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ЕКСПОРТ МСП: ВІД А ДО Я 
ТЕМА ВИПУСКУ “РЕФОРМУВАННЯ ДФС УКРАЇНИ” 

У цьому випуску 
Шановні читачі! 

До Вашої уваги пропонується п’ятий випуск інформаційно-аналітичного 

бюлетеня “Експорт МСП: від А до Я”. 

На сьогоднішній день відсутність інформації є однією з головних перешкод, 

що ускладнюють зовнішньоекономічну діяльність малого й середнього 

бізнесу, оскільки він, зазвичай, не має належних ресурсів детально 

відстежувати та аналізувати поточні тренди розвитку підприємництва й 

кращі практики експортерів. 

“Експорт МСП: від А до Я” - це регулярний інформаційний продукт, 

спрямований на підвищення обізнаності представників МСП у технічних 

аспектах діяльності, пов'язаної з експортом. 

Основна мета наших матеріалів: 

 поширення актуальної інформації  з широкого кола питань щодо 

експортної діяльності; 

 поглиблення розуміння представниками МСП сучасної торговельної 

політики й практики виходу на зарубіжні ринки; 

 сприяння МСП у формуванні та зміцненні їхньої експортної 

спроможності шляхом глибшого розуміння як системи, так і окремих 

елементів експортної діяльності. 

Ми не претендуємо на масштабне висвітлення всіх питань, але 

сподіваємося, що наші матеріали допоможуть підприємцям зробити 

правильний вибір при ухваленні рішень щодо виходу на зовнішні ринки та 

здійсненні операцій на них. 

Підготовка цього бюлетеня стала можливою завдяки підтримці 

американського народу, що була надана Агентством США з міжнародного 

розвитку (USAID) у рамках програми "Лідерство в економічному 

врядуванні". 
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29 березня Кабінет Міністрів України схвалив Концепцію реформування ДФС, важливим компонентом 

якої є реформування митної справи в Україні. Концепцію, реалізацію якої розраховано на період до 2020 

року, було розроблено на основі зведених митних стандартів ЄС (Customs Blueprints) та зведених 

фіскальних стандартів ЄС (Fiscal Blueprints). При підготовці також 

були враховані рекомендації Міжнародного валютного фонду, Митно-

прикордонної служби США, Міністерства фінансів США та 

Європейської Комісії. 

Фактично мова йде про вирішення цілого ряду проблем, які досить 

давно обговорюються в Україні, результатом чого стане створення 

сучасної митної служби. Серед них слід назвати такі: 

 надмірна забюрократизованість, а відтак і корупційна вразливість 

процедур здійснення митного контролю та оформлення; 

 слабка безпекова складова та система управління ризиками; 

 повільна адаптація та гармонізація українського законодавства до 

законодавства основних торговельних партнерів, зокрема ЄС; 

 незадовільне виконання забов’язань, які витікають з міжнародних угод, зокрема Угоди СОТ про 

спрощення процедур торгівлі; 

 слабка митна інфраструктура в місцях митного оформлення та пунктах пропуску через державний 

кордон, зокрема застаріле інформаційно-телекомунікаційне оснащення та неефективна комунікація між 

митними та супутніми органами, що унеможливлює одноразовість надання підприємцями інформації та 

використання її в електронному вигляді всіма учасниками процесу; 

 відсутність на практиці єдиного підходу до оцінки митної вартості товарів; 

 низький рівень заробітної плати працівників митниці. 

 недостатньо чітко регламентовані права та обов’язки 

та, особливо, відповідальність митників. 

За даними Щорічної оцінки ділового клімату в Україні 

за 2016 рік, митне оформлення займає 4 місце за рівнем 

проблемності серед 15 основних регулювань, з якими 

стикається бізнес. 

