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Вступ 

Країнні профілі Акту про малий бізнес (АМБ) є уривком ширшої публікації «Індекс 

політики у сфері МСП: Країни Східного партнерства 2020». Вони містять 

комплексний огляд реалізації 10 принципів АМБ у 6 країнах Східного партнерства 

(СП) (Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія, Республіка Молдова та Україна), 

який слугує основою для подальшої роботи та визначення інших проблем, які надалі 

стоять перед країнами, а також рекомендовані програмні інструменти для їх 

подолання. 

У цьому профілі представлено аналіз економічного контексту, тенденцій розвитку 

бізнес-середовища та сектору МСП в Україні. У ньому також представлено оцінку 

прогресу, досягнутого у 5 пов'язаних з АМБ компонентах впродовж періоду оцінки, 

та цільові програмні рекомендації стосовно формування бізнес-середовища, більш 

сприятливого для МСП. 

Аналізи були проведені у відповідності до методології Індексу політики у сфері 

МСП, розробленої ОЕСР та партнерськими організаціями у 2006 р. Видання 2020 р. 

виходить поза межі аналізу сфер діяльності, включених в АМБ, та охоплює інші 

важливі програмні пріоритети, що перешкоджають розвитку МСП (наприклад, 

конкуренція, примусове виконання угод та альтернативні механізми врегулювання 

суперечок, а також доброчесність бізнесу), одночасно розширюючи діапазон питань, 

що стосуються ключових сфер політики. Кожному напрямку присвоєно певну 

кількість балів за підсумками самооцінки, проведеної кожним із 6 урядів, та 

незалежної оцінки, проведеної ОЕСР та її партнерськими організаціями, яка 

включала вхідні дані, отримані від групи локальних експертів, які збирали дані та 

інформацію, а також проводили співбесіди з основними зацікавленими сторонами та 

представниками приватного сектору. 

Оцінка АМБ є результатом спільної роботи, виконаної Організацією економічного 

співробітництва та розвитку (ОЕСР), Європейським банком реконструкції та 

розвитку (ЄБРР) і Європейським фондом освіти (ЄФО) за фінансової підтримки 

Європейського Союзу в межах ініціативи EU4Business. 

У підготовці цього звіту взяли участь Олександр Палазов та Андрій Слабінський , 

координатори АМБ України, які надавали підтримку у процесі збору та перевірки 

даних та супроводжували участь своєї країни на всіх етапах проекту.
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Розділ 12.  Україна: Акт про малий бізнес, країнний профіль 

Попри існуючі економічні та політичні труднощі, Україна досягла значного 

прогресу за період після Оцінки АМБ 2016 р. завдяки постійному впровадженню 

реформ у таких сферах як дерегуляція, державні закупівлі, уніфікація з нормативно-

правовою базою та процедурами банкрутства ЄС, а також вдосконаленню власної 

інституційної та законодавчої бази політики у сфері МСП та розвитку ключових 

підприємницьких компетентностей в рамках амбітної реформи під назвою Нова 

українська школа. У 2018 р. була прийнята Стратегія розвитку МСП до 2020 р. та 

був створений Офіс розвитку МСП для надання підтримки Міністерству розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства в реалізації стратегії та 

розширенні інфраструктури підтримки МСП. 

У перспективі, Україна повинна забезпечити сталий розвиток власної 

інституційної та законодавчої бази для політики у сфері МСП, розширити заходи у 

сфері дерегуляції та забезпечити створення однакових умов діяльності для МСП 

шляхом систематичного застосування антикорупційного та антимонопольного 

законодавства, а також надання ширшої бюджетної автономії власному 

антимонопольному органу. Крім цього, підвищити конкурентоспроможність 

української економіки допоможе сприяння екологізації та інтернаціоналізації МСП 

й надання послуг з розвитку бізнесу. 
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Основні висновки 

Рисунок 12.1. Показники України в Індексі політики у сфері МСП 

Показники країн за напрямками, 2020 р. у порівнянні з 2016 р. 

 

 

Таблиця 12.1. Показники України в Індексі політики у сфері МСП, 2020 р. у 

порівнянні з 2016 р. 
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Таблиця 12.2. Прогрес у реалізації пріоритетних реформ Індексу політики у сфері 

МСП 2016 – Україна 

Пріоритетні реформи, вказані в Індексі політики у сфері МСП 
2016 

Ключові реформи, проведені станом на сьогодні 

Компонент А – Адаптивне державне управління 

Підготовка та прийняття стратегії розвитку МСП та плану заходів, 
адаптованих до умов України 

Реалізація оновленого механізму ОРВ, включаючи тестування МСП  

Глибша та ширша дерегуляція з акцентом на МСП  

У 2018 р. було прийнято Стратегію розвитку МСП, а згодом у цьому 
ж році для сприяння її реалізації було створено Офіс розвитку МСП 

Перегляд методології ОРВ, включаючи тестування МСП; 
обов'язкове застосування ОРВ  

Періодичний аналіз нормативних актів у ключових економічних 
секторах, запроваджений у 2016 р. 

Компонент В – Підприємництво у розвитку людського капіталу 

Міністерство освіти повинно взяти на себе ініціативу у справі 
навчання підприємництву; призначити «амбасадора» з питань 
навчання підприємництву 

Проведення незалежної оцінки основних видів діяльності Шкільної 
академії підприємництва 

Вдосконалення механізму збору даних та оперативної інформації 
про жінок-підприємниць з високим потенціалом 

Збір інформації про навики МСП шляхом проведення регулярних 
опитувань та через галузеві робочі групи. 

Освітня реформа, що реалізовується Міністерством освіти, охоплює 
концепцію Нової української школи, що базується на 10 ключових 
компетентностях, включаючи «розуміння підприємництва» 

Роботу над формуванням та оцінкою Шкільної академії 
підприємництва було завершено, а звіт про оцінку використовується 
як основа для розробки концепції Нової української школи 

Відсутній системний механізм збору даних про жінок-підприємниць 

Компонент С – Доступ до фінансування 

Зміцнення прав кредиторів шляхом надання їм права на вилучення 
забезпечення  

Створення онлайн платформи для реєстрації забезпечення  

Вдосконалення законодавчої бази для венчурних фондів  

Запровадження системи гарантій для МСП 

Істотне реформування та об'єднання у банківській сфері 

Реєстр обтяжень рухомого майна став більш доступним завдяки 
об'єднанню функцій онлайн реєстрації та пошукового функціоналу  

Компонент D – Доступ до ринків 

Подальший розвиток систематичного вивчення ринку; прийняття 
«Стратегії розвитку системи технічного регулювання» 

Розгляд нової інституційної бази та запровадження ініціатив з 
експортного фінансування й цільового просування  

Сприяння участі МСП у процедурах державних закупівель  

Продовження уніфікації законодавства із стандартами ЄС та 
транспозиція технічних регламентів ЄС до національного 
законодавства 

Створено Офіс з просування експорту та Експортно-кредитне 
агентство  

Вдосконалено систему державних закупівель шляхом 
запровадження системи ProZorro 

Компонент Е – Підтримка інновацій та підприємництва 

Підтримка розвитку ринку приватних ПРБ та розгляд потенційних 
механізмів державної підтримки 

Запровадження законодавчих та фінансових стимулів для 
екологізації МСП  

Прийнято Стратегію розвитку сфери інноваційної діяльності на 
період до 2030 р. 

Стратегія розвитку МСП 2020 передбачає заходи, спрямовані на 
підвищення рівня екологізації МСП та розвиток екологічно чистих 
технологій 

Контекст 

Стисла характеристика економічного стану та пріоритети реформ 

На тлі економічної кризи серед основних торговельних партнерів, внутрішньої 

політичної кризи, захоплення Криму Росією та початку збройного конфлікту на сході 

країни скорочення ВВП України впродовж 2013–2015 рр. сягнуло 15,7%. Однак, 

починаючи з 2016 р., в Україні відбулося незначне економічне відновлення, якому 

сприяло збільшення споживчих витрат, значне зростання зарплат та суттєве 

зростання обсягів споживчого кредитування та грошових переказів у країну. 

Відновленню зростання також сприяли вкладення в основний капітал в результаті 

житлового будівництва (EBRD, 2018[1]). Незважаючи на зростання на рівні 3,3%, у 
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2018 р. ВВП відставав від пікового показника, зафіксованого у 2008 р. перед 

початком світової кризи, на 14,4%.i Актуальною проблемою надалі залишається 

податкове навантаження, а середньострокові перспективи зростання є 

невизначеними (Таблиця 12.3). 

Нестабільність України відображається у надходженнях ПІІ, які впродовж декількох 

останніх років були незначними та непостійними. У 2017 р. вони становили 2,37 

млрд. дол. США, що значно нижче від щорічних рівнів у 10–11 млрд. дол. США, 

зафіксованих десятиріччя тому. Після декількох років зростання у 2017 р. експорт 

товарів та послуг незначно скоротився у реальному вираженні (-3%) та продовжував 

скорочуватися впродовж 2018 р. (-6%) на тлі послаблення зовнішнього попиту (див. 

таблицю нижче). У сфері експорту переважають галузі з низькою доданою вартістю 

та товари широкого вжитку: у 2018 р. на овочі та метал припадало відповідно 32% 

та 23% від загального обсягу експорту (WITS, 2019[2]). Це робить Україну вразливою 

до волатильності цін на товари широкого вжитку та тенденцій регіонального 

розвитку. 

Незважаючи на вкрай важкі внутрішні та зовнішні проблеми, почергові уряди змогли 

відновити макроекономічну стабільність після кризових подій 2013–14 рр.: цьому 

сприяли запровадження гнучкого обмінного валютного курсу, суворої фіскальної та 

монетарної політики, значні реформи в енергетичному та фінансовому секторах. 

Економічному відновленню також частково посприяв покращений доступ до ринків 

Європейського Союзу після підписання Україною Угоди про асоціацію з ЄС у 2014 

р. та створення Поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі (ПВЗВТ) з ЄС, 

хоча вона набула чинності лише наприкінці 2017 р. 

Україна також досягла прогресу у низці структурних реформ. Було проведено 

істотне реформування банківської системи, завдяки чому стало можливим 

вирішення проблем кредитування пов'язаних сторін, проблем банків з недостатнім 

оборотним капіталом та відновлено рівень довіри до галузі. В країні запроваджено 

систему електронного управління державними закупівлями та відшкодування ПДВ, 

а також професійне управління невеликою кількістю найважливіших державних 

підприємств (ДП). Завдяки підтримці донорів (зокрема ОЕСР) було створено Раду 

бізнес-омбудсмена та забезпечено її ефективну роботу, а також нові антикорупційні 

органи, такі як Національне антикорупційне бюро. Реформи з децентралізації 

України зумовили значну перебудову системи територіального управління та 

належать до заходів, які, згідно з опитуваннями, вважаються громадянами такими, 

що приносять реальні переваги. 
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Таблиця 12.3. Україна: Основні макроекономічні показники, 2013–18 рр. 

Показник Одиниця вимірювання 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Зростання ВВП* 

Відсоток, у порівнянні з 
аналогічним періодом минулого 
року 

0,0 -6,6 -9,8 2,4 2,5 3,3 

Інфляція** Відсоток, середній -0,3 12,1 48,7 13,9 14,4 10,9 

Державний бюджет1** Відсоток від ВВП -4,8 -4,5 -1,2 -2,2 -2,2 -2,2 

Платіжний баланс* Відсоток від ВВП -9,0 -3,4 1,8 -1,4 -2,2 -3,3 

Експорт товарів та послуг* Відсоток від ВВП 43,0 48,6 52,6 49,3 48,0 45,2 

Імпорт товарів та послуг* Відсоток від ВВП 52,2 52,1 55,2 56,2 55,7 53,8 

Чисті надходження ПІІ* Відсоток від ВВП 2,5 0,6 3,4 3,7 2,5 1,9 

Загальна сума державного 
боргу** 

Відсоток від ВВП 40,5 70,3 79,5 81,2 71,6 60,2 

Внутрішній кредит приватному 
сектору* 

Відсоток від ВВП 73,5 75,2 56,7 47,3 38,3 34,1 

Безробіття2* 

Відсоток загальної кількості 
економічно активного 
населення 

7,2 9,3 9,1 9,4 9,5 9,4 

Номінальний ВВП* млрд. дол. США 183,3 133,5 91,0 93,4 112,2 130,8 

1 Загальне державне чисте кредитування/запозичення. 
2 Дані охоплюють населення віком 15–70 років. За період 2013–2014 рр. до уваги не беруться тимчасово 

окуповані території Автономної Республіки Крим та Севастополя; дані за період після 2015 р. не 

включають тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. 

Джерело: *Світовий Банк(2019[3]), Індикатори світового розвитку; **МВФ (2019[4]), Перспективи 

світової економіки, оцінка станом на грудень 2019 р. 

Підтримка росту в середньо- та довгостроковій перспективі потребуватиме 

проведення структурних реформ та постійної підтримки з боку міжнародної 

спільноти, що залежатиме від подальшої фіскальної консолідації. У 2018 р. МВФ 

затвердив угоду про резервне кредитування терміном на 14 місяців на суму 3,9 млрд. 

дол. США. Країна також отримала Макрофінансову допомогу ЄС у розмірі 4,4 млрд. 

дол. США та позику в розмірі 349 млн. євро під Гарантію Світового Банку на 

підтримку державної політики економічного розвитку (EBRD, 2019[5]). 

Тенденції бізнесового середовища 

У 2014 р. уряд розпочав реалізацію широкого комплексу реформ, включаючи 

структурні реформи у всіх галузях економіки, з метою виконання своїх зобов'язань 

в рамках Угоди про асоціацію між ЄС та Україною та ПВЗВТ. Серед ключових 

пріоритетів – дерегуляція, реформа системи судочинства, адміністрування податків 

та програма посиленої боротьби з корупцією. Прогрес відчутний, хоча й 

нерівномірний, а спротив окремим найбільш чутливим заходам – достатньо сильний. 

Проте цей прогрес було визнано після покращення показників України у сфері 

зовнішньої торгівлі, отримання електроенергії, видачі дозволів на будівництво та 

захисту міноритарних інвесторів за результатами рейтингу Світового Банку Doing 

Business, в якому Україна у 2020 р. посіла 64-е місце, що на 19 позицій вище у 

порівнянні з показником 2016 р. (World Bank, 2019[6])ii Країна посіла нижче 85-е 

місце в Індексі глобальної конкурентоспроможності (ІГК) Світового економічного 

форуму за 2019 р., що частково відображає ширший спектр проблем, наведених в 

індексі (World Economic Forum, 2019[7]).iii ІГК вказує на існуючі недоліки інституцій, 

фінансової системи та інноваційного потенціалу України. 
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Починаючи з 2016 р., Україна вжила важливих заходів, спрямованих на покращення 

середовища для розвитку малих та середніх підприємств. У травні 2017 р. Кабінет 

Міністрів затвердив першу в Україні Стратегію розвитку МСП на період до 2020 р. 

Наступного року при Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства (МРЕТС) України був створений Офіс розвитку МСП з 

повноваженнями сприяти МРЕТС в реалізації Стратегії розвитку МСП, особливо в 

плані інфраструктури підтримки бізнесу. Проте, незважаючи на всі ці заходи, 

нещодавній аналіз МСП продемонстрував, що адміністрування податків, 

регуляторний тиск та корупція й надалі залишаються найбільшими проблемами для 

МСП (EBA, 2019[8]). 

Сектор МСП 

Правове визначення МСП, запроваджене у 2012 р., не зазнавало змін. Відповідно до 

нього, визначення мікропідприємств, малих та великих підприємств базується на 

критерії зайнятості та обороту, що загалом відповідає визначенню ЄСiv (Таблиця 

12.4). При формуванні статистики щодо МСП Державна служба статистики України 

(Укрстат) використовує як існуюче правове визначення МСП, так і визначення, що 

базується лише на кількості працевлаштованих осіб (State Statistics Service of Ukraine 

(Ukrstat), 2017[9]), для забезпечення порівнянності з країнами ЄС.v  

Таблиця 12.4. Визначення МСП в Україні 

 Мікро Малі Середні Великі 

Кількість 
працевлаштованих осіб 

≤  10 працівників ≤  50 працівників Всі підприємства, що не 
належать до категорії 

малих або великих 
підприємств  

≥ 250 працівників 

Річний дохід ≤  2 млн. євро  ≤  10 млн. євро ≥ 50 млн. євро 

Джерело: Ст. 55 Господарського кодексу України від 22 березня 2012 р. 

У 2018 р. МСП становили 99,8% всіх підприємств у бізнес-секторі, при цьому 96% з 

них належали до категорії мікропідприємств. На МСП припадало 63% всіх робочих 

місць, створених бізнесом в Україні, і 49% доданої вартості у бізнес-секторі (Рисунок 

12.3). 
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Рисунок 12.2. Демографічні показники підприємницького сектору України за розміром 

підприємств, 2018 р. 

 

Джерело: Державна служба статистики України. 

Більшість МСП в Україні досі працюють у галузі гуртової та роздрібної торгівлі 

(51,4%), а, отже, зосереджені у секторах з низькою доданою вартістю. Проте 

впродовж декількох останніх років зросла кількість МСП у галузі ІТ (9% у 2018 р. у 

порівнянні з 5% у 2015 р.). 
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Рисунок 12.3. Розподіл МСП України за секторами, 2017 р. 

