання МСП, які планують вийти або вже 

працюють на міжнародних ринках. Важливість цієї сфери зростатиме, враховуючи нові можливості 
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у галузі торгівлі, передбачені УА (включно з ПВЗВТ) між Україною та ЄС, підписаною у 2014 році. 

Це вплине на ті організації сектора, які надають послуги з навчання основам законодавства, а також 

на інших постачальників послуг у сфері професійного навчання та навчання управлінців (Ласку та 

Гріббен, 2013). 

Підвищення конкурентоспроможності МСП (показники 5a, 5b, 8b і 9) 

Починаючи із 2012 року Україна не досягла значних успіхів у сфері розвитку та реалізації 

цільових ініціатив щодо підвищення конкурентоспроможності МСП. Державне забезпечення 

функціонування інфраструктури підтримки бізнесу залишається обмеженим внаслідок нестачі 

коштів і відсутності чіткої стратегії. Приватний ринок послуг з розвитку бізнесу вважається 

відносно розвинутим, за регіональними стандартами, однак уряд досі не запровадив жодних 

структурованих механізмів співпраці. Інституційна та інфраструктурна підтримка МСП 

передбачена на папері, однак не діє на практиці. Відсутні будь-які узгоджені дії щодо сприяння та 

стимулювання дотримання екологічного законодавства або «озеленення» МСП. З іншого боку, 

завдяки прийняттю нового законодавства у сфері закупівель, наближеного до стандартів ЄС, 

очікується розширення доступу українських МСП до вказаного ринку. 

Бізнес-дані та послуги 

Надання послуг підтримки розвитку бізнесу є одним із пріоритетних напрямків проекту 

Концепції Загальнодержавної програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2014-2024 

рр. Однак для реалізації цієї програми бракує плану дій і бюджетного фінансування. Розвиток 

послуг підтримки бізнесу також є одним із пріоритетів Загальнодержавної програми сприяння 

розвитку малого підприємництва, прийнятої у 2000 році. Однак у 2014 році не було схвалено 

відповідного плану дій, а у 2015 році не було виділено бюджетних коштів на реалізацію 

відповідних заходів. Розроблений у 2015 році проект Концепції Загальнодержавної програми 

розвитку МСП передбачає надання професійних консультацій і освітніх послуг в рамках програм 

підвищення кваліфікації. 

У зв’язку з відсутністю будь-якої стратегії або плану дій у згаданій сфері надання бізнес-даних 

та інших видів підтримки з метою розвитку потенціалу в Україні до теперішнього часу 

обмежувався кількома розрізненими ініціативами Державної служби з питань регуляторної 

політики та розвитку підприємництва, які реалізувалися через місцеві органи влади за рахунок 

коштів місцевих бюджетів, виділених на підтримку підприємництва. Надаються такі види послуг, 

як програми навчання навичкам підприємництва, залучення МСП до участі в державних закупівлях, 

інформаційна підтримка та різноманітні бізнес-консультації. Іноді місцеві органи влади надають 

такі види підтримки, як зниження орендної плати для нещодавно створених компаній, яким 

потрібен офіс. Однак ці заходи характеризуються обмеженим обсягом, сферою поширення та 

впливом. Оцінка реалізації АМБ, проведена у 2012 році, також зафіксувала недостатність 

фінансування, яке виділяється на підтримку розвитку інфраструктури бізнесу (ОЕСР, 2012b). Крім 

того, в Україні відсутня спеціальна державна програма стимулювання діяльності приватних 

постачальників послуг розвитку бізнесу, незважаючи на відносно високий рівень розвитку 

відповідного ринку та наявності кількох активних учасників. Наприклад, протягом останніх років в 

основних містах України були створені приватні бізнес-інкубатори за підтримки держави у вигляді 

оренди офісних приміщень і певного обсягу посівного фінансування (15 інкубаторів у 2013 році). 

У 2013 році Законом України «Про зайнятість населення» було передбачено надання 

безкоштовної підтримки для безробітних, які бажають розпочати та здійснювати підприємницьку 

діяльність. У тому ж році цією можливістю скористалися близько 36 000 осіб. Однак потенційні 
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переваги вказаних заходів викликають сумнів, оскільки підприємництво розглядається як «останній 

шанс», а не як звичайна можливість. 