З метою вирішення цих та інших проблем Концепція 

передбачає цілу низку заходів, спрямованих на: 

 оптимізацію організаційної та функціональної 

структури митниці; 

 впровадження в роботу митниці сучасних інформаційних систем та технологій; 

 управління інформаційними системами та технологіями; 

 забезпечення доброчесності та подолання корупції; 

 розвиток персоналу та реформу оплати праці співробітників; 

 забезпечення прозорості та контрольованості процесу змін, у тому числі в частині ефективності 

реформування.  

Концепція реформування ДФС  

http://lev.org.ua/ua/articles/ABCA2016_short.html
http://lev.org.ua/ua/articles/ABCA2016_short.html
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Варто зауважити, що Концепція є базою для розробки деталізованого плану реформ та інструментом 

координації дій Уряду та Парламенту в цій сфері, а також залучення міжнародної технічної допомоги для 

реалізації відповідних заходів. 

Концепція реформування передбачає два основні напрямки: митна справа та податкова справа. Кожен 

напрямок має свої цілі та конкретні завдання, що базуються на імплементації вже взятих на себе Україною 

міжнародних зобов'язань та усунення наявних операційних перешкод, які заважають ДФС ефективно 

виконувати свої функції в інтересах України. 

Згідно з Концепцією з травня 2017 року має розпочатись процес реорганізації ДФС шляхом ліквідації 

регіональних митниць як юридичних осіб. Очікується, що з існуючих 27 митниць залишиться 1 центральна 

митниця. На обласному рівні мають бути створені представництва центральної митниці, а на районному 

рівні залишаються митні пости, які будуть прямо підпорядковуватись центральній митниці. Районні ДПІ 

будуть ліквідовані як юридичні особи і будуть виконувати функції Центрів обслуговування платників. В січні 

2018 року планується створення Міжрегіонального головного управління ДФС. Очікується, що такий підхід 

дасть можливість побудувати ефективну митну та податкову вертикалі, а також спростити операційну 

діяльність ДФС. 

Митна справа Податкова справа 

Сприяння торгівлі 

 Впровадження інституту Уповноважених 
економічних операторів. 

 Реалізація повноцінного електронного 
документообігу. 

Розвиток електронних сервісів 

 Виконання вимог Податкового кодексу та реалізація 
повнофункціонального «електронного кабінету платника». 

 Удосконалення роботи ЦОП. 

 Створення сервісу дистанційної сертифікації відкритих 
ключів. 

Митні платежі 

 Забезпечення доступу бізнесу до повної та 
актуальної інформації. 

 Єдині стандарти визначення митної вартості, 
класифікації товарів. 

Нові правила консультування 

 Підвищення якості індивідуальних податкових 
консультацій шляхом їх перевірки на рівні центрального 
апарату. 

 Оприлюднення консультацій на офіційному веб-порталі. 

Ефективний митний контроль 

 Баланс кількості перевірок на кордоні та всередині 
країни. 

 Діяльність центрів компетенції (спеціалізовані бек-
офіси). 

Реформування системи аудиту 

 Впровадження повноцінного ризик орієнтованого підходу 
щодо аудиту. 

 Розширення електронних камеральних перевірок та 
скорочення документальних перевірок. 

Протидія правопорушенням 

 Функціонування аналітичних центрів націлювання. 

 Обмін інформацією з іноземними митними 
адміністраціями. 

Протидія розмиванню податкової бази 

 Реалізація Плану BEPS (від англ. «Base erosion and Profit 
Shifting, проект ОЕСР з розробки заходів протидії 
розмиванню податкової бази та виведенню прибутку). 

 Підписання угоди щодо автоматичного обміну фінансовою 
інформацією. 

 Зміцнення функції контролю ТЦО шляхом збільшення 
кількості та компетенції відповідного персоналу. 

Ризики та постмитний контроль 

 Автоматизовані рішення для блокування ризикових 
операцій. 

 Баланс процедур на етапі митного оформлення та 
постмитного контролю. 

Стандартизація ключових функцій 

 Стандартизація та вдосконалення порядку здійснення 
ключових функцій ДФС. 