 

Примітки: Включає сектори B-N (ISIC ред. 4), за винятком фінансової та страхової діяльності. Дані не 

включають сільськогосподарського сектору. 

Джерело: Державна служба статистики України, ОЕСР (2018 р.). 

Оцінка АМБ за компонентами 

Компонент «Забезпечення рівних умов» 

Захист конкуренції 

Україна досягла значного прогресу у сфері політики захисту конкуренції, а 

антимонопольне законодавство та механізми його виконання відтепер включають 

більшість основних елементів та практик ефективного режиму антимонопольного 

законодавства. Антимонопольний комітет України (АМКУ) має у своєму 

розпорядженні більшість необхідних повноважень та інструментів і використовує їх 

для активної протидії незаконним картельним домовленостям, злиттям та 

зловживанням монопольним становищем. Як автономний та незалежний орган, 

АМКУ уповноважений зобов'язувати підприємства надавати інформацію у зв'язку з 

розслідуванням справ про порушення, проводити позапланові виїзні перевірки (так 

звані «ранкові рейди»), накладати фінансові штрафи на всі види підприємств, 

пропонувати механізми правового захисту та блокувати злиття, що обмежують 

конкуренцію. 

Поза сумнівом, АМКУ є найактивнішим правозастосувачем законодавства у регіоні 

Східного партнерства та характеризується високим рівнем правозастосовних заходів 
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у зв'язку із злиттями (у 2016–18 рр. перевірено майже 1200 випадків злиття) та 

розслідувань справ стосовно картельних домовленостей (понад 400 справ впродовж 

2017–18 рр.), в результаті яких було накладено штрафи на суму 53 млн. євро, а також 

стосовно великої кількості випадків зловживання монопольним становищем. Крім 

цього, АМКУ використовує власні повноваження для проведення ринкових 

досліджень та аналізу дій і норм органів державної влади у плані надмірних 

обмежень конкуренції. Це буде корисним для МСП, оскільки допоможе знизити 

бар'єри для виходу на ринки та для конкуренції, створені законодавством та діями 

органів державної влади, що надзвичайно важливо в економічному середовищі, де 

присутні великі ДП. Багато рекомендацій АМКУ враховуються у процесі внесення 

змін до законопроектів та норм. На додаток до повноважень із застосування 

антимонопольного законодавства, АМКУ також є відповідальним апеляційним 

органом у справах, пов'язаних із державними закупівлями, та здійснює нагляд за 

системою надання державної допомоги. 

Впродовж останніх років антимонопольне законодавство України зазнало багатьох 

позитивних змін. Були збільшені порогові показники для злиття та запроваджено 

місцевий механізм регулювання, розроблено спрощену процедуру перевірки та 

передбачено можливість отримання консультацій в АМКУ. Були запроваджені 

загальні винятки для вертикальних угод про постачання та угод про трансфер 

технологій. Завдяки публікаціям на сайті АМКУ рішень, річних звітів та вказівок 

(щодо оцінки горизонтальних та негоризонтальних об'єднань, розрахунків штрафів, 

а також концепції здійснення контролю) покращилася прозорість роботи органу. 

Серед змін, які знаходяться на етапі розгляду, – виключення обороту продавця з 

розрахунку порогових параметрів для повідомлень про злиття, методологія 

визначення відповідного ринку, а також методологія визначення домінуючого 

становища підприємств. Переглянута програма пом'якшення санкцій дозволяє 

зменшити штрафи для наступних заявників; окрім цього, було запроваджено 

процедуру врегулювання. 

Проте досі існують важливі проблеми: 

 Для економіки, яка характеризується високим рівнем діяльності ДП, значним 

ступенем недовіри до державних організацій та наявністю високих 

корупційних ризиків, незалежність та кваліфікація членів АМКУ є 

надзвичайно важливими. Лише незалежне правозастосування з боку 

висококваліфікованих юристів та економістів може забезпечити виконання 

АМКУ власних повноважень у нейтральний та ефективний спосіб, від чого 

виграють всі підприємства та споживачі в економіці, незалежно від їх 

розміру, форми власності та політичних зв'язків. Хоча впродовж 2018–19 рр. 

бюджет АМКУ значно зріс, він все ж може виявитися недостатнім для 

залучення та втримання необхідних фахівців. Зарплати та бюджет повинні 

відповідати бюджетам інших незалежних органів та/або судових органів та 

не повинні бути предметом щорічних переговорів. 

 Розширене коло повноважень АМКУ не лише у сфері застосування 

антимонопольного законодавства, але й у сфері державних закупівель й 

надання державної допомоги, ризикують послабити його повноваження у 

сфері застосування антимонопольного законодавства, а також наразити його 

на сильний спротив та політичний тиск з боку зацікавлених сторін з 

державного та приватного секторів. Необхідно терміново знайти способи 

вирішення цієї проблеми та принаймні забезпечити, щоб асигнування коштів 
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і залучення фахівців для виконання додаткових завдань відповідали суттєвим 

додатковим обов'язкам. 

 АМКУ досі не має можливості вирішувати та зрештою відхиляти отримувані 

скарги, беручи до уваги їх актуальність та пріоритетність контролю 

виконання. На це витрачаються ресурси, які могли б використовуватися 

більш раціональним чином. Бюрократичні перешкоди заважають 

ефективному контролю за виконанням, оскільки АМКУ повинен отримати 

дозвіл суду на стягнення штрафів відповідними державними органами. Це 

обумовлює затримки у стягненні штрафів тривалістю у 2,5–3 роки. 

 Децентралізована організація АМКУ (з великою кількістю працівників в 

регіональних представництвах) може стати на заваді більш ефективному 

визначенню пріоритетності та розподілу різноманітних обов'язків АМКУ 

серед працівників, а також контролю виконання відповідно до передових 

практик.  

Рисунок 12.4. Політика у сфері захисту конкуренції в Україні 

Відсоток офіційно прийнятих критеріїв станом на червень 2019 р. 

 

Примітка: На діаграмі вище вказаний відсоток критеріїв політики у сфері захисту конкуренції, 

офіційно прийнятих у правовій базі. Всім критеріям присвоєно однакову вагу. Це не відображає 

фактичної діяльності, спрямованої на забезпечення виконання нормативно-правових актів, у плані 

значення або якості, а також значення відсутніх або застосованих критеріїв. 

Джерело: Анкета АМБ, розмова з представниками АМКУ та суб'єктами господарювання. 

Примусове виконання угод та альтернативні методи вирішення суперечок 

Уряд вдосконалив процедури примусового виконання угод відповідно до Стратегії 

реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015–

2020 рр. У 2017 р. було запроваджено спрощену процедуру розгляду малих претензій 

для вирішення суперечок, що випливають з цивільно-правових угод. Сума претензій 
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для розгляду за спрощеною процедурою не повинна перевищувати 100 прожиткових 

мінімумів, тобто 5 500 євро, що загалом відповідає європейській практиці. Однак 

низка невідповідностей у термінології, використаній законодавцем, залишає за 

суддями широкі дискреційні права, які дозволяють їм розглядати справи, розмір 

претензій за якими становить 25 000 євро, застосовуючи процедуру, передбачену для 

малих претензій.vi 

Починаючи з 2016 р., уряд працює над розробкою Єдиної судової інформаційно-

телекомунікаційної системи для вдосконалення роботи єдиної судової 

інформаційно-телекомунікаційної системи, відповідальної за документообіг та 

обмін інформацією між органами системи судочинства та іншими організаціями, а 

також за публікацію рішень судів та автоматизований розподіл справ. Система 

запроваджує повноцінне електронне судочинство, що забезпечує електронний обмін 

інформацією між судами та сторонами судових процесів, включаючи електронну 

реєстрацію позовів, електронне вручення процесуальних документів та електронні 

платежі, поряд з єдиним реєстром судових рішень, вдосконаленими інструментами 

управління справами для суддів та адвокатів, а також вдосконаленою системою 

автоматичного розподілу справ. На початку 2019 р. у всіх місцевих та апеляційних 

судах було запущено пілотну версію системи електронного судочинства. 

Іншим важливим кроком на шляху до вдосконалення примусового виконання угод 

стало прийняття у 2016 р. законів «Про виконавче провадження» та «Про органи та 

осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень та рішень інших органів», 

що передбачають примусове виконання судових рішень приватними судовими 

виконавцями. Після цього було створено онлайн реєстр приватних виконавців, до 

якого у 2018 р. було включено 120 судових виконавців. У перспективі важливою 

буде підтримка урядом діяльності приватних судових виконавців шляхом 

забезпечення належного контролю їх діяльності та їх достатньої автономії. 

Ці важливі досягнення були відображені у показниках рейтингу Doing Business із 

примусового виконання угод, оскільки впродовж періоду якість судочинства 

покращилася з 8/18 пунктів у 2016 р. до 11,7/18 пунктів у 2020 р. Однак вартість 

примусового виконання залишається найвищою серед країн Східного партнерства, 

сягаючи 46,3% від суми претензій (World Bank, 2019[6]). 

Україна також вжила заходів для посилення захисту прав власності. У 2017 р. чинна 

нормативно-правова база кримінальних правопорушень була вдосконалена для 

боротьби з порушеннями прав інтелектуальної власності, а законодавчі норми, що 

регулюють права інтелектуальної власності в Україні, загалом відповідають 

міжнародним стандартам. Розробка та реалізація політики у сфері інтелектуальної 

власності регулюється Концепцією реформування державної системи правової 

охорони інтелектуальної власності. В межах реформи системи судочинства у 2017 р. 

було створено Вищий суд з питань інтелектуальної власності. Однак для відбору 

суддів до цього Суду відсутня вимога до спеціалізації у сфері законодавства про 

інтелектуальну власність, що є значним недоліком для ефективності та якості 

майбутньої роботи суду. На момент підготовки цього звіту (середина 2019 р.) суд ще 

не запрацював, а остаточного рішення про призначення суддів не ухвалено. 

Бізнес, що постраждав від зловживань органів державної влади, державних або 

контрольованих державою органів, може звертатися у зв’язку з цим до Ради бізнес-

омбудсмена (Рада),vii яка діє в якості механізму альтернативного врегулювання 

суперечок (АВС) з метою захисту законних інтересів бізнесу. Зараз в Україні 

відсутня якісна законодавча база адміністративних проваджень, яка могла б 
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забезпечити неупереджений, ретельний та справедливий розгляд скарг з боку бізнесу 

на дії або бездіяльність органів державної влади (Business Ombudsman Council, 

2019[10]). Рада, створена у 2014 р. за підтримки ЄБРР та ОЕСР, отримує фінансування 

від різних донорів, що забезпечує незалежність її діяльності та високу якість її 

послуг. Серед 1 792 скарг, що надійшли до Ради у 2018 р., 73% скарг були отримані 

від МСП та переважно стосувалися податкових питань (Business Ombudsman 

Council, 2018[11]). У перспективі уряд повинен забезпечити законодавче закріплення 

інституції бізнес-омбудсмена для забезпечення її стабільної діяльності. 

Крім Ради, в Україні для МСП доступні й інші механізми АВС. Незважаючи на 

відсутність окремого законодавства про медіацію, послуги медіації у врегулюванні 

комерційних суперечок надаються приватними підприємствами та бізнес-

асоціаціями. У серпні 2019 р. Україна приєдналася до Конвенції ООН «Про 

міжнародні угоди за результатами медіації» (Сінгапурська конвенція про медіацію). 

На виконання вимог статті 9 Закону України «Про міжнародні угоди» та з метою 

підготовки пропозицій щодо ратифікації Сінгапурської конвенції про медіацію 

Міністерство юстиції створило робочу групу для підготовки пропозицій стосовно 

ратифікації Конвенції, а також для підготовки проекту Закону України «Про 

медіацію». Національна асоціація медіаторів України налічує понад 120 медіаторів 

та популяризує медіацію шляхом проведення роз'яснювальної роботи та заходів з 

розвитку інституційного потенціалу, у той час як Український центр медіації 

проводить навчання та сертифікацію медіаторів. Крім цього, професія медіатора 

була включена в Національні професійні стандарти. Проте МСП погано 

проінформовані про переваги АВС у процесі вирішення комерційних суперечок, 

тому уряд повинен вжити додаткових заходів для популяризації АВС у діловому 

середовищі шляхом проведення роз'яснювальної роботи, включаючи співпрацю з 

Радою та іншими бізнес-асоціаціями. 

Ділова доброчесність 

Починаючи з 2014 р., Україна досягла незначного, але поступового прогресу у 

показниках Індексу сприйняття корупції Transparency International, піднявшись з 

позиції 26/100 у 2014 р. на позицію 32/100 у 2018 р., однак досі займає низьку 120-у 

позицію серед 180 країн (Transparency International, 2018[12]). Уряд ухвалив загальну 

антикорупційну рамкову програму, що включає прийняття Антикорупційної 

стратегії на 2014–2017 рр. та Закону «Про запобігання корупції» у 2015 р. Було 

створено ряд антикорупційних органів, зокрема Національне агентство з питань 

запобігання корупції (НАЗК), Національне антикорупційне бюро (НАБУ), 

Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру (САП), Національне агентство з питань 

виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших 

злочинів (АРМА), а також Вищий антикорупційний суд (який досі не розпочав 

роботу). Хоча зовнішні оцінки вказують на певний прогрес, забезпечити 

незалежність, ефективність та навіть доброчесність цих нових органів виявилося 

складним завданням (ACN, OECD, 2019[13]).viii 

У травні 2018 р. на розгляд парламенту було скеровано проект Антикорупційної 

стратегії на 2018–2020 рр., який включає компонент ділової доброчесності, однак він 

досі не прийнятий. При цьому уряд досі не проводив вивчення корупційних ризиків 

у приватному секторі у співпраці з підприємствами та бізнес-асоціаціями, які могли 

б надати допомогу у координуванні заходів з підтримки ділової доброчесності у 

межах нової стратегії. 
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Боротьба з корупцією у приватному секторі також була посилена. Змінами до Закону 

«Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань», прийнятими у 2014 р., передбачене обов'язкове розкриття 

відомостей про бенефіціарних власників всіх підприємств в Україні. У 2017 р. на базі 

Єдиного державного вебпорталу відкритих даних було створено базу даних під 

назвою «Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань» (який містить інформацію про бенефіціарних власників 

юридичних осіб), що забезпечує легкий доступ до даних та їх автоматичну обробку. 

У 2019 р. НАЗК створило реєстр осіб, включаючи юридичні особи, які скоїли 

корупційні правопорушення.ix Хоч це важливий крок у напрямку до ефективної 

боротьби з корупцією у приватному секторі, притягнення до відповідальності 

залишається слабкою стороною на тлі загального незадовільного стану боротьби з 

корупцією. У перспективі, уряд повинен проаналізувати та усунути причини для 

недостатнього рівня притягнення юридичних осіб до відповідальності за вчинення 

кримінальних правопорушень. Крім цього, необхідно створити систему перевірки 

точності даних, наданих підприємствами, для забезпечення точного розкриття 

бенефіціарних власників (ACN, OECD, 2019[13]).  

Підприємства можуть повідомляти про факти корупції за допомогою різноманітних 

інструментів, таких як спеціальна урядова лінія для підприємців (запущена у 2016 

р.) або безпосереднє звернення у правоохоронні або антикорупційні органи та до 

Ради бізнес-омбудсмена (РБО). У 2016 р. було розроблено та скеровано на 

затвердження парламенту законопроект про комплексний захист інформаторів, який 

загалом відповідав передовим міжнародним практикам. Проте, незважаючи на 

зростання кількості звернень підприємств стосовно корупції, про що звітують 

НАБУx та РБО (Business Ombudsman Council, 2018[11]),xi неефективне кримінальне 

переслідування корупційних дій призвело до втрати довіри до новостворених органів 

та могло стати причиною відмови від подальших звернень (National Anti-Corruption 

Bureau of Ukraine, 2018[14]).xii На цьому тлі уряд повинен вживати додаткових заходів 

з реформування судової системи, щоб забезпечити ефективний та об'єктивний 

процес прийняття судових рішень у корупційних справах в Україні. 

Для сприяння доброчесності бізнесу НАЗК передусім співпрацює із Всеукраїнською 

мережею доброчесності та комплаєнсу (UNIC) – ініціативою, підтримуваною ЄБРР 

та ОЕСР. UNIC стала важливим органом, який сприяє реалізації політики 

доброчесності, спільно з бізнесом бере участь у судових справах, пов'язаних з 

корупцією, та проводить адвокацію запровадження заходів з просування принципів 

комплаєнсу. Крім цього, UNIC планує розробити власний Внутрішній кодекс 

поведінки, проводити сертифікацію підприємств, які входять до складу мережі, та 

запровадити систему моніторингу дотримання бізнесом засад доброчесності та 

комплаєнсу. В якості подальших заходів уряд повинен забезпечити наявність у 

НАЗК достатніх повноважень та ресурсів для проведення роз'яснювальної роботи 

щодо ділової доброчесності та забезпечити підтримку ініціатив UNIC. 

