
 

 Регіональний профіль МСП Київської області 
(2015/2016 роки) 

           

 Сектор МСП1 регіону в 2015-2016 рр.:   

• Суб’єкти малого та середнього підприємництва (МСП) Київської 
області відіграють особливу роль у забезпеченні економічного 
розвитку регіону. За підсумками 2015 року на МСП припадало 
55,7% від обсягу реалізованої продукції на Київщині. Майже 57% 
МСП регіону планують розширювати свою діяльність упродовж 
наступних двох років.  

• МСП виконують важливу соціальну функцію. За підсумками 2015 
року у секторі було зайнято 327,5 тис. осіб, що становило 73,9% 
від усіх занятих на суб’єктах господарювання. 

• Майже половина суб’єктів малого підприємництва в 2015 році 
працювала у сфері торгівлі (47,2%). На промисловість та 
транспорт припадало, відповідно, 7,2% та 6,9%. Ринок збуту 
більшості МСП Київщини (56%)  обмежений власним регіоном.  

• На розвиток МСП Київської області в 2015 році більшою мірою 
впливали загальнонаціональні політичні та економічні процеси. 
Основними перешкодами є брак попиту, нестабільна політична 
ситуація, а також високий податковий тягар (як величина 
податків, так і складність їх адміністрування).  

Методологічна примітка: 
При підготовці Профілю використовуються оприлюднені на момент його написання статистичні дані. 
Враховуючи затримку в оприлюдненні статистичних даних щодо розвитку МСП у 6-10 місяцях з 
моменту закінчення звітного періоду, у цьому випуску Профілю використано статистичні дані 
станом на травень 2017 року. У Профілі використано також дані опитування підприємств та 
підприємців «Щорічна оцінка ділового клімату», проведеного в грудні 2016 – січні 2017 року. 

1 Сектор МСП – це суб’єкти господарювання незалежно від форми власності, річний дохід яких не перевищує 50 
млн. євро, а чисельність працівників не перевищує 250 осіб. 

 

Регіональний профіль 
МСП — це інструмент 
моніторингу та оцінки 
стану, динаміки та 
перспектив розвитку 
сектору МСП у регіоні, а 
також оцінки заходів 
регіональної політики з 
позиції їхнього впливу на 
розвиток МСП.  

Моніторинг відбувається 
на основі індикаторів, 
аналіз зміни яких 
дозволяє робити 
висновки про розвиток 
МСП у регіоні, визначати 
напрямки регіональної 
політики, а в кінцевому 
підсумку – сприяти 
зростанню добробуту 
регіону. 
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1. Роль МСП у розвитку економіки регіону 

Київська область належить до найбільш розвинених регіонів України. За величиною валового 
регіонального продукту в розрахунку на одну особу, який у 2015 році становив близько 60,1 тис. грн., 
Київщина посідає четверте місце серед інших регіонів України. Середнє значення по Україні в тому ж 
році становило 46,4 тис. грн. Хоча в 2015 році мало місце падіння реального ВРП на 6%, воно було 
значно меншим ніж по країні в цілому 
(9,8%), а зростання не відбулось у 
жодному з регіонів країни.  

Разом із тим, у 2015 році реальний 
(тобто скоригований на інфляцію, яка в 
2015 році становила 48,7%) загальний 
обсяг реалізованої продукції скоротився 
на 13,7%. Ця негативна зміна відбулась 
як за рахунок великих підприємств, так 
і сектору МСП, падіння в яких 
становило 14,7% та 12,9% відповідно. 

За підсумками 2015 року у цілому по 
регіону загальна кількість зайнятих 
працездатного віку зросла на 18,2 тис. 
осіб (на 2,6%), але нові робочі місця, 
імовірно, створювались більшою мірою 
в бюджетній сфері або тіньовому 
секторі, оскільки кількість зайнятих на великих підприємствах зменшилась на 6,3 тис. осіб, а в секторі 
МСП зменшилась на 19,2 тис. осіб. При цьому частка зайнятих на МСП становить 45,1% від загальної 
кількості зайнятих у регіоні, що на 3 відсоткових пункти більше відповідного значення по країні в 
цілому. 

Доходи найманих працівників на підприємствах сектору МСП зростають більшими темпами ніж у 
середньому по регіону (включаючи й державний сектор). Якщо середня заробітна плата в області 
протягом 2015 року зменшилася в реальному вираженні на 22% (номінальна заробітна плата зросла 
на 19% до 4,2 тис. грн.), то реальні витрати на оплату праці працівників у секторі МСП (у розрахунку 
на 1 зайнятого) зросли на 14,5%.  

За підсумками 2016 року суб’єктами малого та середнього підприємництва до бюджетів усіх рівнів 
було сплачено 10 млрд. грн. податків і платежів, що на 27,1% більше ніж у 2015 році. При цьому, в 
цілому по області частка МСП від усіх податкових надходжень становила 66,6%.  
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2. Діяльність МСП  

Основні структурні показники діяльності суб’єктів підприємництва Київщини в 2015 році 

 Абсолютні показники Відносні показники 
 Кількість 

суб'єктів 
Зайнятість, 

тис. осіб 
Обсяг реалізації, 

млрд. грн. 
Частка в 
кількості 

Частка в 
зайнятості 

Частка в обсязі 
реалізованої продукції 

мікро 94877 139,9 36,1 96,3% 31,6% 10,3% 

малі (без мікро) 2663 55,1 43,1 2,7% 12,4% 12,3% 

середні 971 132,5 116,3 1,0% 29,9% 33,1% 

МСП 98511 327,5 195,4 99,96% 73,9% 55,7% 

великі 40 115,6 155,6 0,04% 26,1% 44,3% 

Всього 98551 443,1 351,0 100% 100% 100% 
Джерело: власні розрахунки на основі даних Головного управління статистики в Київській області. Окремі 
показники можуть дещо відрізнятись унаслідок заокруглень. 
 