У червні 2015 року уряд оголосив про свій намір відкрити 15 регіональних центрів з підтримки 

бізнесу для надання допомоги МСП у рамках програми «Підтримки України з боку ЄС для 

перезапуску економіки» (EU SURE). Крім того, планується запустити інформаційну програму, як 

розпочати свій бізнес і як отримати допомогу на розвиток бізнесу. Якщо вона буде реалізована, 

вказана програма може стати першим кроком до вирішення проблеми надання МСП підтримки для 

розвитку бізнесу.  

Дослідження компаній, проведене ОЕСР у 2015 році, підтвердило обмеженість сфери 

поширення заходів підтримки бізнесу: понад 80 % респондентів заявили, що вони не знають про 

жодні послуги з підтримки бізнесу, які надаються державою. Згідно з результатами дослідження 

компаній, проведеного ОЕСР, рівень обізнаності можна підвищувати шляхом розробки 

інформаційно-роз’яснювальних кампаній щодо цінності консультаційних послуг і їх потенційного 

впливу на конкурентоспроможність МСП. Незважаючи на те, що протягом трьох останніх років 

більшість опитуваних компаній (80 %) зіткнулися з труднощами, менше половини з них (44 %) 

розглядали можливість залучення зовнішніх консультантів і вирішили покладатися на внутрішні 

ресурси. Фінансовані донорами ініціативи намагалися вирішити цю проблему, стимулюючи 

використання послуг приватних постачальників. Зокрема, у рамках програми підтримки малого 

бізнесу ЄБРР ведеться каталог українських консалтингових фірм. Тільки у 2014 році було надано 

підтримку 95 МСП.  

Державні закупівлі 

У квітні 2014 року Україна досягла вагомого результату завдяки прийняття нового Закону 

України «Про здійснення державних закупівель». Законом запроваджено нове визначення 

замовників та істотно знижено кількість виключень. Однак правовій стабільності перешкоджає 

часте внесення змін. Підписання УА (включно з ПВЗВТ) між Україною та ЄС у червні 2014 року, а 

також успішні зусилля щодо приєднання до Угоди СОТ про державні закупівлі (GPA) сприяли 

розширенню доступу до ринку державних закупівель і можливостей для українських компаній за 

кордоном. Однак Україні доведеться провести масштабні реформи для реалізації ПВЗВТ і 

завершення приєднання до GPA, у тому числі інституційну реформу та приведення законодавства 

до положень директив ЄС у сфері державних закупівель і міжнародних стандартів. 

Найнагальнішою проблемою у сфері державних закупівель в Україні є корупція: 71 % 

опитаних компаній вважають корупцію основною перешкодою для участі у тендерах. Відсутні 

положення щодо забезпечення відповідного рівня кваліфікації та фінансових вимог для МСП. Часто 

відбуваються затримки платежів, що створює серйозні проблеми для МСП. Незалежним органом 

оскарження у сфері державних закупівель є Антимонопольний комітет, однак необхідно зміцнити 

ефективність його роботи. У законодавстві передбачена можливість поділу предмета закупівлі на 

лоти, але великий розмір контрактів і надалі залишається перешкодою для МСП. Українські та 

іноземні підприємства можуть брати участь у торгах на рівних умовах.  

Система електронних закупівель потребує подальшого розвитку. У лютому 2015 року 

Міністерство економічного розвитку та торгівлі України запровадило систему електронних 

закупівель (ProZorro), щоб забезпечити прозорість державних закупівель, підвищити рівень довіри 

бізнесу та знизити корупцію шляхом оприлюднення оголошень торгів, пропозицій учасників і 

укладених контрактів. Однак вказана система наразі передбачає лише відбір на підставі найнижчої 

ціни. З метою виконання своїх міжнародних зобов’язань Україні доведеться адаптувати систему 
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ProZorro таким чином, щоб забезпечити врахування критеріїв якості для відбору найбільш 

економічно вигідної пропозиції. 