Компонент А – Адаптивне державне управління 

Інституційна та законодавча база політики у сфері МСП 

З часу останньої оцінки АМБ у 2016 р. Україна зробила суттєві кроки у напрямку 

розвитку інституційної та законодавчої бази політики у сфері МСП. Зміни у політиці 

були обумовлені поєднанням інституційних реформ із значною фінансовою та 

технічною підтримкою з боку міжнародних та двосторонніх донорів. Всі ці зміни у 
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політиці відображені у відповідному покращенні результату у порівнянні з 

попередньою оцінкою. Проте необхідно вдосконалити ряд важливих структурних 

елементів політики у сфері МСП (наприклад, механізми координації політики), а 

рішення щодо структури вдосконалення роботи інституцій необхідно прийняти до 

завершення реалізації поточної стратегії розвитку МСП та повторних переговорів 

про донорську підтримку у 2020–2021 рр.  

У 2015 р. повноваження з реалізації політики у сфері МСП були передані 

Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства (МРЕТС), яке 

розробило першу в країні Стратегію розвитку МСП 2020, яка була затверджена у 

2017 р. після процесу консультацій за участю організацій приватного сектору, 

державних організацій та донорів. Стратегія передбачає 6 стратегічних напрямків: 1) 

створення сприятливого середовища для розвитку МСП; 2) покращення доступу до 

фінансування; 3) спрощення системи оподаткування; 4) сприяння розвитку 

підприємництва; 5) сприяння експортній діяльності/інтернаціоналізації; 6) 

підвищення рівня конкурентоспроможності поряд з розвитком інноваційного 

потенціалу. Відповідний план заходів був прийнятий у 2018 р., в результаті чого 

залишилося обмаль часу на досягнення попередньо встановлених цілей та 

показників. 

Затвердження стратегії та плану заходів створило умови для збільшення донорської 

підтримки. У жовтні 2018 р., за фінансової підтримки ЄС та в рамках проекту ЄС 

Forbiz, було створено Офіс розвитку МСП (ОРМСП) – дорадчий орган при МРЕТС. 

Завдання Офісу – сприяти Міністерству в реалізації стратегії розвитку МСП, 

координувати заходи з реалізації політики у сфері МСП з органами державної влади, 

розвивати інфраструктуру підтримки МСП та забезпечувати діалог державного та 

приватного секторів. Наприкінці поточного циклу донорської підтримки буде 

проведено оцінку проекту, а уряд прийме рішення щодо майбутнього ОРМСП. Один 

з подальших варіантів полягає у перетворенні Офісу у повноцінне Агентство з 

питань розвитку МСП, відповідальне за реалізацію та моніторинг політики розвитку 

підприємництва, при цьому за процес формування політики відповідатиме МРЕТС. 

Забезпечення підтримки МСП на даний час здійснюється переважно на 

регіональному рівні та значною мірою залежить від донорської підтримки 

(наприклад, ЄС, USAID, GIZ), у той час як ОРМСП та МРЕТС займаються 

реалізацією регіональних пілотних проектів, спрямованих на інтеграцію 

регіональних ініціатив у національну стратегію. МРЕТС також запровадило 

механізм моніторингу політики у сфері МСП шляхом підготовки регулярних 

моніторингових звітів про процес реалізації Стратегії з розвитку МСП. Координація 

політики у сфері МСП здійснюється через регіональні координаційні ради та 

міжвідомчу раду, створену у квітні 2019 р. 

Тіньовий сектор в Україні є відносно великим, і станом на 2018 р. його частка 

оцінюється МРЕТС на рівні 32% від ВВП країни. У зв'язку з цим були вжиті заходи, 

спрямовані на скорочення рівня неофіційного працевлаштування, збільшення 

податкових надходжень та спрощення адміністративних процедур. Зараз 

розробляється проект Плану заходів для підвищення прозорості трудових відносин, 

а урядом був затверджений новий порядок здійснення державного нагляду та 

контролю за дотриманням підприємствами законодавства про працю.xiii Однак 

комплексна стратегія боротьби з неофіційним працевлаштуванням та тіньовим 

бізнесом досі відсутня. 
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Україна продемонструвала хороший прогрес у плані розробки сприятливих для 

бізнесу норм та приведення власної методології ОРВ у відповідність до стандартів 

ОЕСР. Тепер уряд повинен забезпечити систематичне та послідовне застосування 

нової методології на всіх рівнях. МРЕТС розробило два плани з дерегуляції на 2015–

2016 рр. та 2016–2017 рр., при цьому термін виконання останнього був продовжений 

до 2019 р.; станом на кінець 2018 р. було реалізовано 57% запланованих заходів. 

Державна регуляторна служба в якості уповноваженого органу затвердила проекти 

регуляторних актів, підготовані виконавчими органами. У перспективі Україна 

повинна продовжувати працювати у напрямку послідовного застосування ОРВ на 

всіх рівнях влади, забезпечуючи належну підготовку державних органів для 

проведення оцінки якості. 

Відповідно до Закону «Про засади державної регуляторної політики» 2015 р., перед 

прийняттям нових законів та норм, що регулюють економічні відносини, повинні 

проводитися громадські слухання. Проект графіку проведення консультацій між 

державним та приватним секторами на наступний рік знаходиться на сайті МРЕТС.xiv 

Міністерство також проводить консультації з окремих питань, зокрема, через 

власний вебсайт. Крім цього, починаючи з 2014 р., уряд вніс низку змін до постанови 

Кабінету Міністрів України «Про забезпечення участі громадськості у формуванні 

та реалізації державної політики» для вдосконалення механізму громадських рад 

(попередньо сформованих при органах виконавчої влади) шляхом розширення участі 

представників громадянського суспільства у процесі прийняття рішень. Таким 

чином, громадські ради працюють на рівні міністерства, інших центральних органів 

виконавчої влади, обласних, Київської міської, районних державних адміністрацій 

та виконують дорадчі та експертні функції. Наприклад, у 2018 р. громадська рада 

при МРЕТС складалася із 56 представників різних об'єднань, 70% з яких 

представляли бізнес-асоціації. Для того, щоб ці процеси принесли реальні 

покращення в реалізацію політики, уряд повинен забезпечити включення діалогу 

державного та приватного секторів та належного врахування зворотного зв'язку й 

рекомендацій від представників приватного сектору при обговоренні питань 

політики у сфері МСП. 

Умови роботи МСП 

Україна досягла певного прогресу у питаннях покращення умов роботи МСП, 

зокрема, завдяки наданню послуг електронного урядування, розподілу ліцензій на 

здійснення певних видів діяльності та спрощенню системи адміністрування 

податків. Попри ці покращення, на зниження загального результату впливають лише 

низькі показники у цих двох останніх піднапрямках, включених у процес оцінки 

нещодавно. Започаткування власного бізнесу в Україні стало легшим у порівнянні з 

результатом країни за цим показником у рейтингу Світового Банку Doing Business у 

2016 р. Впродовж попереднього десятиріччя регуляторна реформа в Україні 

відбувалася нерівномірно, а середньострокова стратегія регуляторної реформи досі 

відсутня. 

З моменту запровадження перших послуг електронного урядування на початку 2000-

х рр. в Україні не існувало комплексного плану розвитку послуг електронного 

управління. Затвердження у вересні 2017 р. Концепції розвитку електронного 

урядування стало поворотним моментом у цьому плані, поряд із закріпленням 

функцій координації та реалізації за Державним агентством з питань електронного 

урядування, яке працює з 2014 р. Сьогодні кількість доступних послуг електронного 

урядування в Україні становить 120, при цьому існують плани запровадити систему 
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електронних підписів та розвитку мобільних послуг. Завдяки створенню Єдиного 

державного веб-порталу відкритих даних (http://data.gov.ua) Україна також досягла 

значного прогресу у питанні відкритості даних, що дозволило їй посісти 45-у 

позицію у Барометрі відкритих даних у 2017 р. (World Wide Web Foundation, 2018[15]). 

Крім цього Україна створила регіональну мережу Центрів надання адміністративних 

послуг (ЦНАП), які виконують функцію центрів комплексного обслуговування, що 

надають різноманітні адміністративні послуги (наприклад, реєстрація підприємства, 

видача дозволів та правочини з майном). Зараз МРЕТС планує максимально 

використовувати регіональне розширення послуг ЦНАП, довіру користувачів та їх 

розуміння місцевих умов для надання МСП більш технологічних та спеціалізованих 

послуг. 

Після суттєвого спрощення процесу реєстрації підприємств в результаті реалізації 

низки реформ, запроваджених у 2014–16 рр., Україна відступила від цієї тенденції 

внаслідок запровадження двох додаткових адміністративних вимог, а саме: 

зобов'язань 1) підтвердження автентичності підписів на документах, що надаються у 

державний реєстру для державної реєстрації юридичних осіб (з використанням 

нотаріально засвідченої картки зі зразками підписів), та 2) реєстрації працівників в 

органах Державної фіскальної служби. Таким чином, кількість процедур зросла з 4 у 

2016 р. до 6 у 2018 р., а необхідний для завершення процесу час збільшився з 5 до 

6,5 днів, у той час як загальна вартість незначно зросла з 0,5% до 0,6% від доходу 

країни на душу населення. Нещодавно було вжито заходів для спрощення та 

розширення доступу до онлайн реєстрації, зокрема, можливостей для реєстрації 

юридичних осіб та вибору системи оподаткування в режимі онлайн. Система 

функціонує з квітня 2019 р., а саму процедуру можна виконати протягом кількох 

хвилин. Крім цього, фізичні особи-підприємці можуть використовувати онлайн 

послуги для безкоштовної реєстрації власних підприємств. 

Україна досягла значного прогресу у сфері видачі ліцензій та дозволів. Починаючи з 

2014 р., відповідно до плану заходів з дерегуляції, було переглянуто 3 708 

законодавчих та регуляторних актів (Ministry for Development of Economy, 2019[16]). 

Кількість видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, скоротилася 

із 56 до 33, а кількість видів діяльності, що вимагають дозволу, скоротилася із 143 до 

85. 

Україна запровадила звільнення від сплати податків та спрощену систему 

оподаткування для фізичних осіб-підприємців та малих підприємств. В результаті 

кількість малих підприємств та фізичних осіб-підприємств, які обрали спрощену 

систему, суттєво зросла, сягнувши понад 1,3 млн. платників податків станом на 01 

липня 2019 р. У 2015 р. Україна також внесла зміни до системи сплати соціальних 

внесків, перейшовши до системи, яка повністю базується на внесках роботодавця. 

Адміністрування податків загалом залишається доволі складним. Відповідно до 

рейтингу Doing Business за 2019 р., кількість обов'язкових податкових платежів на 

рік є низькою (5), однак кількість годин, необхідних для виконання процедур 

адміністрування податків, залишається значною (328), набагато вищою за середню 

кількість у регіоні (220). Пост-реєстраційний індекс, який вимірює ефективність 

процедур відшкодування ПДВ та процедур податкових аудитів, є відносно високим 

і становить 86 із 100. Реагуючи на вимоги організацій приватного сектору, у системі 

адміністрування податків нещодавно було вдосконалено процедури відшкодування 

ПДВ, які зараз займають в середньому 16 днів (World Bank, 2019[6]). 

http://data.gov.ua/
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Банкрутство та другий шанс 

У квітні 2019 р. Уряд України провів реформу нормативно-правової бази 

неплатоспроможності завдяки публікації нового Кодексу України з процедур 

банкрутства, що значно підвищило відповідність бази міжнародним стандартам. 

Україна сьогодні займає 146-у позицію у рейтингу вирішення питання 

неплатоспроможності відповідно до рейтингу Doing Business 2020, однак після 

набуття чинності Кодексом (восени 2019 р.) окремі експерти очікують покращення 

на 80 позицій. 

Новий Кодекс України з процедур банкрутства, зокрема, 1) запроваджує поняття 

персонального банкрутства для фізичних осіб, 2) вдосконалює механізм захисту 

забезпечених та незабезпечених прав кредиторів та їх участі у процесі прийняття 

рішень, 3) спрощує та пришвидшує процедури банкрутства з обмеженням переліку 

підстав для подання апеляції та 4) запроваджує прозоріші процедури продажу на 

електронних майданчиках. Спеціалізовані органи, наприклад, господарські суди, що 

розглядають справи про банкрутство, система національного реєстру банкрутств, 

доступна для широкої публіки з 2015 р., та Кредитний реєстр Національного Банку, 

запроваджений у 2018 р., забезпечують ефективну підтримку нормативно-правової 

бази банкрутства. 

Проте необхідні подальші кроки для впровадження та моніторингу профілактичних 

заходів та більш систематичного виявлення підприємств у кризовому фінансовому 

становищі. Хоча підприємці, яким загрожує дефолт, можуть отримати доступ до 

інформації про неплатоспроможність на вебсайтах із самотестуванням та на семінарі 

«Старт-Україна», система раннього виявлення ознак банкрутства відсутня. 

Крім цього, Україна повинна розглянути можливість впровадження спеціальної 

стратегії реалізації політики або проведення інформаційної кампанії для 

інформування про можливості надання другого шансу підприємцям, які бажають 

розпочати діяльність з початку. Пом'якшення економічних наслідків оголошення 

банкрутства, яке передбачатиме, що підприємці, які бажають відновити 

підприємницьку діяльність, не можуть претендувати на отримання банківських 

кредитів протягом 3 років та оголошувати себе банкрутом протягом 5 років, також 

допоможе відновити роботу на ринку після банкрутства. 

Компонент В – Підприємництво у розвитку людського капіталу 

У цьому розділі розглядаються характеристики людських ресурсів, включені в Акт 

про малий бізнес. Спочатку у ньому розглядається, яким саме чином навчання 

підприємництву закладене у систему освіти, з наголосом на підприємництві як на 

ключовій компетентності, що є фактором у комплексі заходів, який має на меті 

підвищити рівень конкурентоспроможності, зростання та зайнятості в Україні. Після 

цього обговорюється стан підприємництва серед жінок. Наприкінці розглядаються 

основи політики та шляхи підтримки професійної підготовки для МСП. 

Ця оцінка підкреслює хороший прогрес України у сфері навчання підприємництву, 

підприємництва серед жінок та розвитку навиків підприємництва. Це пов'язано з 

тим, що впродовж останніх декількох років основи державної політики України 

формувалися на засадах навиків та людського капіталу. 

Під керівництвом Міністерства освіти та науки України (МОН) уряд вклав значні 

ресурси у реформування системи освіти (початкової, середньої та вище середньої 

освіти) на засадах компетентностей. Подальші заходи з реалізації концепції Нової 
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української школи та реформ, що мають на меті модернізацію системи професійно-

технічної освіти та підготовки, повинні отримувати суттєву підтримку з особливим 

акцентом на інвестуванні у викладацький склад. Стратегія розвитку МСП 2020 

визнає важливість інвестування у навики підприємництва для швидшого 

економічного зростання та підвищення рівня конкурентоспроможності і наголошує 

на зростанні рівня підприємництва серед жінок у національній політиці. 

Навчання підприємництву 

Починаючи з 2016 р., Україна продемонструвала значний прогрес в результаті 

включення підприємництва в якості ключової компетентності в основні програмні 

документи, що регламентують національну освітню політику на всіх рівнях освіти. 

Після 2016 р. уряд надавав пріоритетного значення та підтримку концепції Нової 

української школи (НУШ) шляхом прийняття парламентом Закону України «Про 

освіту» у вересні 2017 р. Закон передбачає підтримку принципів безперервного 

навчання, орієнтованих на результати навчання та ключові компетентності. Були 

розроблені нові освітні стандарти для підтримки реалізації концепції Нової 

української школи, які включають 11 ключових компетентностей, що повністю 

відповідають європейській рамковій програмі ключових компетентностей 

безперервного навчання (EC, 2018[17]). При розробці нового державного освітнього 

стандарту, рамкової програми навчання та програм підготовки вчителів 

використовувалися рамкові програми ЄС з навчання компетентностей 

підприємництва та ключовим цифровим компетентностям EntreComp (Bacigalupo 

et al., 2016[18]) та DigiComp (Carretero, Vuorikari and Punie, 2017[19]). Сприяння 

формуванню культури підприємництва та розвитку підприємницьких навиків також 

є частиною Плану заходів, спрямованих на підтримку Стратегії розвитку МСП 2020. 

Реалізацію державної реформи НУШ було розпочато у 2017 р. Національну пілотну 

програму розпочато з першого класу початкової школи у навчальному 2017/2018 

році у 100 початкових школах різних регіонів. Згодом пілотна програма була 

запроваджена у загальнодержавному масштабі у 2018/2019 навчальному році, при 

цьому на основі аналогічної моделі одночасно була запущена пілотна програма у 

другому класі; реалізація реформи триватиме та повністю пошириться на 12-річну 

систему освіти із застосуванням підходу на основі компетентностей. Для того щоб 

мати змогу навчати за новою програмою навчання на основі компетентностей, в якій 

підприємництво є ключовою компетентністю, одночасно перепідготовку проходять 

вчителі. У 2018 р., за підтримки Європейського фонду освіти (ЄФО), 50 тренерів з 

інститутів підвищення кваліфікації вчителів країни та 25 регіональних 

координаторів НУШ пройшли навчання з питань підходу на основі ключових 

компетентностей та здійснюють перепідготовку інших вчителів. Важливо, щоб 

підвищення кваліфікації вчителів тривало надалі та було орієнтоване на результати 

програми навчання на основі компетентностей із застосуванням методів навчання, 

першочергово орієнтованих на потреби учнів. Одночасно майбутні вчителі також 

повинні бути повністю підготовлені до нового методу навчання в межах реформи 

НУШ. Існуючі інструменти, що використовуються для моніторингу впровадження 

ключових компетентностей, лягли в основу підготовки звітів про вплив методів 

навчання, орієнтованих на потреби учнів, на учнів, вчителів та школи. Ретельний 

моніторинг здійснюється шляхом опитувань та із залученням фокус-груп у складі 

вчителів, батьків, директорів шкіл та іншими зацікавлених осіб, які брали участь у 

реформі Нової української школи. Однак систематичний моніторинг та програма 
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оцінки формування ключових компетентностей в рамках цілої системи освіти 

(загальна освіта, професійно-технічна освіта та вища освіта) досі відсутні. 