2.1. Кількість суб’єктів підприємництва 

У 2015 році кількість суб'єктів господарювання в 
Київській області зросла на 4,4% до 98,5 тис. З 
них лише 40 були великими підприємствами, тоді 
як решта складала сектор МСП. Усього в області 
налічувалося 56,9 суб’єктів малого та середнього 
підприємництва в розрахунку на одну тисячу осіб 
наявного населення, що на 10,9 пунктів більше 
від відповідного показника по країні в цілому. На 
МСП Київської області припадало 5% від 
загальної кількості МСП в Україні.  

Слід зазначити, що роком раніше (у 2014 році) 
кількість МСП зросла на 21,5%. Це зростання 
відбулося за рахунок збільшення кількості 
фізичних осіб-підприємців, у тому числі у зв’язку 
з подрібненням бізнесів. Таке подрібнення може 
пояснюватися прагненням підприємств 
використати переваги спрощеної системи 
оподаткування, обліку та звітності, а також  
можливості щодо уникнення чи скорочення 
кількості перевірок. 
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Практично кожен п’ятий суб’єкт господарювання регіону є юридичною особою, тоді як решта 
функціонує у статусі фізичних осіб-підприємців. При цьому, відповідно до результатів дослідження 
«Щорічна оцінка ділового клімату 2016» (ABCA), здійсненого в рамках Програми USAID «Лідерство в 
економічному врядуванні», лише 9,4% ФОП області планують зареєструватись у формі юридичної 
особи. 
2.2. Зайнятість  

За підсумками 2015 року у секторі малого та 
середнього підприємництва було зайнято 
327,5 тис. осіб, що на 19,2 тис. осіб менше за 
попередній рік. Таким чином, частка 
зайнятих на МСП у загальній кількості 
зайнятих на суб’єктах господарювання 
складала 73,9% (у країні в цілому відповідне 
значення становило 79,5%).  

У 2015 році майже 218 тис. осіб були зайняті 
на МСП-юридичних особах, тоді як решта 
(109,6 тис., або 33,5% від зайнятих на МСП) 
були зайняті на суб’єктах господарювання, 
які належать до ФОП. 

Слід звернути увагу на те, що збільшення 
кількості МСП (див. Розділ 2.1. Кількість 
суб’єктів підприємництва) супроводжується 
зменшенням кількості зайнятих на них. Це свідчить про зменшення середнього розміру суб’єктів 
господарювання за цим показником. 

Крім того, МСП Київщини не повністю використовують трудові ресурси регіону. Попри збільшення 
кількості зайнятих у регіоні на 18,2 тис. до 727 тис. осіб (а також зменшення рівня безробіття з 8,1% 
до 6,4%) у 2015 році, більшість нових робочих місць, імовірно, створювались у бюджетній сфері чи в 
неформальному секторі економіки регіону.  

2.3. Обсяги реалізації продукції 

У 2015 році реальний обсяг реалізованої МСП продукції зменшився на 12,9% і становив 116,9 млрд. 
грн. у цінах 2011 року (195,4 млрд. грн. у поточних цінах), що складало 55,7% від загального обсягу 
реалізованої продукції в регіоні. При цьому в середньому по країні відповідна частка становила 64,1%. 
Проте як і у випадку із зайнятістю, більша частка МСП характерна для менш економічно розвинених 
регіонів. 
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Разом із тим, падіння реальних обсягів 
реалізації в секторі МСП було меншим 
порівняно з великими підприємствами, де цей 
показник становив 14,7%. Щоправда, 
кількість великих підприємств також 
зменшилась на 5 одиниць (з 45 в 2014 році), 
частина з яких, імовірно, перейшла в 
категорію МСП. Відтак їхні обсяги реалізації 
також перейшли в категорію МСП. 

Відповідно до результатів дослідження ABCA 
ринок збуту 46,6% МСП Київщини обмежений 
власним регіоном (у цілому по країні 
відповідний показник становить 50,3%). 
Значною мірою це пояснюється істотною кількістю МСП, які працюють у сфері роздрібної торгівлі. При 
цьому експортерами є 17,2% опитаних представників малого та середнього підприємництва. Водночас, 
52,7% опитаних підприємців планують виходити на нові ринки, і половина з них - на зовнішні ринки 
збуту. 

2.4. Секторальний розподіл малого бізнесу2 

Майже половина суб’єктів малого підприємництва Київської області (47,2 тис. або 48,4% від їхньої 
кількості) у 2015 році працювала в торгівлі. У цьому секторі було зайнято 80,3 тис. працівників, що 
становило 41,2% від усіх зайнятих у малому бізнесі. Також саме на торгівлю припадала половина 
продукції, реалізованої суб’єктами малого підприємництва. Така роль торгівлі характерна й для інших 
регіонів країни, що значною мірою зумовлено низькими бар’єрами входу в галузь. 

Також важливе значення для економіки регіону мають промисловість та сільське господарство. На них 
припадає відповідно 12,5% та 9,9% реалізованої суб’єктами малого підприємництва продукції, а 
чисельність зайнятих відповідно становить 25,6 тис. та 14 тис. осіб. Окремо слід виділити галузь 
будівництва, у якій на 3,5 тис. суб’єктів малого підприємництва припадає 5%  зайнятих у малому 
бізнесі, а також 6,5% реалізованої малим бізнесом продукції.  

Серед інших секторів, у яких зайнята істотна кількість працівників, можна виділити транспорт та 
складське господарство, операції з нерухомим майном, а також наукову та науково-технічну діяльність, 
у яких сумарно було зайнято 33,5 тис. осіб  (17,3% від зайнятих у малому бізнесі), хоча їхня частка в 
обсязі реалізованої малим бізнесом продукції є меншою і становить 12,6%. 

 

2 Частина даних про суб’єкти середнього та великого підприємництва є конфіденційною. Тому при аналізі 
секторального розподілу МСП враховано лише дані для суб’єктів малого підприємництва.  
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Основні структурні показники стану малого бізнесу в Київській області в 2015 році 

Вид економічної діяльності 

Кількість суб'єктів малого 
підприємництва 

Зайнятість на суб'єктах 
малого підприємництва 

Реалізація продукції 
суб'єктами малого 

підприємництва 

тис. 
суб'єк

тів  

Розподіл 
кількості 

суб'єктів малого 
підприємництва 

тис. 
осіб 

Розподіл 
кількості 

зайнятих на 
суб'єктах малого 
підприємництва 

млрд. 
грн. 