Інфраструктура та обладнання 

 Єдині стандарти митної інфраструктури та 
обладнання. 

 Спільне використання інфраструктури суміжними 
відомствами. 

Реформа процедури адміністративного оскарження 

 Запровадження однорівневої системи адміністративного 
оскарження. 

 Моніторинг результативності розгляду судами спорів, що 
пройшли процедуру адміністративного оскарження. 

http://www.oecd.org/tax/beps/beps-about.htm
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Комітет із питань податкової та митної політики розробив проект Закону про Національну митну службу 

України (№ 3763 від 13.01.2016), що фактично є альтернативою Концепції реформування ДФС Уряду. 

Згідно з цим законопроектом, Національна митна служба України – це орган виконавчої влади, який має 

забезпечувати захист митних інтересів та митну безпеку України, регулювання зовнішньої торгівлі, захист 

внутрішнього ринку, розвиток економіки України та її інтеграції до світової економіки, наповнення 

державного бюджету, протидію митним правопорушенням. 

В цілому цей законопроект досить коректно визначає роль, основні завдання, принципи та напрямки 

діяльності Національної митної служби України. Але водночас в окремих аспектах він суперечить чиному 

українському законодавству. 

Так, наприклад, згідно із законопроектом Національна митна служба та Громадська рада при ній мають 

функціонувати в системі органів 

виконавчої влади, однак питання 

створення чи реорганізації, а також інші 

організаційно-структурні питання 

правового статусу таких органів мають 

визначатися правовими актами Кабінету 

Міністрів України, а не Законом України. 

Відтак створення таких органів на рівні 

закону може розглядатись як втручання 

Верховної Ради в конституційну 

компетенцію Кабінету Міністрів України. 

Варто також зауважити, що законопроект передбачає створення Апарату Національної митної служби 

України, який має здійснювати організаційне, юридичне, консультативне, технічне тощо забезпечення 

організації та діяльності Національної митної служби. Але водночас Апарат наділяється владними 

повноваженнями, які є тотожними до повноважень самої митної служби. 

Окремі положення, які регулюють правовий статус посадових осіб і умови проходження служби в 

Національній митній службі України, також суперечать чинному Закону України «Про державну службу» або 

дублюють його, а тому цю проблему слід вирішити. 

Проект містить чимало положень, які дублюють приписи чинних Законів України, що перевантажує 

масив законодавства та подекуди створює умови для появи нормативних актів, які по-різному 

регулюватимуть одне й те ж питання. 

Справді, зміни у сфері митного регулювання необхідні, але, з огляду на зазначені проблеми варто 

подумати про внесення змін до Митного Кодексу України, а не приймати окремий Закон. Такий підхід 

видається більш раціональним та ефективним в плані вирішення конкретних проблем та дозволяє певною 

мірою спростити відповідну систему регулювання. 

Проект Закону України про Національну митну 
службу України 
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28 березня Уряд презентував довгоочікувану Експортну стратегію України на період 2017 – 2021 років. 

Документ було підготовлено на основі інформації та пропозицій, наданих членами команди експертів, до 

якої входили представники профільних Міністерств, державних підприємств, громадських організацій, 

міжнародних проектів технічної допомоги, вищих навчальних закладів та бізнесу. Технічну підтримку та 

методичну допомогу надавали представники Міжнародного торговельного центру СОТ (ITC). 

За задумом авторів експортна стратегія України 

має визначати вектор розвитку та реалізації 

торговельного потенціалу країни, зокрема зростання 

експорту й конкурентоспроможності МСП на 

зовнішніх ринках шляхом усунення перешкод та 

визначення конкретних можливостей виходу на 

зовнішні ринки. 

Документ — це Дорожня карта стратегічного 

розвитку торгівлі України на наступні 5 років, що 

включає План дій, який має три стратегічні цілі: 

 Створення сприятливих умов, що стимулюють 

торгівлю та інновації для диверсифікації 

експорту. 