Впровадження на системному рівні навчальної програми, орієнтованої на 

компетентності, досі не розпочалося у сфері професійно-технічної освіти (ПТО). 

Нова концепція модернізації ПТО передбачає оновлення програми та 

компетентностей, сформованих професійною освітою. Вона охоплюватиме такі 

ключові компетентності як підприємницька та фінансова грамотність, загальні та 

професійні компетентності. На даний час до стандартних програм навчання 

включено курс «Основи ринкової економіки і підприємництва». Незабаром за 

підтримки ЄС у розмірі 58 млн. євро буде розпочато реалізацію нового проекту, який 

сприятиме модернізації системи ПТО з метою підготовки мотивованих, активних та 

кваліфікованих випускників, які прагнуть професійного розвитку, самореалізації та 

кар'єрного зростання (Ministry of Education and Science of Ukraine, 2018[20]). 

Новий Стандарт вищої освіти передбачає ключову підприємницьку компетентність, 

але його досі не впроваджено на всіх факультетах у всіх університетах. При цьому у 

вищій освіті існує чимало успішних прикладів, коли студенти здобувають певний 

підприємницький досвід. 

Для забезпечення формування інноваційної культури підприємництва серед 

студентів МОН спільно з ГО «Платформа інноваційного партнерства» створили 

бізнес-клуби у 25 вищих навчальних закладах. МОЗ проводить регулярні 

консультації для МСП, наприклад, Інформаційний день для МСП «Можливості та 

виклики проектної діяльності для розвитку малого та середнього бізнесу регіону» у 

2018 р. (Інформаційний день EUREKAxv). На 4-у Всеукраїнському фестивалі 

інновацій у 2019 р. відбувся круглий стіл на тему розвитку академічного 

підприємництва у вищих навчальних закладах та наукових установах України. Для 

збільшення кількості партнерств між вищими навчальними закладами та 

підприємствами МСП і Центр розвитку корпоративної соціальної відповідальності 

організували щорічний національний форум «Бізнес та університети». 

Для розвитку самозайнятості та підприємництва у 2018 р. було затверджено новий 

план заходів з реалізації Концепції державної системи професійної орієнтації. План 

включає підприємництво у професійну орієнтацію для молоді та передбачає 

створення молодіжних центрів для стимулювання підприємництва серед молоді 

шляхом надання консультаційних послуг, проведення заходів для налагодження 

ділових зв'язків та конкурсів серед молодих підприємців. Крім цього, Державна 

служба зайнятості надає послуги професійної орієнтації та проводить курси 

підприємництва, включаючи професійне навчання зареєстрованих безробітних осіб 

основам підприємництва. Загалом, Україна інвестує у формування підприємницької 

ментальності серед громадян через формальну та неформальну освіту й навчання 

(наприклад, шляхом організації різноманітних нагород та конкурсів на найкращу 

підприємницьку ідею або найкращий бізнес-план для стартапів). 

Підтримка підприємництва серед жінок 

За даними Укрстату, рівень зайнятості жінок в Україні є нижчим, ніж рівень 

зайнятості чоловіків (52% та 62% відповідно). У структурі самозайнятого населення 

частка чоловіків, які є роботодавцями або фізичними-особами підприємцями, є 

вищою у порівнянні з часткою жінок: жінки становлять 42% від загальної кількості 

самозайнятих осіб та 33% від кількості роботодавців (UNDP, 2017[21]). 
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Україна продемонструвала значний прогрес у цьому напрямку у порівнянні з 

результатами оцінки у 2016 р., особливо у плані формування основ політики. У 

Стратегії розвитку МСП 2020 особлива увага приділяється сприянню 

підприємництву серед соціально незахищених груп населення, внутрішньо 

переміщених осіб (ВПО) та жінок. Для уникнення дублювання План заходів з 

реалізації Стратегії розвитку МСП не включає окремих заходів з підтримки жінок-

підприємниць. Натомість, він містить посилання на два інші стратегічні документи: 

1) Експортну стратегію України на період 2017–2020 рр., яка передбачає заходи з 

вдосконалення компетентностей МСП, очолюваних жінками та молоддю; та 2) 

концепцію Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 р., яка передбачає навчання та 

консультації для стартапів, започаткованих жінками, особливо у сільській 

місцевості. Постанова Кабінету Міністрів «Про проведення гендерно-правової 

експертизи», прийнята у 2018 р., забезпечує рівні права та підходи до чоловіків та 

жінок у всьому законодавстві. Для забезпечення рівних прав та можливостей жінок 

та чоловіків, зокрема, у плані створення бізнесу, у більшості державних організацій 

на національному та регіональному рівнях присутні координатори з питань 

гендерної рівності. 

Хоча заходи, пов'язані із підприємництвом серед жінок, передбачені низкою 

стратегічних документів, потреба у координації реалізації різноманітних 

міжвідомчих політик та проведенні систематичного моніторингу та оцінки досі не 

розглядалася. Незважаючи на те, що офіційне об'єднання, покликане сприяти 

розвитку підприємництва серед жінок, на національному рівні відсутнє, на 

локальному та регіональному рівнях існує декілька активних об'єднань, які 

забезпечують підтримку та представництво спільних інтересів жінок-підприємниць. 

Наприклад, Торгово-промислові палати у Донецьку, Львові, Чернігові та Вінниці 

створили Комітети жінок-підприємниць, які представляють інтереси жінок-

підприємниць. Розвитку підприємництва серед жінок активно сприяє низка ГО, 

наприклад: «Ліга ділових та професійних жінок України» та «Мережа амбасадорів 

жінок-підприємниць». Однак, незважаючи на активні колективні зусилля 

громадських партнерів, на політичному рівні досі необхідно проводити 

роз'яснювальну роботу з питань підвищення рівня залученості та лідерства жінок як 

фактору економічного зростання на національному, регіональному та локальному 

рівнях. 

Різні програми, які переважно співфінансуються донорами, пропонують великий 

вибір навчальних курсів, орієнтованих на жінок-підприємниць. Програма «Жінки у 

торгівлі», що реалізовується в рамках Канадсько-українського проекту підтримки 

торгівлі та інвестицій (CUTIS), допомагає жінкам-підприємницям долати бар'єри на 

міжнародних ринках. Що стосується державних програм, на регіональному та 

локальному рівнях існує декілька ініціатив, спрямованих на підтримку жінок-

підприємниць, наприклад, «Жіноча бізнес школа» у м. Біла Церква. Крім цього, Офіс 

з просування експорту за підтримки уряду Канади та спільно з Посольством 

Нідерландів розробив «Навчальний курс для жінок-власниць бізнесу», який 

пропонує жінкам-підприємницям підготовку для міжнародного бізнесу із 

врахуванням принципів інноваційного підприємництва та цілей сталого розвитку 

ООН. Проте, незважаючи на існування різноманітних навчальних програм та 

програм підтримки бізнесу, спеціалізована галузева підтримка жінок залишається 

недостатньо розвиненою, особливо у креативній галузі, текстильній галузі та 
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індустрії моди, що були визначені у Стратегії розвитку МСП як ключові галузі для 

розвитку підприємництва серед жінок. 

Навики підприємництва 

У новій Стратегії розвитку МСП 2020 уряд України чітко визначив розвиток 

людського капіталу в якості пріоритету реформ бізнесу. Нещодавнє дослідження 

«Навички для сучасної України», проведене Світовим Банком, вказує на важливість 

формування навиків для розширення можливостей працевлаштування, зокрема для 

надання працівникам спроможності ефективніше виконувати власну роботу, 

використовувати нові технології та навчатися інноваціям. Крім цього, інвестиції у 

навики дозволяють фірмам покращити власні позиції у ланцюжку формування 

доданої вартості завдяки працевлаштуванню кваліфікованих працівників (Del Carpio 

et al., 2017[22]). У 2018 р., коли при МРЕТС було створено ОРМСП, розробка програм 

підтримки бізнесу для МСП декларувалася як одне із завдань Офісу. 

Загалом, Україна розпочала масштабні інвестиції у розвиток навиків серед 

підприємців, і зараз існують різноманітні навчальні програми. На національному 

рівні у 2018 р. було створено Національний фонд розвитку інновацій з річним 

бюджетом у розмірі 50 млн. грн. (приблизно 1,9 млн. євро), який надає стартапам 

фінансову, технічну та консультаційну допомогу. Крім цього, уряд приділяє 

достатньо уваги підтримці підприємств, які здійснюють підготовку до експортної 

діяльності, завдяки програмі «Експортна революція», яка є ініціативою Офісу з 

просування експорту. На регіональному рівні розвиток навиків серед МСП 

забезпечується завдяки регіональним стратегіям розвитку та наданню послуг 

професійної підготовки для молоді, стартапів, жінок-підприємниць та МСП, які 

демонструють зростання. Після початку реформи децентралізації у 2017 р. для 

надання стартапам фінансової та нефінансової підтримки на локальному рівні були 

створені регіональні молодіжні центри. 

Що стосується навчання цифровим навикам, Україна не повністю використовує своє 

унікальне позиціювання у роботі на онлайн платформах для кращого інвестування у 

розвиток цифрових навиків серед підприємців поза межами сектору ІКТ. Україна 

займає 1-е місце в Європі та 4-е місце у світі за обсягами фінансових потоків та 

кількістю завдань, виконуваних на електронних майданчиках праці (ILO, 2019[23]; 

Graham, Hjorth and Lehdonvirta, 2017[24]). За даними цього дослідження, до найбільш 

популярних завдань належать графічний дизайн, розробка вебсайтів та 

програмування. Якщо уряд бажає зберегти за країною лідерство, йому необхідно 

буде вдосконалювати цифрові навики своїх громадян шляхом навчання. 

Для ефективного інвестування у людський капітал Україні необхідно на регулярній 

основі проводити систематичний аналіз навиків МСП. Попри те, що відповідний 

аналіз не проводиться в Україні на регулярній основі, цю прогалину заповнюють 

окремі ініціативи. Наприклад, проект «Щорічна оцінка ділового клімату» (ABCA) у 

2015–2016 рр., який фінансується USAID, продемонстрував, що відсутність навиків 

є одним з бар'єрів для розвитку МСП. Цей висновок був врахований у Стратегії 

розвитку МСП 2020, яка передбачає надання навчальних та консультаційних послуг 

з метою просування експорту, започаткування власного бізнесу та ведення бізнесу в 

Україні. Крім цього, Офіс з просування експорту збирає інформацію про потреби 

навчання МСП-експортерів на національному рівні, у той час як на регіональному 

рівні оцінка навчальних потреб проводиться шляхом співбесід з місцевими МСП. У 
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майбутньому ОРМСП повинен працювати над збором та аналізом даних про попит 

та пропозицію навиків, а також про майбутні перспективи у плані навиків. 

Крім цього, з прийняттям підходу вибіркової спеціалізації у 2018 р., Україна повинна 

визначити майбутні потреби у навиках МСП в окремих галузях та регіонах. Пілотна 

програма, що реалізовується у трьох областях (Харківській, Одеській та Запорізькій), 

допомогла визначити економічний, інноваційний та науковий потенціал цих 

областей та поклала вдалий початок повномасштабному визначенню відповідного 

потенціалу. Однак аспекти розвитку навиків розкриті у звітах недостатньо. 

Компонент С – Доступ до фінансування 

Прогрес у плані спрощення доступу МСП до фінансування відносно сповільнився 

після останньої оцінки АМБ у 2016 р., частково через необхідність спочатку 

вирішити ширші фінансові та макроекономічні проблеми України. Однак нещодавно 

банківський сектор стабілізувався, а обсяги кредитування зростають. Окрім цього, 

урядом реалізовується низка нових ініціатив для стимулювання кредитування МСП. 

Багато з цих ініціатив ще перебувають на початковому етапі, однак, якщо уряду 

вдасться їх реалізувати, вони можуть покращити ситуацію із доступністю 

фінансування для МСП. Було вжито чимало заходів для покращення рівня 

фінансової грамотності серед населення, і це також стало ціллю особливо для 

підприємців. 

Законодавча та регуляторна база 

Для забезпечених операцій існує законодавча база, зокрема реєстри обтяжень 

рухомого та нерухомого майна. Попри те, що Україна демонструє відносно добрі 

показники у рейтингу Світового Банку Doing Business 2020 за індексом «Захист прав 

кредиторів» (8 з 12), питання примусового виконання залишається проблемним. 

Наприклад, показник стягнення заборгованості у випадку неплатоспроможності 

становить лише 9 центів на долар, що є найнижчим показником у регіоні, де середній 

показник становить 33,45 центів, та значно нижчим від показника членів ОЕСР – 

майже 67,87 центів (World Bank, 2019[6]). Реформи, спрямовані на зміцнення 

забезпечених операцій та процедур банкрутства, були розпочаті у 2016 р. та 2017 р. 

відповідно. У результаті, 21 жовтня 2019 р. набув чинності новий Кодекс з процедур 

банкрутства. Нова законодавча база забезпечить додатковий захист забезпеченим 

правам та участі кредиторів у порівнянні з незабезпеченими кредиторами, а також 

спростить процедуру оголошення банкрутства. Новий кодекс є важливим кроком у 

напрямку вдосконалення Україною законодавчої бази неплатоспроможності, однак 

його ефективність ще не пройшла перевірки. 

Діє приватне бюро кредитної інформації. Частка охоплення різко зросла між 2011 р. 

та 2014 р. (із 17% до 48% дорослого населення), однак після цього залишається без 

змін. На даний час збираються лише дані від банків, кредитних спілок та інших 

постачальників фінансових послуг. Інформація від підприємств роздрібної торгівлі 

та комунальних підприємств не надходить. Стосовно нормативних документів, що 

регулюють банківську діяльність, Національний Банк України (НБУ) розпочав 

впровадження стандартів Базель ІІІ, відповідно до яких нові вимоги поступово 

запроваджуватимуться впродовж наступних років. Враховуючи негативні наслідки 

факторів ризику, пов'язаних з валютними кредитами (в іноземній валюті), після 2008 

р., НБУ запровадив суворі вимоги до валютних позик; вони були послаблені у 2019 

р. з прийняттям нового закону «Про валюту і валютні операції». Валютне 
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кредитування фізичних осіб досі під забороною, однак дозволене валютне 

кредитування підприємств, а також відсутні обов'язкові вимоги для банків стосовно 

розкриття та роз'яснення валютних ризиків нехеджованим позичальникам-

підприємствам. В Україні працює декілька зареєстрованих бірж, однак 

інфраструктура ринку капіталу фрагментована, а діяльність на первинному та 

вторинному ринку досить незначна. Ринкова капіталізація у вигляді відсотка від 

ВВП залишається низькою. 

Джерела зовнішнього фінансування МСП (банківське фінансування, 

небанківське фінансування, венчурний капітал) 

Між 2014 р. та 2017 р. у банківському секторі України відбулися значні зміни, що 

характеризувалися банкрутствами банків, реструктуризаціями та консолідацією. 

Кількість діючих банків зменшилась майже вдвічі, а баланс скоротився з 83,5 млрд. 

дол. США в активах 2014 р. до 49,6 млрд. дол. США у 1-й половині 2018 р.,xvi що 

призвело до значного скорочення доступності кредитування (EBRD, 2018[25]). Умови 

кредитування стали суворішими, що вкрай негативно позначилося на доступі МСП 

до фінансування. Попри відновлення економіки і наявні ознаки покращення умов 

кредитування МСП (за даними аналізу НБУxvii), відсоткові ставки залишаються 

високими (18,8% для МСП у 2018 р.). У результаті, за даними аналізу підприємств, 

проведеного НБУ, понад 30% МСП повідомляють про проблеми з доступом до 

фінансування оборотного капіталу. Крім цього, проблемою є доступність довших 

термінів погашення. 

Заходи на підтримку доступу МСП до фінансування переважно представлені 

програмами МФО або регіональними ініціативами. Регіональні програми переважно 

пропонують субсидії або гарантії відсоткових ставок для підтримки МСП або їх 

підкатегорій, наприклад, дрібних фермерів. Існує план зі створення національної 

системи гарантування кредитів, однак чіткий проект та часові рамки досі невідомі. 

Проте у 2018 та 2019 рр. уряд запустив декілька механізмів фінансової підтримки 

для окремих підприємств та потреб. Одним з них є створення Фонду підтримки 

винаходів Мінекономіки з бюджетом у розмірі 100 млн. грн. Метою фонду є 

підтримка розробки та комерціалізації винаходів. Було запущено пілотний проект, 

який триватиме до кінця 2019 р. У липні 2019 р. уряд також створив новий Фонд 

розвитку інновацій. Бюджет фонду становить 400 млн. грн., а його структура 

відповідає структурі грантової програми для підтримки стартапів. 