Інноваційна політика 

Закон України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні», прийнятий у 2011 

році зі змінами від 2013 року, спрямований на визначення стратегічних пріоритетних напрямів 

інноваційної політики на період 2011–2021 рр. Цей Закон, який майже не був реалізований, вимагає 

подальшої розробки комплексної стратегії та чіткої дорожньої карти реформ. Хоча законодавством 

передбачене схвалення річних планів дій з вимірюваними цільовими показниками, до 

сьогоднішнього дня не було розроблено жодного такого плану. Наразі принципи інноваційної 

політики закріплені у понад 70 юридичних і політичних документах, у тому числі в Законі України 

«Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» від 2007 року та Законі 

України «Про наукові парки» від 2009 року. У 2015 році проект Закону України «Про індустріальні 

парки» пройшов ряд читань в українському Парламенті. Законом передбачені привабливі умови для 

іноземних і вітчизняних інвесторів. Інновацій також згадуються у Стратегії сталого розвитку 

«Україна–2020» та Концепції Загальнодержавної програми розвитку малого і середнього 

підприємництва на 2014-2024 рр., однак не було схвалено конкретних заходів у цій сфері. 

Починаючи із 2011 року органом, відповідальним за реалізацію інноваційної політики та трансфер 

технологій був Державний комітет з питань науки, інновацій та інформатизації, але у жовтні 2014 

року його повноваження були передані Міністерству освіти і науки. 

У державному бюджеті передбачене фінансування наукових досліджень і розробок, однак 

основний акцент робиться на науковцях і науково-дослідних організаціях, не враховуючи 

необхідність комерціалізації інновацій. Фінансову підтримку інноваційним МСП мав надавати 

Фонд підтримки малого інноваційного бізнесу, однак починаючи із 2013 року згадана установа не 

отримувала бюджетного фінансування. Як повідомили 41 % МСП, опитаних ОЕСР у ході поточної 

оцінки реалізації АМБ, основною перешкодою для запровадження інновацій МСП є розмір витрат. 

Розвитку інноваційної діяльності може сприяти фінансова підтримка у вигляді грантів і податкових 

пільг. 

Незважаючи на наявність певної інноваційної інфраструктури, її ефективність обмежується 

фінансовими проблемами та відсутністю цільової підтримки. У 2009–2013 роках була розроблена 

спеціальна державна програма розвитку інфраструктури. У 2014 році нараховувалося 82 інкубатори 

для запуску інноваційних стартапів, однак, згідно з даними Державної служби з питань 

регуляторної політики та розвитку підприємництва, фактично працювали лише 27 із них. З 50 

технологічних парків фактично працювали тільки 13. Слабкими залишаються зв’язки між 

підприємцями та науково-дослідними установами. Законом України «Про державне регулювання 

діяльності у сфері трансферу технологій» передбачене створення Національної мережі трансферу 

технологій. Окремі вищі навчальні заклади мають власні центри трансферу технологій. Однак 

співпраця між науково-дослідними установами та МСП відбувається переважно через науково-

технологічні парки та офіси трансферу технологій. Враховуючи низьку ефективність роботи 

технологічних парків, слід впровадити інші механізми трансферу технологій.  

У березні 2015 року Україна приєдналася до програми ЄС з досліджень та інновацій 

«Горизонт-2020». Підписання відповідної угоди відкриває широкі можливості для українських 

науково-дослідних установ, університетів і компаній на всіх етапах ланцюга створення вартості у 

сфері досліджень та інновацій — від фундаментальних досліджень до підготовки до виходу на 

ринок. Щоб скористатися перевагами участі України у вказаній програмі, а також розширити 

інноваційну екосистему країни, уряд має реформувати наявні інституційні та стратегічні основи, 

мобілізувати ресурси для їх реалізації (максимально спираючись на підтримку приватного сектора) 
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і створити механізми для координації діяльності зацікавлених сторін на політичному рівні, а також 

для трансферу технологій і співпраці між МСП та науково-дослідними центрами на операційному 

рівні.  

Зелена економіка 

Концепція Загальнодержавної програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2014-

2024 рр. передбачала стимулювання МСП до запровадження високих, інноваційних і 

енергозберігаючих технологій. Проектом плану заходів з імплементації вказаної програми 

передбачене надання фінансової підтримки для запровадження енергозберігаючих і екологічно 

чистих технологій, а також екологічного та соціального маркування. Однак єдині доступні схеми 

фінансування залежать від підтримки донорів. У 2011 році уряд схвалив Технічний регламент з 

екологічного маркування. З того часу незалежним органом екологічного маркування «Жива 

планета» було розроблено кілька схем екологічного маркування: національне маркування «Зелений 

журавель» використовується для альтернативного автомобільного палива, окремих видів напоїв, 

меблів та інших виробів із дерева. Станом на 2014 рік сертифікацію пройшли понад 60 виробників. 

На українському ринку також використовуються деякі міжнародні екологічні сертифікати. 