 Розвиток послуг із підтримки бізнесу та торгівлі, 

здатних підвищити конкурентоспроможність підприємств, зокрема МСП. 

 Зміцнення навичок і компетенції підприємств, зокрема МСП, необхідних для участі в міжнародній 

торгівлі. 

Кожна стратегічна ціль, в свою чергу, містить оперативні цілі. На виконання кожної з них передбачені 

конкретні заходи, визначено пріоритетність дій та прописано період імплементації, очікуваний результат, 

відповідальну інституцію та можливих партнерів, що надаватимуть підтримку тощо. 

Для реалізації Плану дій визначено 56 заходів та планується задіяти близько 40 державних і 

недержавних інституцій. 

Ознайомитися з матеріалами можна за посиланнями: 

Брошура “Експортна стратегія України: Дорожня карта стратегічного розвитку торгівлі 2017 – 2021”; 

Текст Експортної стратегії України: Дорожньої карти стратегічного розвитку торгівлі на період 2017 – 2021 

років англійською мовою; 

Адаптований текст Експортної стратегії України: Дорожньої карти стратегічного розвитку торгівлі на 

період 2017 – 2021 років українською мовою. 

Нагадаємо, що навесні 2016 року на круглому столі Мінекономрозвитку було презентовано Білу книгу “Як 

реалізувати експортний потенціал України за умов глобалізації”, яка, за словами Торгового представника 

України Наталії Микольської, "Стане підґрунтям для подальшої роботи над самою стратегією“. Цей документ 

було підготовлено експертами Інституту економічних досліджень та політичних консультацій та АО «АФ 

«Сергій Козьяков та Партнери». 

Експортна стратегія України 

http://me.gov.ua/Files/GetFile?lang=uk-UA&fileId=8169f781-0815-4da6-9124-cea43aa699d2
http://me.gov.ua/Files/GetFile?lang=uk-UA&fileId=42a442c0-7cba-4ff7-b09e-5f7d46546ada
http://me.gov.ua/Files/GetFile?lang=uk-UA&fileId=42a442c0-7cba-4ff7-b09e-5f7d46546ada
http://me.gov.ua/Files/GetFile?lang=uk-UA&fileId=fea9401e-14ef-49cc-b47d-6e6126787d8a
http://me.gov.ua/Files/GetFile?lang=uk-UA&fileId=fea9401e-14ef-49cc-b47d-6e6126787d8a
http://www.me.gov.ua/News/Print?lang=uk-UA&id=3d25f87b-5eaf-4029-a15f-a6584ec170fa
http://www.me.gov.ua/News/Print?lang=uk-UA&id=3d25f87b-5eaf-4029-a15f-a6584ec170fa
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З метою просування власних товарів, обміну досвідом та пошуку нових шляхів розвитку свого бізнесу 

підприємцям, зазвичай, не вистачає інформації. У минулих випусках ми розповідали про пошук інформації 

для торгівлі з закордонними партнерами та портал Export Helpdesk, як джерело інформації для торгівлі з 

ЄС зокрема. Вартими уваги є також такі національні інструменти підтримки експортерів, як інформаційний 

портал http://ukrexport.gov.ua та офіс з просування експорту. 

Інформаційний портал http://ukrexport.gov.ua, який надає відкритий доступ до інформації про Україну, як 

зовнішньоторговельного партнеру, було створено ДП «Держзовнішінформ». Портал являє собою: 

 інструмент для просування українських компаній на зовнішніх ринках; 

 інформаційний ресурс для українських компаній щодо умов виходу на зовнішні ринки; 

 інформаційний ресурс для зарубіжних компаній, які зацікавлені в імпорті в Україну; 

 комунікаційну платформу для посилення зв'язків В2В. 

 

Портал містить базу даних українських експортерів та товарів, а також готові комерційні пропозицій для 

іноземних підприємств, які шукають надійного партнера в Україні. Портал також містить базу даних щодо 

міжнародних ярмарково-виставкових та ділових заходів, адже саме такі заходи є оптимальним шляхом 

налагодження прямих ділових контактів. 