Небанківське фінансування може отримати стимул для розвитку завдяки 

вдосконаленій законодавчій базі, яка дозволить запобігти фрагментації, при цьому 

сам сектор залишається недостатньо розвиненим. Через відсутність правового 

визначення мікрофінансування у країні відсутні спеціалізовані установи з 

мікрофінансування (СУМ). Відповідно, мікрофінансування переважно надається 

через кредитні спілки (КС), кількість яких на момент останньої оцінки становила 

близько 600 (активних); однак після фінансової кризи 2008 р. кількість КС та обсяг 

їх активів продовжували скорочуватися частково через заходи регулятора з 

очищення галузі та анулювання ліцензій неплатоспроможних та неліквідних 

організацій (Klimenko, Sokolova and Hasii, 2017[26]). Станом на вересень 2018 р. 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг, було зареєстровано 358 активних кредитних спілок (National 

Commission for the State Regulation of Financial Services Markets (Natcomfin), 2018[27]). 

12 вересня 2019 р. було прийнято новий закон з метою реформування законодавчої 

бази для небанківських фінансових установ.xviii Існує законодавча база для лізингової 
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діяльності, а послуги лізингу надаються найбільшими банками. Переважає лізинг 

обладнання, особливо сільськогосподарського обладнання (приблизно третина 

орендованого майна станом на 1-й кв. 2019 р.). Однак рівень загального проникнення 

залишається низьким – менше 1% ВВП у порівнянні з 4–14% у країнах Центральної 

Європи. Факторинг регулюється положеннями Цивільного кодексу та 

Господарського кодексу. У межах проекту співпраці з ЄС (FINREG) здійснюється 

перегляд чинного законодавства, а уряд шукає шляхи для покращення 

поінформованості та спрощення використання, однак такі ініціативи досі 

перебувають на початковому етапі реалізації. 

Доступ до власного капіталу недостатній. Це включає венчурний капітал, який не 

регулюється жодним окремим законодавством. Натомість діяльність, пов'язана з 

венчурним капіталом, регулюється законом «Про установи співфінансування», в 

якому відсутнє визначення венчурної діяльності. Триває робота над підготовкою 

нового закону про інвестиційні фонди, який дозволить привести українське 

законодавство у відповідність до норм ЄС; це може стати нагодою для уточнення 

визначень та забезпечення чіткої законодавчої бази для венчурних операцій. 

Діяльність також ускладнюється обмеженнями на участь інституційних інвесторів та 

обмеженим захистом акціонерів (відповідно до індексу захисту міноритарних 

інвесторів рейтингу Doing Business Світового Банку). Попри це, за даними 

Української асоціації венчурного та приватного капіталу, впродовж останніх 

декількох років діяльність активізувалася. У 2018 р. налічувалося 115 інвестицій на 

суму понад 330 млн. дол. США, що приблизно на 30% більше у порівнянні з 

показниками 2017 р. (Ukrainian Venture Capital and Private Equity Association, 

2019[28]). Було сформовано ряд мереж неформальних інвесторів, однак, як для країни 

розмірів України, їх діяльність досі перебуває на етапі становлення. 

Фінансова грамотність 

Уряд не проводив оцінки рівня фінансової грамотності з часу публікації останнього 

Індексу політики у сфері МСП. Однак нещодавнє дослідження, проведене USAID та 

Національним Банком України (з використанням методології ОЕСР/Міжнародної 

мережі фінансової освіти), вказує, що більш, ніж половина населення не має чіткого 

розуміння банківських термінів, і ця ситуація не покращилася у порівнянні з 

результатами аналогічного аналізу, проведеного у 2010 р. Рівень фінансової 

грамотності є особливо низьким серед молоді та жінок, а також у віддалених 

районах. У 2012 р. фінансову грамотність було включено в шкільну програму у 

вигляді пілотної програми навчання основам підприємницької діяльності та 

управління особистими фінансами. З цього часу, за підтримки нового закону про 

освіту, прийнятого у 2017 р., у якому фінансова грамотність визнана в якості 

ключової компетентності, цей предмет було запроваджено для більшої кількості 

шкіл та учнів, однак він досі не викладається у всіх школах та всім учням. 

Підвищення рівня фінансової грамотності також належить до завдань Стратегії МСП 

2020. Існує низка навчальних програм, фінансованих урядом, наприклад, через 

Державну службу зайнятості України (ДСЗ), та міжнародними донорськими 

організаціями, проте послідовне забезпечення навчальними програмами, 

орієнтованими на потреби підприємців, відсутнє. Крім цього, відсутні механізми 

моніторингу та оцінки різноманітних ініціатив, які перебувають на етапі реалізації. 
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Компонент D – Доступ до ринків 

Державні закупівлі 

Впродовж періоду оцінки державні закупівлі регулювалися законом «Про публічні 

закупівлі»xix (ЗПЗ), прийнятим 25 грудня 2015 р., у чинній редакцій. Новий ЗПЗ,xx 

який передбачає заходи з підтримки участі МСП, був підготований на виконання 

Україною зобов'язання xxi поступово привести своє законодавство у відповідність до 

директив ЄС про державні закупівлі, включно з положеннями про спрощення 

доступу МСП до державних закупівель. Крім цього, Стратегія з розвитку МСП 

містить рекомендації щодо спрощення доступу МСП до державних закупівель, однак 

вони досі нереалізовані. 

При Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства (МРЕТС) 

діє Департамент сфери публічних закупівель (ДСПЗ) з регуляторними, 

консультаційними та контрольним функціями. Антимонопольний комітет України 

(АМКУ) діє в якості незалежного контрольного органу, який спростив процедуру 

подання скарг (та встановив чіткі терміни їх розгляду), однак ефективність системи 

є низькою через велику кількість скарг, багато з яких є безпідставними. ДСПЗ 

спільно з низкою вищих навчальних закладів організував навчання, яке переважно 

стосується офіційних вимог ЗПЗ та використання системи ProZorro (див. нижче). 

Однак воно досі не повністю відповідає потребам великої кількості державних 

замовників, багато з яких відчувають нестачу кваліфікованих та досвідчених 

працівників та неспроможні визначити й описати потреби, підготувати чіткі та 

об'єктивні специфікації і встановити належні кваліфікаційні вимоги і критерії 

оцінки. 

При закупівлі товарів та послуг вартістю понад 200 000 грн. та виконанні робіт 

вартістю понад 1 500 000 грн. всі державні органи зобов'язані використовувати на 

регулярній основі систему електронних закупівель ProZorroxxii. Для угод з меншою 

вартістю передбачені спрощені процедури. Система ProZorro містить центральне 

сховище даних про державні закупівлі, яке знаходиться у власності та під 

управлінням держави і дозволяє розміщувати повідомлення та отримувати доступ до 

даних, а також містить модуль проведення електронних торгів (в якому ціна загалом 

є головним критерієм оцінки), при цьому доступ до всього функціоналу 

забезпечується через ряд публічних закупівельних платформ. Останні працюють на 

комерційних засадах і повинні використовуватися державними замовниками та 

підрядниками для проведення процедур державних закупівель. Пов'язаний 

вебсайтxxiii повинен спростити моніторинг державних закупівель, однак дані про 

участь МСП отримати складно (див. Блок 12.1 для отримання більш детальної 

інформації про обидві системи). 

ЗПЗ та суміжне законодавство містить положення про поділ на лоти. Може 

вимагатися забезпечення заявки на участь, однак воно не повинно перевищувати 

0,5% від передбаченої вартості угоди. До набуття чинності новим ЗПЗ через 6 

місяцівxxiv від дати його публікації відсутні будь-які вимоги щодо пропорційності, 

при цьому державні замовники можуть встановлювати кваліфікаційні вимоги на 

власний розсуд або не встановлювати жодних. Обмеження стосовно субпідрядів 

також відсутні. Це збільшило ризик укладення угод з некваліфікованими 

підрядниками та порушило свободу конкуренції. Можливості для ширшої участі 

МСП за умов чесної конкуренції також обмежуються постійними тенденціями до 
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зменшення вартості окремих угод до порогових значень, а показники участі 

залишаються відносно низькими, хоча й перевищують порогові значення. 

Для усунення окремих із зазначених вище недоліків у новий ЗПЗ включено 

вдосконалені положення, які, як очікується, розширять участь МСП, зокрема: 

 розширення переліку критеріїв оцінки, включаючи, зокрема, вартість 

обслуговування впродовж терміну експлуатації; 

 норми та процедури для спрощеного присудження угод на незначні суми; 

 правила стосовно ринкових консультацій у процесі планування закупівель; 

 більш зрозумілі та чіткіші правила договірної процедури; та 

 уточнені правила стосовно кваліфікаційних критеріїв та їх застосування. 

Його успішне впровадження потребуватиме постійної уваги до законодавчих та 

організаційних аспектів і, передусім, покращення поточних практик у сфері МСП, а 

саме: 

 вдосконалення та орієнтованість функції перегляду, підвищення рівня її 

ефективності;  

 підвищення рівня обізнаності та навиків державних замовників, включаючи 

аспекти, що стосуються МСП; та 

 забезпечення належного застосування вимог щодо пропорційності та 

відповідності (без надміру) кваліфікаційних критеріїв, стимулювання 

застосування більшої кількості конкретних критеріїв оцінки, а не лише ціни. 

Блок 12.1. Українська електронна система державних закупівель ProZorro та DoZorro 

У грудні 2015 р. Уряд України прийняв поправки до Закону «Про публічні закупівлі» 

з метою підвищення рівня прозорості, ефективності та чесності роботи 

закупівельних систем завдяки використанню електронних механізмів державних 

закупівель. Ця реформа стала особливо нагальною з огляду на значні втрати 

державного бюджету через корупційні практики у сфері державних закупівель 

(приблизно 10–15% або 35–52,5 млрд. видатків з державного бюджету щорічно) та в 

межах заходів фіскальної консолідації. Таким чином, використання електронної 

системи ProZorro (https://prozorro.gov.ua) стало обов'язковим при проведенні 

закупівельних процедур всіма державними органами та природними державними 

монополіями. Систему ProZorro було розроблено на основі відкритого джерела 

даних і вона є результатом співпраці між державою, бізнес-сектором та 

громадянським суспільством, при цьому великий вклад було зроблено експертами 

Transparency International, а фінансова підтримка забезпечувалася ЄБРР, USAID й 

іншими міжнародними донорськими організаціями. 

За даними Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 

(МРЕТС), запровадження системи ProZorro допомогло заощадити на державних 

закупівлях близько 7,53% завдяки системі відкритих заявок, доступ до якої може 

отримати кожен. З часу її запуску у 2016 р., система ProZorro отримала широке 

міжнародне визнання та 1-е місце на World Procurement Awards та Open Government 

Awards у 2016 р. 

https://prozorro.gov.ua/
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З метою доповнення цієї важливої інновації, підвищення рівня прозорості та 

профілактики розкрадання на всіх етапах державних закупівель українське 

громадянське суспільство створило систему Dozorro (https://dozorro.org) – онлайн 

майданчик, призначений для забезпечення певного контролю над державними 

закупівлями з боку громадянського суспільства. Вона дозволяє публікувати відгуки, 

коментарі та інформацію про державного замовника, постачальника, державні та 

правоохоронні органи, а також про закупівельну процедуру. Крім цього, станом на 

сьогодні спільнота Dozorro об'єднує 24 професійні громадянські організації України, 

які виявляють та скеровують скарги на порушення у понад 1 500 закупівельних 

процедур щомісячно. 

Джерело: (Institute for Economic Research and Policy Consulting, 2018[29]), (OECD, 2018[30]). 

Стандарти і технічні норми 

У 2014 р. Україна підписала Угоду про асоціацію (УА), включаючи Поглиблену та 

всеохоплюючу зону вільної торгівлі (ПВЗВТ), з Європейським Союзом; УА набула 

часткової чинності у 2016 р. та повної чинності у 2017 р. Відповідно до ПВЗВТ, 

тарифи між Україною та ЄС підлягають поступовому скасуванню, а нетарифні 

бар'єри, такі як технічні бар'єри, усуватимуться шляхом приведення законодавства у 

відповідність до норм ЄС. Таким чином, у 2014 р. та 2015 р. Україна прийняла низку 

законів з метою приведення власної інституційної та законодавчої бази у 

відповідність нормам ЄС. Наближення технічних норм до норм ЄС практично 

завершене (прийнято 25 із 27 технічних норм, передбачених УА з ЄС). Майже 65% 

всіх національних стандартів (близько 22 000) відповідають міжнародним та 

європейським стандартам. Одночасно були скасовані національні стандарти, які 

суперечили одне одному та були прийняті до 1992 р. Обов'язкову сертифікацію 

продукції, яка поширювалася на 70% продукції у 2009 р., було скасовано 01 січня 

2018 р. Було розроблено дорожню карту ініціювання переговорів з ЄС до Угоди про 

оцінку відповідності та прийнятність промислової продукції (УОВП). 

Враховуючи, що МСП зазначають, що низький рівень внутрішнього попиту є однією 

з основних проблем їхнього розвитку, доступ до зовнішніх ринків, таких як єдиний 

ринок ЄС, може відкрити для фірм малого та середнього розміру додаткові 

можливості.xxv Для отримання доступу до торгівельних можливостей уряд повинен 

допомогти МСП зрозуміти, що нова система інфраструктури якості (ІЯ) може 

принести їм користь. Наприклад, деякі дані вказують на те, що більшість МСП досі 

вважають, що сертифікація є обов'язковою, і не знайомі з концепцією 

самодекларації. Як міністерство, відповідальне за ІЯ країни, МРЕТС координувало 

прийняття низки програмних ініціатив (за підтримки міжнародних донорських 

організацій), спрямованих на підтримку МСП. Серед них – вебсайт «Комунікативна 

платформа з технічного регулювання в Україні» (www.techreg.in.ua), що забезпечує 

майданчик, який може використовуватися МСП для отримання інформації про 

технічні регламенти та для участі в онлайн діалозі між бізнесом та органами 

державної влади; МСП пропонується навчання з питань використання стандартів за 

методом підготовки інструкторів. МРЕТС повинно продовжувати свою підтримку та 

курс на послідовну реалізацію цих заходів, а також працювати над координуванням 

та інтеграцією перспективних програмних ініціатив, наприклад, з боку 

національного агентства з розвитку МСП (ОРМСП) або Офісу з просування експорту 

(ОПЕ), для забезпечення незначних видатків МСП на пошук інформації. Одна з 

передових практик – налагодження зв'язків між МСП та експортними вебпорталами, 

https://dozorro.org/
http://www.techreg.in.ua/
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а також залучення УкрНДНЦ (див. нижче) та Національного агентства з акредитації 

України (НААУ) до участі у роботі новостворених вебсайтів. 

Зрештою, установи ІЯ у країні поступово переходять від місії «контроль 

відповідності нормативно-правовим вимогам» до «надання галузевих послуг на 

засадах зворотного зв'язку та залученості». Наприклад, Український науково-

дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості 

(УкрНДНС), який з 2015 р. виконує функції національного органу стандартизації, 

продає стандарти в режимі онлайн, публікує інформацію про проекти національних 

стандартів, координує роботу технічних комітетів та бере участь у міжнародних 

побратимських проектах. УкрНДНС також стимулює МСП брати участь у 

стандартизації та забезпечує доступ МСП до текстів стандартів.xxvi Аналогічним 

чином, органи нагляду за ринками (Державна служба України з питань безпечності 

харчових продуктів та захисту споживачів, створена тільки у 2016 р.) на даний час 

розробляють основи політики для стимулювання участі громадян у нагляді за 

ринком та проводять роз'яснювальну роботу серед громадян з питань захисту 

споживачів. 

Інтернаціоналізація МСП 

З 2014 р. по 2017 р. експорт України скоротився на 12%, переважно через скорочення 

обсягів експорту до Російської Федерації. Однак станом на середину 2018 р. частка 

ЄС у загальному обсязі експорту України становила 42,1%.xxvii У 2017 р. на МСП 

припадало 27,0% всього експорту, що набагато менше, ніж середнє значення у 50% 

в ЄС загалом. Серед ключових бар'єрів для експорту українські підприємствxxviii 

називають недостатню якість транспортної інфраструктури, непередбачену 

торговельну політику України, високі рівні забюрократизованості на митниці та 

велику кількість дозвільних документів (Institute for Economic Research and Policy 

Consulting, 2019[31]). Крім цього, ефективність роботи нещодавно запровадженого на 

митниці «єдиного вікна» у плані тривалості та рівня автоматизації процедур є 

низькою.xxix За даними рейтингу Світового Банку Doing Business за 2020 р., Україна 

посідає 74-е місце за показниками зовнішньої торгівлі порівняно зі 154-м місцем у 

2015 р., при цьому час та вартість експортної діяльності значно перевищують 

середнє значення у країнах СП та ОЕСР (66 годин та 192 дол. США в Україні 

порівняно із 2,77 години та 35,46 дол. США у країнах ОЕСР). За даними Індикаторів 

спрощення процедур торгівлі ОЕСР за 2017 р., Україна демонструє дещо нижчий 

результат, ніж середньостатистичне регіональне значення у СП, і їй слід вжити 

заходів для досягнення постійного покращення у плані доступності інформації та 

рівня залученості торговельної спільноти (OECD, 2017[32]). 
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Рисунок 12.5. Індикатори спрощення процедур торгівлі ОЕСР для України, 2017 р. 

 

Примітка: В ІСПТ використовується значення від 0 до 2, при цьому 2 означає найкращий результат, 

якого можна досягти. 

Джерело: ОЕСР, База даних Індикаторів спрощення процедур торгівлі, https://oe.cd/tfi. 