Існує диверсифікація режимів екологічного регулювання на основі оцінки ризиків: частота 

проведення інспекцій залежить від класу екологічної небезпеки об’єкта. Установки з низьким 

ризиком також користуються перевагами спрощеного режиму отримання дозволів на викиди 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Міністерство економічного розвитку та торгівлі 

наразі вживає заходів для зниження регуляторного навантаження на суб’єктів господарювання. 

Однак нещодавно прийнятий закон про дерегуляцію (лютий 2015 року) не впливає на нормативно-

правову базу у сфері екологічного менеджменту. 

Міністерство екології та природних ресурсів і Державна екологічна інспекція не здійснюють 

жодних заходів зі стимулювання дотримання екологічного законодавства та застосування практик 

зеленого бізнесу. Недостатньо розвиненими є рекламно-інформаційні інструменти. Окремі 

рекламно-інформаційні заходи реалізуються Центром ресурсоефективного та чистого виробництва 

України (заснований у 2013 році), а також деякими бізнес-об’єднаннями, як-от об’єднання 

підприємців малого та середнього бізнесу України. Однак, у загальному, українські бізнес-

об’єднання відіграють досить обмежену роль у стимулюванні до застосування зелених практик. 

Підтримка інтернаціоналізації МСП (показники 10 і 7) 

Угода про ПВЗВТ з ЄС, підписана у червні 2014 року, стала значним кроком уперед для 

України. Вона відкрила найбільший ринок світу для українського експорту та створила можливості 

для збільшення обсягу іноземних інвестицій. Застосування положень Угоди про ПВЗВТ відкладено 

до 1 січня 2016 року в рамках загальних зусиль з налагодження мирного процесу в Україні. Щоб 

скористатися перевагами згаданої Угоди, уряд досяг значних успіхів в усуненні технічних бар’єрів 

у торгівлі. Зокрема, у 2014–2015 рр. були прийняті чотири нові закони у сфері стандартизації, 

метрології та оцінки відповідності, а також галузеве законодавство, гармонізоване з нормами ЄС. 

Однак Україні бракує комплексної стратегії стимулювання експорту, яка б доповнила вказані 

регуляторні заходи, а допоміжні ініціативи у цій сфері характеризуються обмеженим обсягом і 

кількістю.   

Стимулювання експорту 

ЄС надаватиме автономні торговельні переваги Україні до кінця 2015 року, відкриваючи 

українським експортерам привілейований доступ до ринків ЄС до введення в дію торговельних 
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положень УА. Згідно з Угодою про ПВЗВТ, було реалізовано обмежене коло заходів, спрямованих 

на підтримку експортних зусиль МСП. Однак лише 11,7 % українських малих фірм і 19,9 % 

середніх фірм назвали себе експортерами в ході дослідження BEEPS V (ЄБРР, 2014).  

У серпні 2013 року, Кабінет Міністрів схвалив Концепцію створення системи державної 

підтримки експорту України. Мета Концепції — створення фінансових механізмів підтримки 

експорту (включно з експортним кредитуванням і страхуванням), державна підтримка участі в 

міжнародних тендерах і виставково-ярмаркових заходах, а також удосконалення законодавства. На 

жаль, Концепції бракує практичної реалізації та фінансування. У 2009 році був схвалений план 

заходів зі збільшення обсягів експорту МСП, однак він не був реалізований. Розробка експортної 

програми також визначена одним із пріоритетних напрямків Стратегії сталого розвитку «Україна-

2020», схваленої у 2015 році. Крім того, Міністерством економічного розвитку та торгівлі 

розроблено план дій зі зміцнення та підтримки експортного потенціалу України до 2020 року, однак 

ефективність цього плану досі залишається незрозумілою. Міністерство економічного розвитку та 

торгівлі наразі працює над проектом Закону України «Про державну фінансову підтримку 

експортної діяльності», щоб захистити українських експортерів від ризику неплатежів і фінансових 

втрат і забезпечити створення установи експортного кредитування. 

Основним джерелом інформації про експортні можливості для МСП є веб-сайт, створений 

Міністерством економічного розвитку та торгівлі з метою стимулювання українського експорту та 

налагодження зв’язків між експортерами та іноземними інвесторами (ukrexport.gov.ua). Веб-сайт 

містить базову інформацію про структуру торгівлі та економіку багатьох торговельних партнерів 

України, базу даних українських експортерів, запити іноземних компаній, зацікавлених в імпорті з 

України, а також відомості про експортне законодавство, митні тарифи та нетарифне регулювання. 