Розподіл 
реалізованої  

суб'єктами малого 
підприємництва 

продукції 
Усього 97,5 100,0% 195,0 100,0% 79,1 100,0% 
Оптова та роздрібна торгівля; 
ремонт автотранспортних засобів і 
мотоциклів 

47,2 48,4% 80,3 41,2% 39,6 50,0% 

Промисловість 7,2 7,4% 25,6 13,1% 9,9 12,5% 
Сільське, лісове та рибне 
господарство 3,5 3,6% 14,0 7,2% 7,8 9,9% 

Будівництво 3,5 3,6% 9,8 5,0% 5,1 6,5% 
Транспорт, складське 
господарство, поштова та 
кур'єрська діяльність 

6,9 7,0% 13,4 6,9% 3,9 4,9% 

Операції з нерухомим майном 4,5 4,6% 10,1 5,2% 3,1 3,9% 
Професійна, наукова та технічна 
діяльність 6,9 7,0% 10,0 5,2% 3,0 3,8% 

Інформація та телекомунікації 5,2 5,3% 6,9 3,5% 2,8 3,6% 
Діяльність у сфері 
адміністративного та допоміжного 
обслуговування 

2,5 2,5% 6,9 3,6% 1,9 2,4% 

Тимчасове розміщення й 
організація харчування 2,6 2,7% 6,6 3,4% 0,8 1,0% 

Охорона здоров'я та надання 
соціальної допомоги 0,8 0,8% 2,2 1,1% 0,2 0,3% 

Фінансова та страхова діяльність * * * * * * 
Освіта * * * * * * 
Мистецтво, спорт, розваги та 
відпочинок * * * * * * 

Надання інших видів послуг * * * * * * 
Примітка: показники діяльності малого бізнесу в окремих секторах не публікуються у зв’язку з конфіденційністю 
даних. 
Джерело: власні розрахунки на основі даних статистичного збірника «Діяльність суб’єктів великого, середнього, 
малого та мікропідприємництва Київської області в 2015 році», 2016. 
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2.5. Адміністративний розподіл діяльності малих підприємств3 

Київській області притаманна істотна нерівномірність розподілу малого бізнесу в адміністративно-
територіальному вимірі. Так, найбільша економічна активність спостерігається в Києво-Святошинському 
районі (м. Київ є адміністративним центром цього району, хоча не входить до складу області): у ньому 
діє 19,7% від загальної кількості малих підприємств в області, а частка в зайнятості та обсягів 
реалізації продукції відповідно становила 19,4% та (27,8%). 

Основні показники стану малого бізнесу в Київській області в 2015 році (за 
адміністративним розподілом) 

  Кількість малих підприємств Зайнятість на малих 
підприємствах 

Реалізація продукції 
малими підприємствами 

підприємства 
частка в загальній 

кількості малих 
підприємств 

тис. 
осіб 

частка в загальній 
кількості зайнятих на 
малих підприємствах 

Млрд. 
грн. 

частка в 
загальному обсязі 

реалізованої 
малими 

підприємствами 
продукції 

Усього 17167 100% 86.6 100% 58.41 100% 
міста обласного значення 

м. Бровари 1619 9.4% 7.8 9.0% 5.04 8.6% 
м. Біла Церква 1354 7.9% 7.2 8.4% 3.95 6.8% 
м. Бориспіль 905 5.3% 4.0 4.6% 2.77 4.7% 
м. Ірпінь 797 4.6% 3.4 4.0% 2.18 3.7% 
м. Васильків 487 2.8% 2.4 2.7% 2.24 3.8% 
м. Обухів 425 2.5% 2.2 2.5% 1.27 2.2% 
м. Фастів 330 1.9% 1.7 2.0% 0.77 1.3% 
м. Славутич 266 1.5% 1.2 1.4% 0.37 0.6% 
м. Буча 257 1.5% 1.2 1.4% 0.65 1.1% 
м. П.-Хмельницький 166 1.0% 1.0 1.2% 0.44 0.7% 
м. Березань 101 0.6% 0.4 0.5% 0.23 0.4% 
м. Ржищів * * * * * * 

Райони 
К.-Святошинський 3374 19.7% 16.8 19.4% 16.26 27.8% 
Вишгородський 1053 6.1% 4.3 5.0% 3.31 5.7% 
Бориспільський 683 4.0% 3.5 4.0% 2.61 4.5% 
Броварський 592 3.4% 2.8 3.3% 1.79 3.1% 
Васильківський 524 3.1% 2.7 3.2% 1.70 2.9% 
Сквирський 291 1.7% 1.9 2.2% 0.84 1.4% 
Білоцерківський 378 2.2% 1.9 2.2% 0.86 1.5% 

3 Дані наведено лише по малих підприємствах (юридичних особах)  
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Макарівський 396 2.3% 1.8 2.1% 0.89 1.5% 
Обухівський 356 2.1% 1.7 2.0% 0.64 1.1% 
Бородянський 349 2.0% 1.7 2.0% 0.70 1.2% 
Миронівський 224 1.3% 1.6 1.9% 1.34 2.3% 
Кагарлицький 256 1.5% 1.3 1.6% 0.82 1.4% 
Рокитнянський 168 1.0% 1.2 1.4% 1.14 2.0% 
Таращанський 159 0.9% 1.2 1.3% 0.46 0.8% 
Яготинський 190 1.1% 1.1 1.3% 0.78 1.3% 
Баришівський 196 1.1% 1.1 1.2% 0.72 1.2% 
Тетіївський 193 1.1% 1.0 1.2% 0.35 0.6% 
Богуславський 151 0.9% 1.0 1.1% 0.45 0.8% 
Ставищенський 171 1.0% 0.9 1.0% 0.60 1.0% 
Згурівський 157 0.9% 0.9 1.0% 0.44 0.8% 
П.-Хмельницький 143 0.8% 0.8 1.0% 0.51 0.9% 
Іванківський 152 0.9% 0.8 0.9% 0.46 0.8% 
Фастівський 138 0.8% 0.8 0.9% 0.32 0.6% 
Володарський 76 0.4% 0.6 0.7% 0.30 0.5% 
Поліський * * * * * * 
Примітка: показники діяльності малого бізнесу в окремих адміністративних одиницях не публікуються у зв’язку з 
конфіденційністю даних (позначені *). 
Джерело: Статистичний збірник «Діяльність суб’єктів великого, середнього, малого та мікропідприємництва 
Київської області в 2015 році», 2016. 