Експортна стратегія України на 2017–2021 рр. є основним стратегічним документом, 

що регулює створення нормативно-правової бази у сфері інтернаціоналізації МСП. 

У 2016 р. за підтримки міжнародних донорських організацій Україна створила Офіс 

з просування експорту (ОПЕ), який згодом було реструктуризовано і який з 2018 р. 

функціонує при Міністерстві економіки та торгівлі. ОПЕ надає широкий перелік 

послуг, наприклад, навчання, консультації з питань експорту, інформаційну 

підтримку (за допомогою онлайн інструменту ЄС Trade Helpdesk),xxx а також 

спрощення участі МСП у торговельних місіях. У перспективі, важливо забезпечити 

наявність в ОПЕ належних ресурсів та розвиток внутрішнього потенціалу для 

розширення переліку послуг підтримки відповідно до Експортної стратегії та вимог 

МСП. 

У 2018 р. Україна вжила низку заходів для покращення доступу МСП до 

торговельного фінансування, створивши Експортно-кредитне агентство (ЕКА), яке 

надає підприємствам послуги експортного страхування. У перспективі, уряд повинен 

забезпечити не лише достатнє фінансування агентства, але також і підзвітність та 

застосування прозорих критеріїв для підтримки експорту, яку він надаватиме, в 

якості передумов для сталого розвитку та довіри з боку бізнес-середовища. 

За винятком низки окремих ініціатив, системний підхід до розвитку ланок ланцюгів 

постачання між МСП та великими інвесторами відсутній. В Експортній стратегії 

також розглядається питання використання МСП ресурсів електронної торгівлі, а 

законодавство переважно було приведене у відповідність законодавчій базі ЄС; 

однак відсутність поінформованості серед МСП та обмежений перелік послуг 

навчання і підтримки у цій сфері є перешкодою для зростання електронної торгівлі 

в Україні. 
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Компонент Е – Підтримка інновацій та підприємництва 

Послуги з розвитку бізнесу 

Україна досягла значного прогресу у питанні надання послуг підтримки МСП та 

модернізації інфраструктури підтримки МСП, при цьому обидва питання стали 

пріоритетними у нещодавно прийнятій Стратегії МСП 2020. 

У жовтні 2018 р. при Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства (МРЕТС) в якості дорадчого органу був створений Офіс розвитку МСП 

(ОРМСП), при цьому плани передбачали створення та координацію регіональних 

центрів підтримки МСП та покращення доступу МСП до інфраструктури підтримки. 

До запуску спеціального інформаційного порталу для МСП (www.sme.gov.ua) у 

жовтні 2019 р. спільними зусиллями МРЕТС та ОРМСП найповніший каталог 

організацій з підтримки бізнесу пропонує програма USAID «Лідерство в 

економічному врядуванні». Таким чином, створений портал для МСП став 

відповіддю на потребу підприємств у доступі до інформації про започаткування та 

розвиток бізнесу в Україні.xxxi 

Більшість із діючих програм підтримки МСП фінансуються донорськими 

організаціями, а окремі програми забезпечуються комерційними партнерами. 

Наприклад, державний банк «Ощадбанк» пропонує програму «Будуй своє», в межах 

якої підприємства можуть звертатися за отриманням наставницької підтримки з боку 

генеральних директорів успішних підприємств, а також перевірити свої 

підприємницькі навики та зареєструватися для участі в навчальних курсах в режимі 

онлайн. На національному рівні Міністерство аграрної політики та продовольства 

України (МАПП), Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження 

України (ДАЕЕ) та Антимонопольний комітет України (АМКУ) пропонують цільові 

ПРБ для МСП у власних офісах та на власних вебсайтах. Крім цього, Державна 

служба зайнятості надає індивідуальні та колективні консультації з питань 

започаткування та управління бізнесом, а також пропонує одноразові виплати 

застрахованим безробітним особам, які бажають розпочати власний бізнес. 

Однак основна підтримка МСП надається на локальному рівні. Починаючи з 2018 р., 

після прийняття національних програм промислового розвитку та інших 

стратегічних документів,xxxii Україна сприяє розвитку інновацій у галузях економіки 

з високим потенціалом шляхом трансферу наукових інновацій, створення 

промислових кластерів у високотехнологічних галузях та створення ефективних 

екосистем технологічних парків, наукових та промислових кластерів. Таким чином, 

станом на сьогодні, широко розвинена інфраструктура підтримки МСП охоплює 

бізнес-центри (329 станом на січень 2019 р.), бізнес-інкубатори (62), 

технологічні/наукові парки (79) та промислові кластери, зокрема, 20 національних 

кластерів.xxxiii У 2018 р. всі вказані вище організації провели 19 000 навчальних 

заходів та семінарів, 4 600 форумів, круглих столів і конференцій, які відвідали 

330 000 учасників. За посередництвом ЄБРР ЄС також створив Мережу центрів 

підтримки бізнесу (ЦПБ) у 15 містах України, які організовують навчання, семінари, 

консультації та надають інші послуги підтримки бізнесу у регіонах. Державна 

служба зайнятості також створює центри розвитку бізнесу та консультацій, які 

надають консультації та допомогу в плануванні та здійсненні підприємницької 

діяльності, у всіх регіонах України. 

Уряд публікує основні статистичні дані про кількість організацій підтримки бізнесу 

та їх діяльність (кількість навчальних заходів, семінарів); однак ці статистичні дані 

http://www.sme.gov.ua/
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були б набагато кориснішими за умови застосування орієнтованих на результат 

ключових показників ефективності для оцінки впливу ПРБ на МСП-учасників та 

оцінки ефективності роботи інфраструктури підтримки. Крім цього, не проводилося 

жодного аналізу попиту та пропозиції на ринку ПРБ, а за підтримки донорських 

організацій було проведено лише декілька (неактуальних) досліджень, які частково 

стосувалися навиків підприємництва серед МСП. 

На початку 2018 р. МАПП було створено перший механізм співфінансування для 

стимулювання активізації ПРБ з боку приватних організацій та відшкодування до 

90% вартості консультаційних послуг в аграрному секторі. На додаток до цього, 

Стратегія розвитку МСП 2020 передбачає розширення переліку та якості ПРБ, що 

надаються МСП. Частково це повинно досягатися шляхом надання підтримки 

приватним консультаціям з метою покращення їх професійних стандартів та 

доповнення їх пропозиції послугами з вищою доданою вартістю. У майбутньому 

необхідно докладати додаткових зусиль для розвитку ринку приватних ПРБ, 

наприклад, шляхом розширення механізму співфінансування поза межі аграрного 

сектору та оцінки можливостей впровадження програм сертифікації якості для 

приватних постачальників послуг. 

Політика у сфері інноваційної діяльності 

Після оцінки АМБ у 2016 р. в українській програмній базі інноваційної діяльності 

було досягнуто певних покращень. Наприкінці 2018 р. уряд розпочав громадське 

обговорення проекту Стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 

2030 р., яку було схвалено у липні 2019 р. і яка, зокрема, орієнтована на потреби 

МСП. Одночасно найбільшим програмним досягненням було прийняття Стратегії 

розвитку МСП до 2020 р., в якій підтримку інноваційної діяльності серед МСП 

виділено в якості одного із 6 стратегічних напрямків. 

В інституційному плані, повноваження з формування та реалізації політики у сфері 

інноваційної діяльності розподілені між МРЕТС і Міністерством освіти та науки 

(МОН); при цьому МОН відповідає за створення інноваційного середовища у 

навчальних та наукових закладах, а МРЕТС виконує провідну роль у спрощенні 

комерціалізації винаходів у бізнес-секторі. Крім цього, у квітні 2017 р. Кабінет 

Міністрів створив Національну раду з питань розвитку науки і технологій з метою 

стимулювання співпраці між науковцями, урядом та підприємцями для внесення 

пропозицій щодо реалізації державної політики стосовно розвитку науки та 

технологій. Однак вкрай обмежене представництво бізнес-сектору у Раді викликає 

сумніви у спроможності її функціонування в якості дорадчого органу, 

відповідального за формування основ політики. Альтернативою співпраці уряду з 

приватним сектором є щорічний Всеукраїнський фестиваль інновацій, організований 

МОН у партнерстві з Європейською мережею підприємств, яка визначає та скеровує 

фінансування на інноваційні проекти із значним потенціалом комерціалізації. 

Інфраструктура інноваційної діяльності спирається на загалом оформлену 

законодавчу базу, що включає прийняті нещодавно закони, які регулюють діяльність 

численних бізнес-інкубаторів, промислових парків та центрів трансферу технологій 

(ЦТТ). Хоча це є привабливим атрибутом української екосистеми інновацій, 

фактична ефективність цих організацій суттєво відрізняється між собою. Наприклад, 

чимало промислових парків мають лише одне підприємство-резидент, а ЦТТ рідко 

беруть участь у комерціалізації технологій шляхом ліцензування або формування 

наукових відділів (Stanković and Aridi, 2017[33]). Щоб усунути ці обмеження та 
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спробувати запропонувати сучасні послуги з управління правами інтелектуальної 

власності та допомогти подолати відрив між науково-дослідними інститутами і 

реальною економікою, уряд створив низку Центрів підтримки технологій та 

інновацій (на базі університетів, науково-дослідних інститутів, інноваційних 

структур та технологічних парків). 

Рівень фінансової підтримки інноваційної діяльності залишається низьким. 

Державні ресурси історично скеровувалися державним науково-дослідним 

установам через базові механізми конкуренції з небагатьма стимулами для співпраці 

з промисловістю. Однак у 2018 р. Україна запровадила новий механізм фінансування 

досліджень на конкурентній основі під керівництвом Національного фонду 

досліджень, який проводить відбір та підтримує науково-дослідну роботу 

українських науковців та станом на 2019 р. має у власному розпорядженні бюджет у 

розмірі 9 млн. грн. Цього ж року уряд планує вперше пропонувати інструменти 

підтримки інноваційної діяльності у приватному секторі: Фонд розвитку інновацій 

надаватиме гранти для фінансової, технічної та консультаційної підтримки 

високотехнологічних стартапів з потенціалом розширення на міжнародні ринки. 

Однак обмежений бюджет Фонду (приблизно 1,7 млн. євро у 2019 р.) становить, 

ймовірно, лише перший крок у напрямку виконання програмного завдання набагато 

більшого масштабу. 

У 2015 р. Україна стала асоційованим членом «Горизонт 2020» – 8-ї рамкової 

програми ЄС в галузі досліджень та інновацій. Станом на сьогодні участь у 

конкурсах проектів взяли 117 українських організацій, отримавши доступ до 

фінансування у розмірі приблизно 17,2 млн. євро для 90 проектів. Крім цього, за 

підтримки ЄС Україна приєдналася до Європейської ради інновацій (ЄРІ)xxxiv 

(загальний бюджет на 2019–2020 рр. – понад 2 млрд. євро, пілотний етап – до 2021 

р.) для підтримки інноваційної діяльності серед підприємців та науковців. На 

додаток до цього, починаючи з 2015 р., 12 українських підприємств взяли участь у 

«EIC Accelerator» (попередня назва: «Інструмент МСП»)xxxv (складова пілотної 

програми ЄРІ) – конкурсі для МСП, за підсумками якого пропонується фінансування 

у розмірі 50 тис. євро для оцінки можливості втілення інноваційної ідеї, а також 2,5 

млн. євро на розробку бізнес-плану та подальшу комерціалізацію винаходу 

відповідно. 

Загалом, Україна продемонструвала хороший прогрес у плані політики у сфері 

інновацій. Уряд повинен продовжувати реформи та спрямовувати їх на розширення 

інноваційної діяльності у секторі МСП. Для цього йому слід: 1) запропонувати 

розширені стимули для комерціалізації науково-дослідної діяльності, фінансованої 

за рахунок державного бюджету, та забезпечити виконання ЦТТ власної функції 

сполучної ланки між наукою та промисловістю; 2) проводити ретельний моніторинг 

впливу нових грантів на інноваційну діяльність і поступово запроваджувати 

додаткові інструменти для охоплення більшої кількості бенефіціантів. 

Основи політики, спрямованої на перехід МСП до еколого-орієнтованих видів 

господарської діяльності 

Україна продемонструвала значні успіхи у питанні розширення власного підходу до 

підтримки екологізації МСП. Стратегія розвитку МСП 2020 містить заклик до 

екологізації МСП та розвитку еколого-орієнтованих технологій. Зокрема, Напрямок 

2, у якому розглядається доступ до фінансування, містить заклик до стимулювання 

фінансових установ надавати довгострокові кредити під низькі відсотки на розробку 
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екологічної продукції та впровадження еколого-орієнтованих технологій. 

Відповідний План заходів передбачає окремі заходи з екологізації МСП, зокрема, 

розробку екологічних стандартів та підтримку впровадження еколого-орієнтованих 

практик, раціонального виробництва, а також Систем екологічного управління 

(СЕУ). 

Наступний крок – забезпечення втілення цих планів у конкретній та реалістичній 

політиці. На даний час Україна не має окремих законодавчих стимулів для МСП, 

хоча і проводить оцінки впливу на довкілля на основі ризиків. Згідно зі Стратегію 

розвитку МСП, за роботу з МСП, які потребують допомоги у питанні впровадження 

еколого-орієнтованих практик, відповідає Міністерство екології та природних 

ресурсів і МРЕТС. Забезпечення наявності однієї контактної точки для МСП – єдиної 

організації, яка може надати їм підтримку в розвитку бізнесу, зокрема, у 

впровадженні раціональних та конкурентоспроможних практик, допоможе 

покращити ефективність заходів. 

Еколого-орієнтовані державні закупівлі, які є ефективним інструментом для 

стимулювання еколого-орієнтованих практик у промисловості, отримують в Україні 

підтримку завдяки низці проектів. Вони включають проект «Зелені публічні 

закупівлі: передача досвіду зі Словаччини до України» (співфінансований 

агентством SlovakAid), що реалізовувався впродовж 2017–2019 рр., та проект 

«Гармонізація системи державних закупівель в Україні зі стандартами ЄС», що 

фінансувався ЄС впродовж 2014–2017 рр. У межах проекту SlovakAid було 

розроблено онлайн освітній курс про еколого-орієнтовані державні закупівлі. Однак 

для забезпечення участі МСП в еколого-орієнтованих державних закупівлях 

необхідні доступні та зрозумілі вимоги, а також підтримка у питанні їх виконання. 

Галузевий аналіз: Перспективи МСП в агропромисловому секторі України 

Сільське господарство історично є однією з основних галузей економіки України, а 

агропромисловий комплекс нещодавно вийшов на перший план в українській 

економіці. У 2018 р. на сільське господарство припадало 10,1% ВВП (State Statistics 

Service of Ukraine (Ukrstat), 2019[34]) та 5,9% зайнятості (State Statistics Service of 

Ukraine (Ukrstat), 2019[35]), а загалом у галузі працювало близько 76 300 підприємств 

(State Statistics Service of Ukraine (Ukrstat), 2019[36]). У 2017 р. на сільське 

господарство припадало 33,9% від загального обсягу експорту (Growth Lab, Harvard 

University, 2019[37]). Збільшення квот України на постачання сільськогосподарської 

продукції у межах угоди ПВЗВТ обумовило зростання експорту 

сільськогосподарської продукції до ЄС (National Investment Council of Ukraine, 

2018[38]). 

Дані, отримані під час зустрічей фокус-груп приватного сектору,xxxvi допомогли 

дійти важливих висновків про основні бар'єри, з якими стикаються МСП у своїй 

діяльності в агропромисловому комплексі України: 

 Труднощі в отриманні фінансування: За допомогою механізму аграрних 

розписок, запровадженого у низці регіонів у 2014 р. для спрощення доступу 

МСП до фінансування, вдалося залучити лише 9% доступного фінансування 

у галузі. Окремі МСП досі не можуть скористатися механізмом без наявності 

кредитної історії, а також стикаються з труднощами у зв'язку з виконанням 

вимог до отримання розписок. 
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 Низька продуктивність за високої собівартості – а саме: неналежне 

використання технологій, методів, сучасних сортів та порід. Це може мати 

серйозні негативні наслідки для конкурентоспроможності української 

сільськогосподарської продукції у довготерміновій перспективі. Попри 

наявність державних лабораторій з міжнародною акредитацією, що 

проводять тестування різноманітної сільськогосподарської харчової 

продукції, досі бракує спеціалізованих лабораторій для певних продуктових 

груп, які переважно виробляються малими підприємствами. Відповідно, малі 

підприємства змушені користуватися послугами закордонних 

сертифікаційних організацій, що призводить до вищих витрат. 

 Відсутність можливостей для проходження МСП добровільної 

сертифікації: Нещодавні законодавчі зміни у сфері технічного регулювання 

запровадили добровільну сертифікацію для великої кількості найменувань 

продукції. Після запровадження у 2018 р. добровільна сертифікація вимагає 

поінформованості та ретельного вибору стандартів якості, які можуть 

підвищити конкурентоспроможність продукції на ринку. Однак більшість 

МСП повідомляють про те, що у них відсутні знання, навики та ресурси для 

її успішного проходження. 

 Відставання МСП у плані навиків у сфері нетехнологічних інновацій: МСП 

зазначають, що мають обмежені знання та ресурси для інвестицій у маркетинг 

або менеджмент, що призводить до зниження конкурентного потенціалу 

підприємства та продукції, яку воно реалізовує. 