Однак інформації на веб-сайті бракує систематичного оновлення, тому уряд наразі намагається 

виправити цей недолік.  

За результатами дослідження компаній ОЕСР, переважна більшість МСП (понад 80 %) не 

володіють інформацією про програми стимулювання експорту та налагодження зв’язків із 

транснаціональними компаніями. Серед ключових бар’єрів доступу до міжнародних ринків МСП 

називають відсутність державної підтримки та ініціатив, недостатній обсяг оборотного капіталу для 

фінансування експорту та зависокі транспортні витрати. Очікується, що ПВЗВТ стимулюватиме 

приток ПІІ в Україну, однак у країні відсутня державна політика стимулювання або спрощення 

інтеграції українських МСП у глобальні ланцюги вартості (ГЛВ) та/або формування зв’язків між 

ПІІ та виробництвом, що створюватиме переваги для місцевих підприємців.  

У загальному, торговельне законодавство є перешкодою для інтернаціоналізації МСП. Країна 

отримала дуже низький бал (154-е місце зі 177 країн) у рейтингу Doing Business Світового банку за 

2015 рік за показником легкості транскордонної торгівлі (Світовий банк, 2014b). Експорт продукції 

з України займає 29 днів, що майже втричі перевищує середній показник у країнах-членах ОЕСР 

(10,5 днів). Для експорту необхідно надати вісім документів, що удвічі перевищує середній 

показник  у країнах-членах ОЕСР. Таким чином, спрощення експортних процедур має 

поєднуватися з розробкою комплексної програми підтримки експорту. 

Стандарти та технічні регламенти 

Угода про ПВЗВТ закладає основи для розвитку системи якісної інфраструктури в Україні, а 

також для приведення нормативів якості промислових товарів у відповідність до законодавства ЄС. 

Незважаючи на затримку реалізації положень про ПВЗВТ, Угода про партнерство та 

співробітництво, яка набрала чинності у 1998 році, закладає основи для гармонізації системи 

якісної інфраструктури в Україні з відповідною системою ЄС. 
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У 2014–2015 роках Україна зробила значний крок уперед, прийнявши чотири нові закони про 

технічні регламенти, стандартизацію, метрологію та оцінку відповідності. У новому законі про 

стандартизацію закріплені принципи, які відповідають нормам ЄС та СОТ і запроваджено поняття 

добровільних стандартів. Програмою діяльності уряду на 2015 рік передбачене скасування усіх 

застарілих стандартів, прийнятих за часів Радянського Союзу, тобто до 1991 року. У майбутньому 

необхідно докласти зусиль у сфері розробки технічних регламентів якості продукції відповідно до 

вимог директив ЄС, а також зміцнити інституційний потенціал (тобто створити новий орган 

стандартизації, метрологічну інспекцію та органи державного ринкового нагляду). Наразі 

готуються зміни до закону про ринковий нагляд (чинного із 2011 року) з метою вирішення проблем 

його імплементації, які виникли в минулому. Україна наразі розробляє систему, схожу на RAPEX 

(систему швидкого оповіщення ЄС про небезпечну непродовольчу продукцію) і спрямовану на 

інтеграцію в систему ЄС. Однак для цього необхідно розробити ефективні інструменти ринкового 

нагляду. Необхідні реформи та заходи закріплені у Стратегії розвитку системи технічного 

регулювання на період до 2020 року та відповідному плані заходів, затверджених Кабінетом 

Міністрів 19 серпня 2015 року. 

Подальші кроки 

Макроекономічна ситуація в Україні не тільки негативно впливає на розвиток МСП, а й звужує 

політичні (і, що найважливіше, бюджетні) можливості для розробки та реалізації нових ініціатив. У 

зв’язку з цим уряд має зосередити свої зусилля на подальшій реалізації масштабного плану 

горизонтальних і структурних реформ. Варто почати із закладення основ для створення 

комплексної інституційної бази розвитку МСП, чітко визначивши стратегію реалізації та роль 

відповідального міністерства. Насамперед необхідно розробити комплексну та реалістичну 

стратегію розвитку МСП і відповідний план дій, зосереджуючись на інституційних реформах (н-д, 

створенні відомства або структури, відповідальної за реалізацію політики щодо МСП), 