Серед інших адміністративних одиниць – лідерів за рівнем розвитку малого підприємництва - варто 
виокремити також міста Бровари, Білу Церкву та Бориспіль (і Бориспільській район в цілому). Значення 
решти районів та міст з позиції розвитку малого підприємництва є меншим: у 21 районі (з 25) та у семи 
містах (з 12) частка малих підприємств у загальній кількості, зайнятості та обсягах реалізації не 
перевищує 4%. 

3. Інновації 

Відповідно до результатів дослідження АВСА в 2016 році близько половини опитаних МСП регіону 
(47,4%) запроваджували заходи, які можна віднести до інноваційної діяльності (включаючи збут, 
управління та маркетинг). Це дещо менше від показника попереднього року (55,4%). Водночас, у 
2016 році порівняно з 2015 збільшилася частка підприємств, які виробляли нові продукти (з 26,2% до 
28,4%) та запроваджували нові процеси (з 10,7% до 17,2%).  

За підсумками 2015 року промислові підприємства регіону витратили на інновації 144,8 млн. грн., що 
на 18,5% більше за 2014 рік. При цьому, інноваційна діяльність майже повністю (99,7%) була 
профінансована за рахунок власник коштів. Водночас, згідно з результатами АВСА 2016 94,4% МСП, 
які запроваджували інноваційні заходи, розробляли їх самостійно (повністю або частково). Для 
порівняння, у 2015 році частка таких підприємств становила 93%. 
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Упродовж 2015 року зросла кількість 
організацій, які виконують наукові 
дослідження й розробки. Якщо в 2014 
році таких установ було 24, то в 2015 
році – уже 26. Також на 15% (у 
номінальному вимірі) зріс обсяг 
виконаних наукових та науково-
технічних робіт. Якщо, порівняно з 
2014 роком, зменшився обсяг 
фундаментальних та прикладних 
досліджень, то на 118,5% зріс обсяг 
розробок. Водночас, у регіоні на 6% 
зменшилася кількість науковців (з 
1437 в 2014 році до 1351 в 2015 році).  

Згідно з результатами опитування регіональних експертів4 на Київщині високий рівень вищої та 
післядипломної освіти, проте на ринку праці недостатньо представлені випускники професійно-
технічних навчальних закладів. За підсумками 2016 року у регіоні діяло 22 вищі навчальні заклади 
(близько 6,8 тис. випускників) та 26 професійно-технічних (5,3 тис. випускників). За певних умов 
вказані навчальні заклади можуть займатися інноваційною діяльністю. Окрім цього, вони можуть бути 
джерелом  якісних трудових ресурсів для МСП регіону у відповідності до їхніх потреб. Водночас, 
необхідно пам’ятати, що вказані статистичні дані не враховують потенціал міста Києва, яке є 
столицею регіону, проте не належить до нього. 

4. Оцінка ділового клімату  

Результати дослідження ABCA показали, що оцінки ділового середовища Київської області покращилися 
в 2016 році. Так, позитивно чи задовільно бізнес-клімат оцінили 60,3% представників МСП 
(аналогічним є показник по країні в цілому). У попередньому році цей показник становив 47%. При 
цьому, 44,7% опитаних підприємців очікують покращення ситуації впродовж наступних 6-ти місяців, 
що на 10% більше ніж у цілому по країні.  

Індекс ділового середовища МСП (короткостроковий) Київської області становить -0,09 і є кращим за 
середній по Україні (-0,17). Короткостроковий індекс ділової активності МСП відповідає 
загальноукраїнському показнику (-0,06), а довгостроковий Індекс регіону є дещо меншим за середній 
по країні (0,12 проти 0,15).  

Серед опитаних підприємців 33,6% розширювали свою діяльність протягом останніх двох років (30,7% 
по країні в цілому). Водночас, більшою лишається частка тих, які змушені були скорочувати своє 
виробництво, – 47,4% опитаних (показник по Україні становить 39,1%). Водночас, кожний четвертий 

4 Опитування експертів проводилося в регіонах наприкінці 2016 – на початку 2017 років. 
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опитаний має негативні очікування щодо фінансово-економічної ситуації на його підприємстві протягом 
наступних 6-ти місяців. 

Разом із тим, майже 57% підприємців Київської області планують розширювати свою діяльність 
упродовж 2017-2018 років (для України в цілому відповідне значення становить 47,8%), і лише 8,3% 
- скорочувати. При цьому, із тих, хто розширював свою діяльність протягом останніх двох років, 
планують продовжувати це робити 71,7% опитаних підприємців. 

4.1. Перешкоди в розвитку МСП 

Рейтинг перешкод, які стримують розвиток МСП у Київській області, в цілому відповідає рейтингу 
перешкод у розвитку МСП у країні. Зокрема, до тих перешкод, які найчастіше вказують підприємці, 
належать низький попит, нестабільна політична ситуація, високі ставки податків та складне податкове 
адміністрування.  

Загальні перешкоди в розвитку МСП (АВСА 2015 та 2016)5 

Перешкоди загальні Україна 
2016 

Київська обл.  
2016 

Київська обл.  
2015 Зміни6 (у в.п.) 