З огляду на вказані проблеми, уряду слід розглянути наступні заходи: 

 Оновлення технічних і технологічних можливостей та процесів відповідно до 

експортних пріоритетів шляхом стимулювання НДДКР, навчання та 

використання сучасних методів обробки та землеробства. 

 Визначення відсутніх лабораторних тестів та розробка бази для дієздатного 

ринку послуг тестування шляхом стимулювання державних та недержавних 

організацій до отримання статусу акредитованих лабораторій у певних 

галузях. 

 Вдосконалення механізму аграрних розписок та стимулювання їх 

використання МСП. 

 Популяризація механізмів добровільної сертифікації серед підприємств 

шляхом проведення роз'яснювальної роботи та нарощування потенціалу для 

забезпечення відповідності стандартам якості ЄС; стимулювання галузевих 

бізнес-асоціацій до розробки шаблонів та переліків стандартів якості для 

різних видів продукції з метою більш ефективного використання 

конкурентних переваг продукції. 

 Проведення навчання, семінарів та тренінгів, присвячених розвитку навиків 

маркетингу, брендингу та управління серед МСП з акцентом на 

агропромисловому секторі. 

Подальші дії 

Незважаючи на існуючі економічні та політичні труднощі, Україна 

продемонструвала значний прогрес після попередньої оцінки АМБ у 2016 р. Уряд 
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повинен зберегти динаміку та продовжувати впровадження ефективних основ 

політики у сфері МСП наступним чином. 

 Україна доклала значних зусиль для створення рівних умов для всіх 

підприємств, однак могла вжити додаткових заходів для забезпечення 

ефективності розпочатих реформ. У плані захисту конкуренції Україні 

потрібно гарантувати незалежність АМКУ та закріпити за ним чітке та 

реалістичне коло повноважень з одночасним збільшенням бюджету АМКУ, 

що дозволить йому залучати та втримувати висококваліфікованих юристів та 

економістів. Крім цього, розширене коло повноважень АМКУ у плані 

застосування антимонопольного законодавства, державних закупівель й 

розподілу державної допомоги, ризикують послабити його ключові 

повноваження у сфері застосування антимонопольного законодавства, а 

також наразити його на сильний спротив та політичний тиск з боку 

зацікавлених сторін з державного та приватного секторів. Таким чином, 

рекомендовано забезпечити рівень асигнувань з бюджету та 

укомплектованість штатом для виконання додаткових завдань, який 

відповідатиме значному додатковому навантаженню. Для забезпечення 

ефективного примусового виконання угод Україна повинна запровадити 

механізм моніторингу та ефективного усунення недоліків системи 

електронного судочинства. Крім цього, задля забезпечення ефективного 

захисту міжнародних прав інтелектуальної власності (ПІВ) підприємств уряд 

повинен забезпечити, щоб новостворені Вищі суди з питань ІВ були 

забезпечені кваліфікованими суддями, які спеціалізуються на законодавстві 

у сфері ІВ. Включення медіації у законодавчу базу та поширення 

використання АВС МСП для врегулювання комерційних суперечок стануть 

важливими кроками на шляху до формування культури АВС у бізнес-

спільноті України. Крім цього, вивчення ризиків, пов'язаних з діловою 

доброчесністю (за активної участі представників громадянського суспільства 

та бізнес-асоціацій та з акцентом на МСП), має першочергове значення для 

формування ефективної антикорупційної політики у приватному секторі. 

Запровадження належної кримінальної відповідальності за корупційні 

правопорушення можна досягнути завдяки початковому аналізу недоліків у 

застосуванні механізму притягнення до відповідальності на практиці, 

враховуючи незначну кількість судових справ у цій сфері. Зрештою, для 

забезпечення ефективного захисту прав підприємств перед органами 

державної влади необхідно забезпечити стабільну роботу відомства бізнес-

омбудсмена шляхом прийняття відповідного законопроекту. 

 Було вжито чимало заходів для вдосконалення інституційної та законодавчої 

бази МСП, включаючи створення ОРМСП та оновлення методології ОРВ. 

Подальші дії включають регулярні оцінки ефективності ОРМСП та подальшу 

інтеграцію у МРЕТС, а також забезпечення систематичного та послідовного 

застосування нової методології ОРВ на всіх рівнях державної влади. 

Українські системи врегулювання банкрутства можуть бути вдосконалені 

завдяки запровадженню та моніторингу профілактичних заходів. Необхідно 

запровадити відповідну систему виявлення ознак неплатоспроможності на 

ранньому етапі. Крім цього, Україна повинна розглянути можливість 

впровадження спеціальної стратегії реалізації політики або проведення 

інформаційної кампанії для інформування про можливості надання другого 

шансу підприємцям, які бажають розпочати діяльність з початку. 
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 Україна продемонструвала хороший прогрес у сфері навчання 

підприємництву, враховуючи акцент на формуванні ключових 

компетентностей в межах реформи Нової української школи, яка включає 

підприємництво в якості ключової компетентності. Для присвоєння розвитку 

навиків підприємництва пріоритетного статусу в якості ключової 

компетентності, у країні слід створити мережу навчання підприємництву за 

участю зацікавлених сторін з метою обміну досвідом, знаннями та 

передовими практиками. Необхідно розробити набір показників 

ефективності та запровадити систему моніторингу для випускників. 

Критичним фактором є постійне інвестування у викладацький склад завдяки 

підвищенню кваліфікації викладачів та проходженню викладачами практики 

на підприємствах, а також нагородження «підприємливих» викладачів на 

системному рівні. 

Для сприяння розвитку підприємництва серед жінок потрібне спільне 

комплексне бачення. Органи державної влади повинні здійснювати збір 

гендерно чутливої статистики (індивідуальних даних окремо для кожної 

статі, наприклад, під час реєстрації підприємства) для реалізації політики на 

обґрунтованих та підтверджених фактами засадах. Існуючі плани заходів 

повинні включати показники ефективності для оцінки прогресу, а основний 

план заходів повинен об'єднувати всі заходи, реалізовані урядом та ГО. Уряду 

слід зміцнювати потенціал ГО, які підтримують підприємництво серед жінок, 

з метою дати їм можливість брати активну участь у діалозі стосовно основ 

політики на локальному, регіональному та національному рівні. 

Стосовно навиків МСП, ОРМСП міг би взяти на себе ініціативу з розробки 

регулярної та систематизованої системи збору і аналізу даних про навики на 

національному рівні у тісній співпраці з освітніми та навчальними центрами, 

організаціями роботодавців й іншими ключовими зацікавленими сторонами. 

Аналіз потреби у навчанні (АПН) для МСП повинен проводитися на 

регулярній основі. Для забезпечення навчання для МСП органи влади 

повинні розглянути можливості для вкладення додаткових ресурсів у 

навчання з питань еколого-орієнтованих навиків, ефективного використання 

ресурсів, цифрових навиків, ланцюгів постачання та готовності до 

інвестування. 

 У перспективі, реалізація великої кількості ініціатив, які зараз перебувають 

на підготовчому етапі, становитиме важливий крок на шляху до зміцнення 

законодавчої бази в основі різноманітних фінансових послуг, якими зможуть 

скористатися МСП. Це включає реформу законодавчої бази для 

небанківських фінансових інструментів, прийняття окремої законодавчої 

бази для мікрофінансових операцій, реформу законодавства у сфері 

факторингу та інвестиційних фондів. Розширення переліку джерел, з яких 

можна збирати кредитну інформацію, може бути корисним для збільшення 

сфери охоплення приватного кредитного бюро та дозволить формувати 

кредитну історію більшій кількості фізичних осіб. На додаток, було 

запроваджено або розробляється низка нових програм фінансової підтримки; 

крім вчасної реалізації різноманітних планів, важливо буде створити 

відповідні механізми їх моніторингу та оцінки. Ці процеси становлять 

важливий крок у визначенні ефективності та підбитті підсумків 

реформування діючих програм, які необхідно враховувати під час 

планування майбутніх програм. Іншим пріоритетним напрямком роботи є 
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активізація заходів, спрямованих на підвищення рівня фінансової 

грамотності населення, яке повинне мати загальне розуміння понять 

банківської сфери. Наприклад, ініціативи можна впроваджувати за 

допомогою Стратегії фінансової грамотності за умови, що документ буде 

прийнятий урядом. Крім цього, необхідно розширити можливості навчання у 

сфері планування бізнесу, підготовки бюджету та використання 

різноманітних фінансових інструментів для окремих категорій підприємців, 

щоб зробити його доступним по всій країні. Це буде важливим для 

формування необхідних навиків серед власників та керівників МСП з метою 

підвищення рівня їх потенціалу у сфері бухгалтерського та бізнес-планування 

і використання різноманітних фінансових продуктів. 

 Запровадження нового закону про державні закупівлі обумовило суттєвий 

прогрес та спрощення доступу МСП до внутрішніх ринків. Однак уряду варто 

вдосконалити аналіз державних закупівель, зосередивши увагу на належному 

застосуванні при прийнятті рішень про присудження угод та обранні 

переможців обґрунтованих критеріїв, відмінних від ціни, зменшенні кількості 

необґрунтованих скарг, а також повній відповідності угод та їх виконання 

умовам тендерів. На додаток до цього, важливо зміцнювати потенціал 

центральних органів шляхом інвестування у розвиток знань та навиків 

державних замовників з окремим акцентом на аспектах, що стосуються МСП. 

Для спрощення доступу МСП до зовнішніх ринків уряд повинен 

підтримувати МСП у засвоєнні та використанні нової системи 

інфраструктури якості (ІЯ). Уряду також слід забезпечити легкий доступ 

МСП до наявної інформації (наприклад, за допомогою платформ технічних 

регламентів) та навчання стосовно використання стандартів для скорочення 

витрат на пошук інформації. У плані інтернаціоналізації МСП, Україна 

повинна забезпечити наявність в Офісу з просування експорту (ОПЕ) 

належних ресурсів та розвиток його внутрішнього потенціалу для 

розширення переліку послуг підтримки, які він надає, у відповідності до 

Експортної стратегії та потреб МСП. Надалі уряд повинен забезпечити 

наявність в Експортно-кредитного агентства (ЕКА) достатнього 

фінансування, а також функціонування його програми торгового 

фінансування на засадах прозорості та підзвітності. Зрештою, уряд повинен 

інвестувати в інтеграцію МСП у ЛДВ, а також у навчання МСП щодо 

використання ресурсів електронної торгівлі та супутніх послуг підтримки. 

 Для подальшого сприяння реалізації програми підтримки бізнесу та 

інновацій, уряду необхідно передусім розглянути можливість створення 

єдиного інформаційного порталу, присвяченого підприємництву. Згодом 

уряду слід оцінити вплив ПРБ на участь МСП та ефективність існуючої 

інфраструктури підтримки, використовуючи орієнтовані на результат 

ключові показники ефективності. Крім цього, слід вивчити попит та 

пропозицію на ринку ПРБ, що дозволить забезпечити відповідність послуг у 

сфері ПРБ фактичним потребам МСП. Зрештою, необхідно докладати 

додаткових зусиль для розвитку ринку приватних ПРБ, наприклад, шляхом 

розширення механізму співфінансування поза межі агропромислового 

сектору та потенційного впровадження програм сертифікації якості для 

приватних постачальників. Після виконання окремих заходів з метою 

покращення політичних умов для інноваційної діяльності уряду варто 

зосередити увагу на запровадженні нових стимулів для комерціалізації 
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науково-дослідної діяльності, фінансованої за рахунок державного бюджету, 

та забезпечити виконання ЦТТ власної функції сполучної ланки між наукою 

та промисловістю. Також, слід ретельно контролювати вплив нових грантів 

на інноваційну діяльність, в той час як уряд міг би поступово запроваджувати 

додаткові інструменти для охоплення більшої кількості бенефіціантів. 

Останнім часом Україна розробляла багато планів для підтримки екологізації 

МСП, і зараз настав час їх реалізувати. Уряду слід надавати МСП інформацію 

та безпосередню підтримку у використанні переваг від планованої політики 

у сфері еколого-орієнтованих державних закупівель, а також створити «єдине 

вікно», в якому МСП могли б отримувати інформацію та підтримку стосовно 

еколого-орієнтованих практик та програм. 

 

Висновок 

Таблиця 12.5. Дорожня карта реформування політики – Україна 

Сприяння створенню рівних умов для всіх підприємств 

 Збільшення бюджету та зміцнення бюджетної автономії АМКУ з метою працевлаштування висококваліфікованого персоналу та 
запобігання корупційним ризикам 

 Скорочення кількості завдань АМКУ для того, щоб надати АМКУ можливість зосередитися на застосуванні антимонопольного 
законодавства 

 Запровадження належного притягнення до кримінальної відповідальності за корупційні правопорушення шляхом початкового аналізу 
недоліків у застосуванні механізму притягнення до відповідальності на практиці 

 Включення медіації у законодавчу базу та поширення використання АВС МСП для врегулювання комерційних суперечок 

 Вивчення ризиків, пов'язаних з діловою доброчесністю, за активної участі представників громадянського суспільства та бізнес-
асоціацій 

 Забезпечення стабільної роботи відомства бізнес-омбудсмена шляхом прийняття відповідного законопроекту 

Зміцнення інституційної та законодавчої бази та покращення умов роботи МСП 

 Розробка нової стратегії розвитку МСП за підсумками консультацій між органами влади різних рівнів та між державним і приватним 
секторами з урахуванням висновків чинної стратегії розвитку МСП та забезпеченням належних механізмів моніторингу, а також 
достатніх ресурсів для її ефективної реалізації 

 Оцінка ефективності ОРМСП та прийняття рішення щодо його місця в організаційній базі політики у сфері МСП 

 Забезпечення систематичного та послідовного застосування нової методології ОРВ на всіх рівнях державної влади 

 Розширення процесу реформування регуляторної бази з акцентом на сферах діяльності з особливо низькими показниками 
ефективності регулювання (наприклад, врегулювання неплатоспроможності або постачання електроенергії) 

 Запровадження системи раннього виявлення ознак неплатоспроможності 

 Прийняття комплексної та проактивної стратегії надання другого шансу збанкрутілим підприємствам 

Стимулювання розвитку навиків та підприємництва 

 Консолідація поточних заходів з моніторингу та оцінки (МО) і створення бази МО для формування ключових компетентностей в межах 
реформи Нової української школи, реформи з модернізації ПОН та реформування системи вищої освіти 

 Забезпечення керівної ролі ОРМСП у формуванні систематичного підходу до збору даних про навики МСП (попит на навики, 
забезпеченість навиками та прогнозування потреби у навиках) на регулярній основі  

 Запровадження всеосяжної програмної бази для підприємництва серед жінок та підготовка плану проведення роз'яснювальних, 
інформаційних та комунікаційних заходів, присвячених підприємництву серед жінок, на національному та локальному рівнях 

 Забезпечення збору гендерно чутливих даних про підприємницьку діяльність 

Покращення доступу МСП до фінансування 

 Завершення реформ зі зміцнення законодавчої бази для небанківських фінансових інструментів, наприклад, мікрофінансування, 
факторингу та венчурного капіталу 

 Аналіз механізмів фінансової підтримки МСП та включення відповідних механізмів в аналіз та оцінку програм 

Підтримка доступу МСП до ринків 

 Забезпечення достатнього фінансування та внутрішнього потенціалу Експортно-кредитного агентства (ЕКА) для надання послуг з 
підтримки експорту та розширення переліку пропонованих ним послуг на регіональному рівні 
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 Забезпечення функціонування програми торгового фінансування Експортно-кредитного агентства на засадах прозорості та підзвітності 

 Запровадження програмних заходів для підтримки МСП у зв'язку з використанням стандартів ЄС та послугами оцінки відповідності в 
обраних пріоритетних галузях 

 Постійне підвищення рівня ефективності моніторингу ринку для належного покарання нечесної конкуренції у випадку продукції низької 
якості 

 Вдосконалення аналізу державних закупівель з акцентом на належному застосуванні обґрунтованих критеріїв при прийнятті рішень 
про присудження угод та обранні переможців, зменшенні кількості необґрунтованих скарг, а також повній відповідності угод та їх 
виконання умовам тендерів 

 Проведення заходів з нарощування потенціалу з метою підвищення рівня знань та навиків серед державних замовників, включаючи 
аспекти державних закупівель, пов'язані з МСП 

Підвищення рівня конкурентоспроможності МСП 

 Моніторинг впливу нових грантів на інноваційну діяльність та поступове запровадження додаткових інструментів для охоплення 
більшої кількості бенефіціантів 

 Запровадження нових стимулів для комерціалізації науково-дослідної діяльності, фінансованої за рахунок державного бюджету, та 
забезпечення виконання центрами трансферу технологій власної функції сполучної ланки між наукою та промисловістю 

 Створення єдиного інформаційного порталу, присвяченого започаткуванню та розвитку бізнесу загалом та наявності ПРБ (з 
гарантованою якістю) зокрема; аналіз можливості запровадження програм сертифікації якості для приватних постачальників 

 Покращення моніторингу та оцінки існуючих програм підтримки (особливо програм ПРБ), оцінка їх впливу на ефективність діяльності 
МСП, оцінка ефективності існуючої інфраструктури підтримки 

 Надання інформації та безпосередньої підтримки МСП у використанні переваг запланованих основ політики у сфері еколого-
орієнтованих державних закупівель 
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Примітки

i ВВП на душу населення знизився на 6,4%, що є показником того, скільки населення України 