моніторингу, оцінці та реалізації вибраних заходів цільової підтримки у таких сферах, як доступ до 

фінансування, інтернаціоналізація МСП та інновації. Згідно з минулим досвідом, під час розробки 

нових інтервенцій країна має керуватися реалістичними міркуваннями та намагатися забезпечити 

відповідність стратегій обсягам ресурсів, доступних для їх реалізації. Таким чином, у коротко- та 

середньостроковій перспективі необхідно обережно запроваджувати заходи цільової підтримки (що 

зазвичай вимагають більшого обсягу ресурсів), на перших порах спираючись на підтримку донорів 

і приватного сектора та нарощуючи масштаби у потрібний момент часу.  

Пріоритетні напрямки удосконалення політики щодо МСП згідно з висновками оцінки 

реалізації АМБ за 2016 рік: 

 Розробка комплексної стратегії або програми розвитку МСП, а також реалістичного 

плану дій, розрахованих на середньо- та довгостроковий періоди (тобто протягом строку 

дії Стратегії «Україна-2020»). Адаптована до українських реалій (особливо враховуючи 

обмежений обсяг бюджетних ресурсів на наступні кілька років), така стратегія може: a) 

визначити інституційні аспекти формування політики щодо МСП (н-д, передбачати 

створення відомства, відповідального за реалізацію політики під наглядом Міністерства 

економічного розвитку та торгівлі, а також структур, відповідальних за міжвідомчу 

координацію та організацію державно-приватного діалогу з питань МСП); b) забезпечити 

створення надійних механізмів моніторингу та оцінки ініціатив, спрямованих на підтримку 

МСП; і c) зосередити зусилля уряду на реалізації вибраних заходів цільової підтримки із 

залученням донорів і приватного сектора. Крім того, уряд має продовжити реалізацію 

реформ, спрямованих на дерегуляцію, включно з удосконаленням нормативно-правової 

бази для реєстрації бізнесу, де Україна досі відстає від інших країн регіону, переглядом АРВ 
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із метою запровадження МСП-тесту, а також удосконаленням вимог до МСП у сфері 

бухгалтерського обліку та документообігу.  

 Усунення прогалин фінансового законодавства, щоб удосконалити доступ МСП до 

фінансування. Відповідні заходи мають передбачати подальше зміцнення захисту прав 

кредиторів та імплементацію положень законодавства про банкрутство від 2013 року з 

метою підвищення показників погашення заборгованості; створення інтернет-реєстру 

заставленого майна; удосконалення нормативно-правової бази для використання 

венчурного капіталу. Запровадження схеми кредитних гарантій для МСП (із залученням, на 

початкових етапах, міжнародних фінансових установ, щоб забезпечити ефективність і 

прозорість) дасть змогу підвищити доступ МСП до місцевого банківського фінансування. 

 Реалізація, у довгостроковій перспективі, заходів цільової підтримки розвитку 

інфраструктури підтримки бізнесу, розвитку людського капіталу, інновацій, 

стимулювання експорту та «озеленення» МСП. У деяких із перерахованих сфер вже 

існують стратегії або політичні документи, однак вони можуть потребувати перегляду. 

Необхідно також переглянути наявні інституційні елементи, оскільки реалізація політики, 

розробленої міністерствами, може вимагати створення окремих відомств або структур. 

Залучення приватного сектора у вказаних сферах (н-д, у секторах надання послуг із 

розвитку бізнесу та трансферу технологій) допоможе максимізувати ефект і вирішити 

проблему недостатнього державного фінансування. Реалізація окремих заходів підтримки 

(н-д, створення веб-порталу з інформацією для МСП) не вимагатиме значних витрат. В 

ідеалі заходи підтримки мають варіюватися в різних сегментах сектора МСП: 

мікропідприємства, середні та інноваційні компанії, що розвиваються, жінки-підприємці, 

молоді підприємці з високим потенціалом тощо. Такі заходи можуть передбачати створення 

кластерів із метою стимулювання інновацій та експорту, а також запровадження 

експортного фінансування та схем, щоб допомогти МСП підвищити стандарти якості та 

скористатися можливостями, які відкриває ПВЗВТ. Необхідно приділити більше уваги 

стимулюванню підприємництва та розвитку людського капіталу, зокрема шляхом 

включення підприємництва як ключової компетенції до національної шкільної програми, 

подальшого зміцнення потенціалу жінок-підприємців і застосування більш структурованого 

підходу до підвищення кваліфікації через нове відомство, відповідальне за розвиток МСП, 

або інший національний орган, відповідальний за збір даних щодо навичок. 