Брак попиту 58,5% 53,4% 35,7% ▲17,7 
Нестабільна політична 
ситуація 44,4% 39,7% 47,6% ▼-7,9 

Високі ставки податків 35,1% 36,2% 28,6% ▲7,6 
Складне податкове 
адміністрування 27,2% 33,6% 26,2% ▲7,4 

Часті зміни економічного 
законодавства 25,7% 29,3% 22,6% ▲6,7 

Корупція 22,6% 26,7% 23,8% ▲2,9 

Війна на Сході України 20,4% 25,0% 25,0% 0 

Інфляція 25,8% 24,1% 29,8% ▼-5,7 

Високий регуляторний тиск 23,0% 23,3% 25,0% ▼-1,7 

Високий рівень конкуренції 19,4% 19,8% 11,9% ▲7,9 

Низька доступність кредитів 18,6% 19,8% 11,9% ▲7,9 

Брак обігових коштів 17,0% 19,0% 16,7% ▲2,3 

5 Частка респондентів, які вибрали вказані перешкоди з переліку. 
6 Зміни порівняно з 2015 роком 
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Неефективність державного 
апарату 14,4% 15,5% 14,3% ▲1,2 

Високі ставки кредитів 16,5% 14,7% 28,6% ▼-13,9 
Обтяжливе валютне 
регулювання 9,6% 11,2% 13,1% ▼-1,9 

Недостатньо кваліфікованих 
працівників 20,3% 10,3% 11,9% ▼-1,6 

Для більшості перешкод у розвитку МСП різниця між регіональними та національними показниками є 
незначною. Однак підприємці Київщини менш часто вказують на низький попит (53,4% в регіоні проти 
58,5% по країні в цілому) та нестабільну політичну ситуацію (39,7% проти 44,4%). При цьому, МСП 
регіону частіше скаржаться на високі ставки податків (36,2% на Київщині проти 35,1% по країні в 
цілому) та складне податкове адміністрування (33,6% проти 27,2%). 

Також необхідно звернути увагу на зміни, які відбулися в оцінці перешкод для розвитку МСП порівняно 
з 2015 роком. Зокрема, майже в півтора раза зросла частка підприємців, які скаржаться на брак попиту 
(53,4% в 2016 році проти 35,7% в 2015 році). Також на третину більше підприємців вказали на високі 
ставки податків та складне податкове адміністрування. При цьому на чверть зменшилася частка МСП, 
які відчувають негативний вплив нестабільної політичної ситуації.   

Оцінка проблемності регуляторних процедур для МСП у Київській області  

 

Джерело: Звіт опитування експертів 2016/2017 
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Згідно з опитуванням експертів Київщини валютне регулювання є найбільшою регуляторною 
проблемою для підприємців регіону. При цьому, реєстрація та постановка на облік є найменш 
проблемною регуляторною процедурою. Окрім цього, експерти вказали на головні перешкоди в 
розвитку МСП Київської області: нестабільне нормативно-правове поле та адміністративне 
навантаження.  

4.2. Доступ до фінансування 

Брак попиту, а відповідно й низькі обсяги реалізації та прибутку істотно обмежують інвестиційні 
можливості суб’єктів малого та середнього підприємництва. Так, за підсумками 2015 року кожне 
четверте підприємство, що належить до сектору МСП, було збитковим. Проте така ситуація 
характерна й для всіх підприємств країни в цілому.  При цьому сальдо фінансового результату МСП-
юридичних осіб є від’ємним і 
становить 15,1 млрд. грн. Отже, 
хоча істотна частка підприємств є 
прибутковою, сумарний прибуток, 
який ними згенерований, є 
недостатнім для забезпечення 
розвитку в середньо- та 
довгостроковій перспективі.  

Також істотною перешкодою для 
розвитку МСП Київської області є 
обмежений доступ до зовнішніх 
джерел фінансування. Київщина 
належить до регіонів з найбільшою 
насиченістю об'єктами банківської 
інфраструктури. Станом на 1 
квітня 2017 року на території 
області діяв 421 структурний 
підрозділ банків (2 одиниці на 10 
тис. населення), що дещо менше порівняно з 1 січня 2017 року, коли відповідний показник становив 
1270 об'єктів. Водночас, починаючи з четвертого кварталу 2015 року, стабільно зростає попит МСП на 
банківські кредити. Проте рівень доступності кредитних коштів продовжує залишатися низьким через 
високі кредитні ставки. Окрім цього, упродовж першого кварталу 2017 року на 11,1% зменшився 
рівень схвалення кредитних заявок МСП, хоча в третьому та четвертому кварталах 2016 року він 
зростав (18,5% та 7,3% відповідно).  

Потенційним джерелом фінансування розвитку МСП регіону можуть бути надходження з-за кордону. 
Проте в 2016 році продовжився відтік прямих іноземних інвестицій. Якщо за підсумками 2015 року ПІІ 
становили 1750,3 млн. дол., то вже станом на 31 грудня 2016 року – 1502,5 млн. дол. Перекази 
фізичних осіб з-за кордону за певних умов могли б стати додатковим ресурсом. Упродовж 2016 року в 

Джерело: Опитування про умови кредитування (НБУ) 
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Київську область надійшло 1,9 млрд. грн., або 1,4% від загальної суми переказів в Україну. Проте 
сума переказів на душу населення становить лише близько 1,1 тис. грн., що є одним із найнижчих 
показників у країні.   

5. Політика сприяння розвитку МСП на рівні регіону 
 
Упродовж 2016 року в Київській області діяли кілька регіональних програм розвитку, зокрема 
«Стратегія розвитку Київської області до 2020 року», яка включає операційну ціль «Створення умов 
для пріоритетного розвитку малого та середнього підприємництва, та «Програма  розвитку малого й 
середнього підприємництва в Київській області на 2015-2016 роки». Також Київська область є 
одним із пілотних регіонів Програми USAID «Лідерство в економічному врядуванні». 
 

 

Напрямки 
політики та їх 
відповідність 

принципам Акта 
з питань малого 

бізнесу для 
Європи 

Основні 
заходи Стан виконання 

1 

 
 
 
 
 
 
Стратегічні 
документи 
(Підприємницьке 
середовище)* 
 
 
 
 
 
 
 
*Див. повні назви 
принципів Акта з 
питань малого 
бізнесу для Європи в 
Додатку 1 

Стратегія розвитку 
Київської області на 
період до 2020 року 

• Затверджено рішенням Київської 
обласної ради від 04.12.2014 № 
856-44-VІ   

• Операційна ціль 1.3. Створення 
умов для пріоритетного розвитку 
малого та середнього 
підприємництва 

План заходів із 
реалізації в 2015 – 2017 
роках Стратегії розвитку 
Київської області на 
період до 2020 року 

• Затверджено рішенням Київської 
обласної ради від 23.06.2015 № 
960-49-VІ 

• Напрямок 1.3. Створення умов 
для пріоритетного розвитку 
малого та середнього 
підприємництва 

Програма розвитку 
малого та середнього 
підприємництва в 
Київській області на 
2015-2016 роки 

•    Затверджено рішенням Київської 
обласної ради від 23.06.2015 № 
954-49-VI 

•    Підготовлений Щорічний звіт 
(інформація) про результати 
виконання Програми розвитку 
малого і середнього 
підприємництва у Київській 
області на 2015-2016 роки за 
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2016 рік. 