втратило за останнє десятиліття. 

ii У 2016 р. Україна зайняла 83-ю позицію.  

iii У 2016 р. Україна зайняла 85-у позицію.  

iv Правове визначення МСП в ЄС базується на кількості працевлаштованих осіб, розмірі 

активів та порогових значеннях обороту, а також на додатковому зобов'язанні стосовно 

відповідності критерію «незалежності від інших організацій».  

v Для статистичних потреб у рекомендаціях ЄС від 06 травня 2003 р., С (2003) 1422, 

зазначено, що кількість працевлаштованих осіб є єдиним визначальним критерієм для 

визначення мікропідприємств, малих, середніх та великих підприємств.   
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vi https://zib.com.ua/ua/print/134471-

koli_spravi_neznachnoi_skladnoschi_stayut_maloznachnimi_.html.   

vii Для отримання більш детальної інформації див. розділ «Ділова доброчесність» у розділі 

«Забезпечення рівних умов у країнах Східного партнерства».  

viii Див. розділ «Ділова доброчесність» у розділі «Забезпечення рівних умов у країнах 

Східного партнерства». 

ix Юридичні особи можуть отримати довідку про відсутність притягнення до кримінальної 

відповідальності, що є обов'язковою умовою для отримання дозволу на участь у державних 

закупівлях, в режимі онлайн з використанням електронної печатки. 

x Впродовж періоду з 15 серпня 2016 р. до 21 січня 2019 р. НАЗК отримала 2632 повідомлення 

про можливі факти вчинення корупційних дій або корупційних правопорушень. 

xi Зокрема, стосовно дій Національної поліції та Служби безпеки України.  

xii Станом на грудень 2018 р., лише 176 із 635 справ, пов'язаних із звинуваченнями у корупції, 

було скеровано НАБУ до суду, а судове рішення було отримано лише у 36 з них. 

xiii Рішення Кабінету Міністрів України № 823 від 21 серпня 2019 р. «Деякі питання 

здійснення державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю»; 

Постанова Кабінету Міністрів України № 649-п «Про заходи, спрямовані на детінізацію 

відносин у сфері зайнятості населення». 

xiv http://me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=f73ee34d-89b5-4dd5-886e-

8a5ad6e41eda&tag=OrintovniPlaniProvedenenniaKonsultatsiiZGromadskistiu. 

xv EUREKA – це міжурядова мережа, яка сприяє розвитку інноваційного підприємництва 

серед малих та великих підприємств, науково-дослідних інститутів та університетів і є 

майданчиком для міжнародної співпраці у сфері НДДКР. 

xvi Без урахування валютних факторів. 

xvii Огляд банківського сектору, 3 кв. 2019 р., НБУ, 

https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=99904480 

xviii Законопроект № 1069-2 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг» – «закон про 

спліт». 

xix Див. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19.  

xx Прийнято 19 вересня 2019 р.; див. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66307 

xxi Відповідно до Угоди про асоціацію України з ЄС. 

xxii Див. https://prozorro.gov.ua.   

xxiii Див. https://dozorro.org.  

xxiv Розділ про обмеження участі у торгах набуває чинності лише через 12 місяців. 

xxv У 2015 р. 38,5% підприємств стикнулися з низьким рівнем попиту на свою продукцію та 

послуги. Однак ця частка збільшилась майже на половину у 2016 р. та сягнула 58,5% (за 

даними аналізу УОВП за 2015 р. та 2016 р.). Більш ніж половина українських МСП працюють 

лише на регіональному (локальному) ринку (52,8% у 2015 р. та 50,3% у 2016 р.). Загалом, 

проблеми з попитом стимулювали підприємців шукати нових клієнтів. За даними аналізу, 

кожне друге підприємство планувало розширення власного ринку (внутрішнього та 

зовнішнього). Більш ніж одна п'ята МСП прагнули знайти нові ринки в ЄС або інших країнах 

https://zib.com.ua/ua/print/134471-koli_spravi_neznachnoi_skladnoschi_stayut_maloznachnimi_.html
https://zib.com.ua/ua/print/134471-koli_spravi_neznachnoi_skladnoschi_stayut_maloznachnimi_.html
http://me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=f73ee34d-89b5-4dd5-886e-8a5ad6e41eda&tag=OrintovniPlaniProvedenenniaKonsultatsiiZGromadskistiu
http://me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=f73ee34d-89b5-4dd5-886e-8a5ad6e41eda&tag=OrintovniPlaniProvedenenniaKonsultatsiiZGromadskistiu
https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=99904480
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66307
https://prozorro.gov.ua/
https://dozorro.org/
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(21% у 2016 р., але 16,9% у 2015 р.), а невідповідність міжнародним стандартам була одним 

з експортних бар'єрів для 10% підприємців. 

xxvi Стаття 11 Закону України «Про стандартизацію». 

xxvii Дані Державної служби статистики України. 

xxviii Модель підприємств: мікропідприємства (37,9%), малі (30%), середні (20,1%) та великі 

підприємства (12%). 

xxix Лише половина з опитаних підприємств, які виконали митні процедури в режимі 

«єдиного вікна», повідомили, що витрачений на оформлення час на кордоні не перевищив 

очікувані 4 години. При цьому більш ніж половина підприємств, які надали необхідні 

документи в митні служби в електронній формі, були змушені додатково надавати їх на 

паперовому носії.   

xxx https://trade.ec.europa.eu/tradehelp.  

xxxi «Багато підприємств очікують від уряду заходів, які поглибили б їхні знання про 

підприємництво: приблизно 78% опитаних вказали на потребу у створенні єдиного 

інформаційного порталу про підприємництво». Ф. Наталія, Б. Вікторія, Ф. Ірина та К. Оксана 

(2016), Щорічна оцінка ділового клімату 2016 (Київ, Україна: Інститут економічних 

досліджень та політичних консультацій). 

xxxii Національна цільова програма розвитку промисловості в Україні до 2017 р.; концепція 

Загальнодержавної цільової економічної програми розвитку промисловості на період до 2020 

р.; концепція Стратегії розвитку високотехнологічних галузей до 2025 р.  

xxxiii ECCP.eu, EaP PLUS Східне партнерство+, аналіз державного розвитку кластерів у 

країнах СП, березень 2017 р., с. 31–35  

xxxiv https://ec.europa.eu/commission/news/european-innovation-council-2019-mar-18_en  

xxxv https://ec.europa.eu/easme/en/eic-accelerator-sme-instrument  

xxxvi 30 травня 2018 р. та 20 травня 2019 р. були проведені фокус-групи за участі представників 

приватного сектору, включаючи представників агропромислового комплексу, зокрема галузі 

ягідництва.  

 

https://trade.ec.europa.eu/tradehelp
https://ec.europa.eu/commission/news/european-innovation-council-2019-mar-18_en
https://ec.europa.eu/easme/en/eic-accelerator-sme-instrument
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Додаток А. Методологія оцінки Акту про малий бізнес 

Методологія підрахунку результатів оцінки 

В Індексі політики у сфері МСП 2020 наводяться результати оцінки на рівні окремих 

напрямків та піднапрямків і, залежно від оцінюваних напрямків, використовуються 

дві окремі методології підрахунку результатів оцінки: одна – для напрямків, 

пов'язаних з людським капіталом (Компонент В – Підприємництво в розвитку 

людського капіталу), інша – для решти напрямків. У відповідних випадках 

(наприклад, на рівні країнного профілю) Індекс також представляє результати оцінки 

станом на 2020 р. за методологією 2016 р. для забезпечення порівнянності 

результатів оцінки без урахування нових доданих піднапрямків, вказаних нижче. Для 

отримання більш детальної інформації про базу та процес оцінки див. розділ «База 

політики, структура звіту та процес оцінки». 

Методологія підрахунку результатів оцінки 

Для всіх інших напрямків використовувалися детальні анкети, що містять приблизно 

500 питань, які заповнювалися національними урядами та незалежними експертами. 

Ці анкети дозволяють отримати точнішу інформацію та провести її перехресну 

перевірку, особливо стосовно фактичного стану реалізації основ політики та заходів. 

Аналогічним чином, як і під час оцінки 2016 р., анкети за 2020 р. були структуровані 

за окремими напрямками та піднапрямками, а піднапрямки були поділені на 

тематичні блоки, кожен з яких мав власний набір питань (Таблиця A.1). Як правило, 

ці тематичні блоки розбиті на три компоненти або етапи процесу реалізації політики 

(розробка, реалізація, моніторинг та оцінка) з окремими відхиленнями для певних 

напрямків. Цей підхід дозволяє вдосконалити моніторинг реалізації політики та 

сформувати поглиблені рекомендації стосовно політики, одночасно аналізуючи 

системні питання політики більш детальним чином. 

Нещодавні зміни методології для напрямків компоненту 

«Підприємництво в розвитку людського капіталу» 

У процесі цієї оцінки методологія для 3 піднапрямків, пов'язаних з людським 

капіталом, а саме: навчання підприємництву, підприємництво серед жінок та 

підприємницькі навики, була гармонізована з рештою напрямків. Раніше ці 

напрямки оцінювалися за 5-рівневими якісними показниками. Перехід на анкету з 

питаннями з подвійним варіантом відповіді (так/ні), питаннями з декількома 

варіантами відповіді та питаннями відкритого типу дозволив гармонізувати 

методологію оцінки для всіх напрямків АМБ (інші напрямки вперше оцінювалися 

таким чином у 2016 р.). Відповідно, зважаючи на вказані зміни, порівнювати 

результати оцінки для напрямків, пов'язаних з людським капіталом, в оцінках 2016 

р. та 2020 р. можна лише із застереженнями. 
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Таблиця A.1. Приклад тематичних блоків для піднапрямку «Інституційна база»  

Концепція Реалізація Моніторинг та оцінка 

Чи існує довготермінова стратегія 
розвитку МСП? 

Чи було мобілізовано бюджет для 
виконання плану заходів? 

Чи існують механізми моніторингу 
реалізації стратегії? 

Кожна анкета містить два види питань: 1) основні питання для визначення 

результату оцінки; та 2) питання відкритого типу для отримання подальшого 

описового підтвердження.xxxvii В межах тематичного блоку кожне з основних питань 

(Q1, Q2, Q3, і т.д.) отримує однакову оцінку. У випадку питань з подвійним 

варіантом відповіді, відповідь «так» отримує повну кількість балів, а відповідь «ні» 

не отримує жодних балів. У випадку питань з декількома варіантами відповіді 

кількість балів, отриманих за різні варіанти, коливається від нуля до повної кількості 

балів, залежно від вказаного рівня формування політики. 

Основні питання оцінюються окремо, після чого отримані бали сумуються для 

підрахунку результату за кожен тематичний компонент. Спочатку результати 

розраховуються у вигляді відсотків (від 0 до 100), а згодом перераховуються за 

шкалою від 1 до 5 (Рисунок А.1). Бали, отримані за тематичні блоки, сумуються для 

отримання результату за піднапрямок, при цьому кожному компоненту 

присвоюється вага на основі експертної консультації. Загалом, для підкреслення 

значення реалізації політики використовувалася відсоткова розбивка 35-45-20. Після 

цього піднапрямки сумуються за допомогою зважених величин, визначених 

експертами (на основі відносного значення кожної сфери політики), для отримання 

загального рівня від 1 до 5 для кожного напрямку (див. нижче). 

Рисунок А.1. Результат оцінки анкети на рівні піднапрямків 

 
 

Після 2016 р. низка напрямків оцінки була переглянута з метою оцінки ширшого 

діапазону політик у сфері МСП (наприклад, надання другого шансу, програмна база 

для нетехнологічних інновацій та розповсюдження інновацій) та усунення можливих 
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недоліків оцінки (наприклад, показники спрощення торгівлі), а також проведення 

незначної реорганізації та раціоналізації піднапрямків. Зважені величини 

піднапрямків були скориговані для врахування цих нововведень з максимальним 

збереженням сумісності з оцінкою 2016 р. 

Крім цього, Індекс політики у сфері МСП 2020 містить додаткові набори балів на 

основі методології 2016 р. для відстеження прогресу, який країни могли б 

продемонструвати за умови відсутності змін у моделі оцінки (наприклад, за 

відсутності нових піднапрямків). Відповідні результати оцінки представлені на 

відповідному країнному профілі та у розділі «Огляд». Огляд змін у напрямках 

представлений у Таблиця A.2. 

Таблиця A.2. Огляд змін у піднапрямках оцінки АМБ  

Напрямок Зміни, запроваджені після оцінки 2016 р. 

Банкрутство та другий 
шанс 

Додано піднапрямок, присвячений заходам з профілактики банкрутства. 

Умови діяльності  Запроваджено піднапрямки, присвячені процедурам ліцензування підприємницької діяльності та 
процедурам виконання податкових зобов'язань для МСП. Піднапрямок, присвячений цифровому 
урядуванню, було розширено для врахування запровадження послуг електронного урядування. 

Доступ до фінансування  Піднапрямок, присвячений рівню фінансової грамотності, розширено для стимулювання МСП до 
вдосконалення фінансової звітності та дотримання МСФЗ. Дані шкали оцінки фінансування МСП 
ОЕСР включали основні показники оцінки доступу МСП до фінансування. 

Стандарти і технічні 
норми  

Загальна координація та загальні заходи, які раніше були структурним елементом, зараз є 
піднапрямком. Інші існуючі структурні елементи були повністю реструктуровані у новий 
піднапрямок «Приведення у відповідність до норм ЄС». Було додано піднапрямок, присвячений 
доступу МСП до стандартизації. 

Політика у сфері 
інноваційної діяльності  

Програмна база інноваційної діяльності була розширена завдяки включенню піднапрямку, 
присвяченого програмній базі нетехнологічних інновацій. 

Інтернаціоналізація  Для кращого розкриття інтернаціоналізації МСП було додано піднапрямок, присвячений 
вимірюванню рівня спрощення процедур торгівлі за допомогою показників ОЕСР, а також 
піднапрямок, присвячений використанню МСП ресурсів електронної торгівлі. 

Додаткові дані 

В Індексі політики у сфері МСП 2020 ми намагалися доповнити офіційну базу оцінки 

додатковими даними та статистикою. Хоча ця інформація й не була включена у 

результати оцінки (окрім напрямку «Інтернаціоналізація» Показників спрощення 

торгівлі ОЕСР), вона використовувалася для доповнення описової частини політики 

додатковими відомостями про результати політики та сприйняття з боку МСП. Було 

зібрано два види додаткових даних: 

 Ми скерували запити на отримання структурної бізнес-статистики та даних 

про демографічну структуру господарської діяльності (дата створення, 

припинення діяльності та показник виживання підприємств) у 6 національних 

статистичних органах, а також отримали статистичні дані про результати 

реалізації політики за напрямками політики АМБ на основі інформаційних 

довідок АМБ ЄС, які містять порівняльні дані про країни ЄС у відповідності 

до принципів АМБ. Проводити регіональне порівняння статистичних даних 

не дозволяють інші прогалини у зборі даних та невідповідності у 

методологіях збору даних у країнах СП. Однак структурні та демографічні 

статистичні дані про господарську діяльність включені до країнних профілів. 

 Дані з міжнародних баз даних (наприклад, Doing Business Світового Банку, 

Індекс глобальної конкурентоспроможності Всесвітнього економічного 
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форуму та Індекс сприйняття корупції Transparency International) відігравали 

ключову роль у заповненні інформаційних прогалин та доповненні 

результатів оцінки компонента «Забезпечення рівних прав», особливо для 

напрямків, присвячених примусовому виконанню угод та врегулюванню 

суперечок, а також доброчесності бізнесу. 

Крім цього, країнні профілі містять повний аналіз вже проведених ключових реформ, 

що відображають рекомендації за 2016 р., інформацію про основні проблеми, з 

якими досі стикається сектор МСП, а також детальні рекомендації щодо реалізації та 

моніторингу реформ у країнах СП. У профілях представлені не лише основні 

висновки оцінки АМБ, вони також охоплюють широкий діапазон макроекономічних 

проблем та проблем бізнес-середовища, які впливають на МСП та формування 

політики у сфері МСП, однак безпосередньо не охоплені напрямками АМБ. Окрім 

цього, розділ «Подальші дії» країнного профілю містить детальну дорожню карту 

реалізації реформи з описом короткострокових, середньострокових та 

довгострокових програмних пріоритетів країни. 

 

Примітки 

xxxvii Основні питання включають: 1) питання з варіантами відповіді «так/ні» (наприклад, «Чи 

у Вашій країні існує правове визначення МСП?»); та 2) питання з декількома варіантами 

відповіді (наприклад, «Чи у Вашій країні існує довготермінова стратегія розвитку МСП?», на 

які можна діти різноманітні відповіді, наприклад, «Стратегія у процесі розробки», «Існує 

проект стратегії, однак він ще не затверджений урядом», «Стратегія існує, була затверджена 

урядом та реалізовується» або «Стратегія не розробляється»). 

У кожному випадку країни повинні надати підтвердження (джерело та/або пояснення) 

відповідей. Питання відкритого типу (наприклад, «Який бюджет відомства, відповідального 

за реалізацію політики щодо МСП?»; «Скільки людей працює у відомстві?» або «Скільки 

міністерств представлені у правлінні?») використовуються для деталізації відповідей на 

основні запитання, однак безпосередньо не оцінюються. 
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