У табл. 16.4 представлена орієнтовна дорожня карта реформування політики щодо МСП у 

коротко-, середньо- та довгостроковому періоді, складена на підставі висновків оцінки реалізації 

АМБ.  

Таблиця 16.4. Дорожня карта політичних реформ 

Політичні рекомендації (пріоритетні реформи виділені напівжирним 
шрифтом) 

Строк (у коротко-, 
середньо- та 
довгостроковому 
періоді) 

1. Зміцнення інституційного, регуляторного та операційного середовища 

 Підготовка та схвалення стратегії розвитку МСП і плану дій, 
адаптованих до українських реалій, з акцентом на: a) інституційних 
основах, координації політики та ДПК; b) оцінці та моніторингу; і c) 
вибраних заходах цільової підтримки 

К/С 

 Затвердження та імплементація оновленого механізму АРВ із МСП- К/С 
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тестом 

 Поглиблення та розширення сфери дерегуляції із зосередженням уваги 
на МСП, включно з реєстрацією компаній (удосконалення взаємодії з 
податковими органами), вимогами до МСП у сфері бухгалтерського 
обліку та документообігу, ліцензуванням і отриманням дозволів 

К/С/Д 

2. Полегшення доступу МСП до фінансування 

 Подальше зміцнення захисту прав кредиторів, щоб дати їм змогу 
вилучати предмет застави, виконання судових рішень після реорганізації 
та удосконалення імплементації законодавчих актів від 2013 року з 
метою підвищення показників погашення заборгованості 

К/С 

 Підвищення доступу, зручності використання та надійності даних 
Державного реєстру обтяжень рухомого майна шляхом створення 
інтернет-платформи 

К/С 

 Удосконалення нормативно-правової бази для використання венчурного 
капіталу шляхом надання інституційним інвесторам дозволу на 
інвестування, розширення можливостей виходу для венчурних фондів і 
зміцнення захисту прав акціонерів 

С/Д 

 Запровадження схеми кредитних гарантій з можливим залученням МФУ С/Д 

3. Сприяння розвитку навичок і підприємництва 

 Розширення функцій Міносвіти у сфері навчання навичкам 
підприємництва; призначення представника з питань навчання навичкам 
підприємництва (н-д, заступника міністра освіти, голови 
парламентського Комітету з питань науки і освіти або відомого 
підприємця з гарними навичками просування політики) 

К/С/Д 

 Проведення незалежної оцінки ключових заходів «Шкільної академії 
підприємництва» з метою визначення напрямків удосконалення (досвід 
підприємництва) та інтеграції у національну систему освіти 

К 

 Розширення досить міцної інституційної підтримки підприємницької 
діяльності жінок шляхом удосконаленого збору даних про перспективні 
ініціативи жінок-підприємців 

К 

 Збір даних про рівень навичок МСП шляхом регулярного проведення 
опитувань і залучення галузевих робочих груп, а також забезпечення 
доступу до оновлених даних і аналізу для політиків і постачальників 
освітніх послуг (як державних, так і приватних) 

К/С/Д 

4. Підвищення конкурентоспроможності МСП 

 Розробка та реалізація плану дій для підтримки функціонування ринку 
приватних послуг із розвитку бізнесу, а також розробка потенційних схем 
державної підтримки (н-д, створення веб-порталу з інформацією для 
МСП) 

С/Д 

 Перегляд наявних структур і розробка стратегічної та інституційної основ 
формування інноваційної політики; запровадження схем підтримки у 
співпраці із приватним сектором 

С/Д 
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 Стимулювання участі МСП у державних закупівлях К/С/Д 

 Запровадження регуляторних і фінансових ініціатив «озеленення» МСП С/Д 

5. Підтримка інтернаціоналізації МСП 

 Подальша розробка механізмів систематичного ринкового нагляду; 
схвалення Стратегії розвитку системи технічного регулювання; розвиток 
потенціалу нового органу стандартизації 

К/С/Д 

 Перегляд чинної політики, а також розробка та реалізація програми 
стимулювання експорту, яка передбачатиме створення нової 
інституційної бази та запровадження ініціатив фінансування та цільового 
стимулювання експорту 

С/Д 
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