Програма розвитку 
малого та середнього 
підприємництва в 
Київській області на 
2017-2018 роки 

Проект 

Програма залучення 
інвестицій та 
поліпшення 
інвестиційного клімату в 
Київській області на 
2016-2018 роки 

Затверджено рішенням Київської 
обласної ради від 07.06.2016 № 141-

05-VІІ 

2 

Проекти технічної 
допомоги 

(Підприємницьке 
середовище; 
Підвищення 
кваліфікації) 

 

Місцевий розвиток, 
орієнтований на громаду 
(ЄС та ПРООН) 

 
• 2014-2017, триває ІІІ фаза 

програми 
• У регіоні 8 районів-партнерів 

Конкурс малих грантів 
для розвитку 
підприємництва серед 
внутрішньо переміщених 
осіб (ПРООН) 

• Конкурс оголошено у липні 2016 
р.  

• Київська область є одним з 8 
регіонів, де проводився конкурс 

• У регіоні підтримано 74 бізнес-
плани на загальну суму 11,65 
млн грн. Буде реалізовано 24 
проекти на суму 4,1 млн грн. 

Програма «Лідерство в 
економічному 
врядуванні» (USAID) 

• Грудень 2014 – грудень 2017 
• Київська область є одним із 

пілотних регіонів програми ЛЕВ 
• Проведено конкурс Дорожніх 

карт розвитку МСП на Київщині. 
12 грудня 2016 р. переможці 
конкурсу ГО «Надія» 
представили проект Дорожньої 
карти, спрямований на розвиток 
МСП Іванківського, Поліського 
та Переяслав-Хмельницького 
районів 
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Підвищення 
інвестиційної 
привабливості України та 
конкурентоспроможності 
регіонів (Міністерство 
розвитку Республіки 
Польща) 

• 30 червня 2016 р. відбулося 
урочисте відкриття проекту у 
Києві 

• Київська область обрана одним з 
7 пілотних регіонів 

U-Lead component 2 - 
«Створення центрів 
надання 
адміністративних послуг 
та підвищення 
поінформованості 
населення про місцеве 
самоврядування» (ЄС) 

• 25 січня 2017 р. Гостомельська 
ОТГ підписала меморандум про 
співпрацю з компанією SKL 
International, яка реалізовує 
Початкову фазу U-Lead 
component 2.  

• 14 березня 2017 р. 
Калитянська ОТГ також 
підписала меморандум про 
співпрацю з компанією SKL 
International 

• Гостомельська та Калитянська 
ОТГ отримають матеріальне 
забезпечення для створення 
ЦНАП 

3 

Публічні заходи, 
присвячені 
обговоренню 
питань, пов’язаних 
із МСП 
(Підприємницьке 
середовище; 
Зовнішні ринки)  

Форум «Poland-Kyiv 
Oblast’ Regional 
Business Day» 

• Проведено 1 липня 2016 р.  у 
КОДА під керівництвом І 
заступника Міністра розвитку 
Республіки Польща. 

• Підписано меморандум про 
співпрацю між Польсько-
Українською господарчою 
палатою та Київською 
областю, в т.ч. для 
встановлення ділових 
контактів між підприємцями 
двох країн 

Конференція щодо 
розвитку та діяльності 
фермерських 
господарств Київської 
області 

• Проведено 19 грудня 2016 р. 
Департаментом 
агропромислового розвитку 
КОДА 

• Обговорено питання 
державної підтримки 
фермерства 
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Форум підприємців 
міста Славутич 

• Відбувся 1 лютого 2017 р. у м. 
Славутич 

• Головні теми: розширення 
можливостей МСП, публічні 
закупівлі, ефективність 
власного бізнесу 

4 

Центри надання 
адміністративних 
послуг 
(Підприємницьке 
середовище) 

Розширення мережі 
Центрів надання 
адміністративних 
послуг  

• · ЦНАПи утворені у 25 районах, 
12 містах обласного значення, 
3 містах районного значення та 
1 селищі міського типу 

• Проведено семінари з метою 
сприяння покращенню якості 
надання адміністративних 
послуг 

• Відкриття перших ЦНАПів в 
ОТГ (Гостомельська та 
Калитянська громади) у 
першому кварталі 2017 р. 

Програма 
інформатизації 
Київської області на 
2017-2020 роки 
«Електронна 
Київщина» 

• Затверджено рішенням 
Київської обласної ради №317-
14-VII від 19 травня 2017 р.  

• Одним з пріоритетних 
напрямків Програми є 
спрощення адміністративних 
процедур, дебюрократизація 
надання адміністративних 
послуг 

• Планується залучити 20350,0 
тис. грн. 

5 
Інфраструктура 
підтримки МСП 
(Підприємницьке 
середовище) 

Розширення мережі 
підтримки 
підприємництва 

• Станом на 1.01.2017 у регіоні 
було 213 об’єктів 
інфраструктури підтримки 
підприємництва (12 бізнес-
центрів, 1 технопарк, 1 
інноваційний кластер, 3 бізнес-
інкубатори, 11 лізингових 
центрів, 101 інформаційно-
консультативна установа, 11 
фондів підтримки 
підприємництва, 8 
інвестиційно-інноваційних 
фондів та компаній. 

• Всього у 2016 році створено 8 

16 
 



 

об’єктів інфраструктури 
підтримки МСП 

«Перший український 
індустріальний парк» 

• 23 грудня 2016 р. призначено 
керуючу компанію ТОВ 
«Індастріал Парк Менеджмент» 

• Включено до реєстру 
індустріальних (промислових) 
парків 8 липня 2014 

Індустріальний парк 
«Мироцьке» 

• Включено до реєстру 
індустріальних (промислових) 
парків 30 травня 2016 р. 

• Знаходиться у с. Мироцьке 
Києво-Святошинського району 
на площі 36,7 га 

• 7 квітня 2016 р. призначено 
управляючу компанію ТОВ 
Індустріальний парк 
«Мироцьке» 

Фастівський 
індустріальний парк 
«Фастіндастрі» 

• Включено до реєстру 
індустріальних (промислових) 
парків, 13 січня 2017 р. 

• Розміри складають 15 гектарів, 
планується створити близько 
450 робочих місць. 

• Станом 18 травня 2017 р. 
відсутня керуюча компанія 

Розвиток мережі центрів 
розвитку підприємництва 

• Перший Центр розвитку 
підприємництва запрацював 22 
грудня 2016 року на базі 
Києво-Святошинського 
районного центру зайнятості 

• Планується відкрити ще 5 
центрів (у Білоцерківському, 
Бориспільському, Ірпінському, 
Славутицькому та 
Броварському районних 
центрах зайнятості 

• З початку 2017 року проведено 
два навчальні семінари 

6 

Ініціативи та 
креативні 
починання 
(Підприємницьке 

Комплексна програма 
підтримки та розвитку 
молоді Київської області 
на 2015-2020 роки 

• Затверджено рішенням 
Київської обласної ради від  
26.03.2015 №915-47-VI 

• Одним із пунктів програми є 
17 

 



 

середовище) «Молодь Київщини» сприяння розвитку 
молодіжного підприємництва 

Конкурс бізнес-планів та 
StartUp Київщини 

• Проводився в першому 
кварталі 2016 року Київською 
ОДА 

• Проводився  з метою реалізації 
проектів Стратегії розвитку 
Київської області до 2020 року 

• Проект був покликаний надати 
можливості реалізувати 
стартапи в Київській області, 
знайти фінансування для їх 
впровадження 

Проект 
«Працевлаштування 
через підприємництво» 

• У серпня 2016 р. оголошено 
про продовження співпраці 
Київської обласної служби 
зайнятості та Ресурсного 
центру «ГУРТ» 

• Збір і поширення історій успіху 
учасниць і учасників проекту 

Нагородження кращих 
представників 
підприємництва 

Щороку нагороджуються сумлінні 
платники податків та найкращі 
підприємці області в рамках 
відзначення Дня підприємця 

Школа малого та 
середнього 
підприємництва (Біла 
Церква) 

• Проект діє з травня 2016 року 
• Реалізується Агенцією 

стратегічного розвитку Білої 
Церкви. 

• Вже відбулося 4 школи, які   
випустили 120 слухачів 

7 

Заходи з 
полегшення 
доступу МСП до 
ресурсів 

(Фінансування; 
Підвищення 
кваліфікації; 
Інструменти 
підтримки МСП) 

Кадрові 

• Професійне навчання засадам та 
принципам 
підприємницької діяльності за 
направленням служби 
зайнятості пройшли 4,8 тис. осіб 
(2016) 

• Інформаційні та консультаційні 
послуги щодо започаткування 
підприємницької діяльності 
отримали 4287 осіб (2016) 

• Проведено триденний 
навчальний семінар з 
підприємницької діяльності для 
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учасників АТО (січень 2017) 
• Проведення курсів підвищення 

кваліфікації з сільського 
зеленого туризму для власників 
селянських та фермерських 
господарств. Організатор – 
Кафедра аграрного консалтингу 
НУБіП за ініціативи 
Департаменту економічного 
розвитку і торгівлі ОДА (квітень 
2017) 

Фінансові 

• МСП регіону виконали 748 
замовлень на суму 1867 млн грн у 
рамках державних закупівель 
товарів, робіт і послуг за кошти 
місцевих бюджетів 

• Протягом січня-вересня 2016 року 
Державна служба зайнятості  в 
регіоні надала одноразову 
допомогу з безробіття для 
зайняття підприємницькою 
діяльністю 188 особам. 

• Надано фінансову підтримку за 
рахунок коштів держбюджету 4 
фермерським господарства регіону 

 
 
Проаналізувавши зазначені заходи підтримки МСП на регіональному рівні, можна зробити висновок, 
що вони в цілому відповідають принципам Акта з питань малого бізнесу для Європи. На Київщині 
триває комплексна робота над створенням сприятливого для МСП середовища. Влада регіону 
прийняла кілька стратегічних документів, заходи яких спрямовані на підтримку малого й середнього 
підприємництва. Зокрема, Київська область є одним з 16 регіонів, де впродовж 2016 року діяли 
регіональні програми розвитку МСП. Однак малі й середні підприємці Київщини потребують більшої 
підтримки у сфері полегшення доступу до ресурсів (кадрових і фінансових). 
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6. Довідкова інформація 

Перелік основних індикаторів, які характеризують розвиток підприємництва і відображені в 
Регіональному профілі МСП 

Індикатор Дані 
регіону 

Дані по 
країні в 
цілому 

Відхилення 

Основні індикатори економічного розвитку: 

  

Реальний приріст валового регіонального 
продукту (2015) -6,0% -9,8% 3,8 в.п.7 

Приріст зайнятості (2015) 2,6% -8,4% 11 в.п. 
Зміна середньої номінальної заробітної плати 
(2015) 19% 20,5% -1,5 в.п. 

Частка підприємців, які позитивно або 
нейтрально оцінюють ділове середовище 
регіону (2016) 

60,3% 60,9% -0,6 в.п. 

Індикатори, які відображають зміни в секторі МСП, у тому числі завдяки 
регіональній політиці: 

К
іл

ьк
іс

ть
 

Кількість МСП (2015) 98,5 тис. 1,97 
млн. — 

Приріст кількості МСП (2015) 4,4% 2,2% 2,2 в.п. 

Кількість МСП у розрахунку на 1 тис. осіб, 
одиниць (2015) 56,9 46,1 10,8 

Частка юридичних осіб серед суб'єктів МСП 
(2015) 18,4% 17,4% 1 в.п. 

За
йн

ят
іс

ть
 

Кількість зайнятих на МСП (2015) 327,5 
тис. 6,6 млн. — 

Частка зайнятих на МСП у загальній кількості 
зайнятих у суб'єктах господарювання / у 
загальній кількості зайнятих (2015) 

73,9% / 
45,1% 

79,5% / 
42,1% 

-5,6 в.п. /   
3 в.п. 

7 Відсоткові пункти. 
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Приріст зайнятості на МСП (2015) -5,5% -3,8% -1,7 в.п. 

Частка зайнятих на МСП-юридичних особах у 
загальній кількості зайнятих на МСП (2015) 66,5% 63,1% 3,4 в.п. 

Ре
ал

із
ац

ія
 п

ро
ду

кц
ії 

Частка суб'єктів МСП у загальному обсязі 
реалізованої продукції (2015) 55,7% 64,1% -8,4 в.п. 

Реальний приріст обсягу реалізованої продукції 
суб'єктів МСП (2015) -12,9% -9,3% -3,6 в.п. 

Частка МСП, які розширювали свою діяльність 
протягом останніх двох років (2016) 33,6% 30,7% 2,9 в.п. 

Частка МСП, які планують розширювати свою 
діяльність у наступні 2 роки (2016) 56,9% 47,8% 9,1 в.п. 

Частка прибуткових МСП-юридичних осіб  74,3% 73,7% 0,6 в.п. 
Частка підприємців, для яких обмежений 
доступ до коштів є перешкодою в розвитку 
бізнесу (інтегральний показник) (2016) 

37,1% 35,9% 1,2 в.п. 

Частка МСП – експортерів (2016) 17,2% 12,0% 5,2% 
Основні перешкоди в розвитку МСП: 

Н
ай

бі
ль

ш
і 

пе
ре

ш
ко

ди
 в

 
ро

зв
ит

ку
 М

С
П

 

Частка МСП, які вказали на нестабільну 
політичну ситуацію як одну з найбільших 
перешкод (2016) 

39,7% 44,4% -4,7 в.п. 

Частка МСП, які вказали на недостатність 
замовлень/обсягів реалізації як одну з 
найбільших перешкод (2016) 

53,4% 58,5% -5,1 в.п. 

Частка МСП, які вказали на високі ставки 
податків як одну з найбільших перешкод 
(2016) 

36,2% 35,1% 1,1 в.п. 

Джерело: Держстат, ABCA 2016 
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Примітка:  
Для порівняння вибирались регіони, які межують із Київською областю, а також окремі 
регіони з подібним економічним рівнем розвитку. 

Порівняння основних показників розвитку МСП Київської області з показниками інших 
регіонів України (2015 рік) 
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Додаток 1. Принципи Акта з питань малого бізнесу для Європи (Small Business Act for Europe)8  

1. Створити умови, за яких підприємці та сімейний бізнес можуть процвітати, а підприємництво 
винагороджується (Підприємницьке середовище). 

2. Забезпечити умови, за яких чесні підприємці, яким загрожує банкрутство, можуть швидко 
отримати другий шанс (Другий шанс). 

3. Розробляти правила відповідно до принципу «спочатку подумай про малих підприємців» 
(Спочатку подумай про малих підприємців). 

4. Домагатися від Уряду бути чутливим до потреб малих та середніх підприємств (Підтримка з 
боку влади). 

5. Адаптувати інструменти публічної політики до потреб малих та середніх підприємств 
(Інструменти підтримки МСП). 

6. Полегшити доступ малих та середніх підприємств до фінансових ресурсів і розвивати правове 
й ділове середовище, що сприятиме своєчасним розрахункам за комерційними операціями 
(Фінансування). 

7. Допомогти малим та середнім підприємствам більш повно скористатися можливостями 
спільного ринку ЄС (Спільний ринок). 

8. Сприяти підвищенню кваліфікації представників малих та середніх підприємств і розвитку всіх 
форм інновацій (Підвищення кваліфікації). 

9. Сприяти розвитку можливостей малих та середніх підприємств трансформувати екологічні 
виклики в можливості (Можливість відповідати на екологічні виклики). 

10. Заохочувати та підтримувати малі та середні підприємства отримувати зиск від ринків, які 
зростають (Зовнішні ринки). 

 
 

 

8 Small Business Act for Europe. Режим доступу: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008DC0394&from=EN 
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Довідка: визначення суб’єктів малого та середнього підприємництва в Україні 

Визначення МСП в Україні міститься в Господарському кодексі (стаття 55.3). До них належать суб’єкти 
господарювання незалежно від форми власності, річний дохід яких не перевищує 50 млн. євро, а 
чисельність працівників не перевищує 250 осіб. 

Визначення МСП в Україні 
Категорія підприємства Гранична чисельність 

працівників 
Річний дохід 

Суб’єкти мікропідприємництва ≤ 10 ≤ 2 млн. євро 

Суб’єкти малого підприємництва ≤ 50 ≤ 10 млн. євро 

Суб’єкти середнього підприємництва Невключені до інших груп 

Великі підприємства > 250 > 50 млн. євро 
 
 
 

Регіональний профіль МСП є інструментом моніторингу та оцінки стану й перспектив розвитку сектору 
малого та середнього підприємництва в регіоні, а також оцінки заходів регіональної політики з позиції 
їхнього впливу на розвиток МСП.  

Це другий випуск регіонального профілю розвитку МСП у Київській області. Він характеризує 
загальний стан сектору МСП Київщини, у тому числі в порівнянні з середніми показниками по країні, 
показниками окремих регіонів та показниками попереднього періоду.  

Регіональний профіль МСП може використовуватись як основа для підготовки щорічного звіту про стан 
та перспективи розвитку сектору МСП у регіоні, який готуватиметься регіональною владою, а також 
для планування та оцінки ефективності заходів підтримки МСП. 

Застереження: окремі статистичні дані, наведені в регіональному профілі, можуть бути уточнені 
Державною службою статистики в майбутньому. Уточнені дані можуть дещо відрізнятись, хоча 
відмінності, зазвичай, є незначними. 

 
 
Цей документ підготовлено в рамках реалізації завдань Програми USAID "Лідерство в економічному 
врядуванні" (ЛЕВ). 
Погляди авторів, висловлені в цьому документі, можуть не збігатися з поглядами Агентства США з 
міжнародного розвитку або Уряду Сполучених Штатів Америки. 
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