Однією з регулярних публічних подій за підтримки Уряду, у ході якої розглядаються актуальні питання 

застосування механізмів державної та недержавної 

підтримки експорту, організації промислової 

кооперації як всередині країни, так і за її межами, 

ведення інвестиційної та інноваційної діяльності, є 

Національний форум з підтримки експорту, що вже 

втретє проводитиметься у Києві 24-25 травня 2017 

року. 

Перший день присвячено обговоренню актуальних 

питань підтримки вітчизняного експорту в Україні. 

Серед спікерів будуть представнки влади, 

громадських організацій, бізнес асоціацій, міжнародних програм та проектів технічної допомоги в Україні, а 

також бізнесу. 

Другий день передбачає комплекс заходів в рамках міської виставки «Зроблено в Києві». 

Інструменти з підтримки експорту 

http://exporthelp.europa.eu/thdapp/index.htm
http://www.ukrexport.gov.ua/
http://www.ukrexport.gov.ua/
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Крім інформаційних порталів, в Україні існує офіс з просування експорту, що є консультативно-

дорадчим органом при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України, який було створено як 

“єдине вікно” допомоги українським експортерам у виході на іноземні ринки. 

 

Офіс надає допомогу за напрямами: 

 інформація та аналітика; 

 експортний консалтинг; 

 освітня платформа; 

 бізнес-можливості; 

 міжнародні державні закупівлі; 

 B2G майданчик. 

 

Вагомим важелем у налагоджені прямих ділових зв'язків є торгові місії до інших країн. Офіс з 

просування експорту надає можливість українським підприємцям долучитися до таких заходів. Так, 

найближчі дві місії, опис яких можна знайти в розділі «Події», будуть до Канади та Бельгії. 

Торгова місія до Канади буде цікава українським компаніям IT-сектору, оскільки дасть 

можливість зустрітися з 300 провідними технологічними канадськими компаніями. Захід проходитиме в 

рамках Branham300 Launch Event (найавторитетнішої нетворкінгової зустрічі у секторі ІКТ в Канаді). 

Місія до Бельгії націлена на українських виробників у галузях сільського господарства, їжі та напоїв, 

а також текстильної промисловості. 

Ще одним інструментом захисту власних інтересів та сприяння виходу на зовнішні ринки 

українських підприємств, у тому числі, є бізнес-асоціації. Портал http://ukrexport.gov.ua містить список 

асоціацій, представлених в Раді національних асоціацій товаровиробників. 

Крім того, в Україні існуює ціла низка недержавних спілок та асоціацій, що об'єднують підприємців. 

До таких асоціацій належать, зокрема: Американська торговельна палата в Україні, Європейська Бізнес 

Асоціація, Спілка 

українських підприємців, а також комерційні установи та платформи, які надають консультаційні послуги з 

ведення зовнішньоекономічної діяльності на платній основі. Цей список не є вичерпним. 

Зазвичай, основними напрямками діяльності асоціацій та комерційних установ є: 

 інформаційно-аналітична підтримка; 

 отримання практичних знань на спеціалізованих семінарах та заходах; 

 вирішення системних проблем підприємців; 

 сприяння діалогу між бізнесом і владою; 

 створення можливостей для бізнес-партнерства та обміну досвідом; 

 просування України в якості привабливого напряму для інвестицій; 

 організація групових ділових поїздок в інші країни тощо. 

 

Участь МСП в асоціаціях сприяє пошуку зарубіжних ринків збуту та підвищенню 

конкурентоспроможності власної продукції. 

http://epo.org.ua/
http://epo.org.ua/events/
http://ukrexport.gov.ua/
http://ukrexport.gov.ua/ukr/assn/?country=ukr
http://ukrexport.gov.ua/ukr/assn/?country=ukr
http://www.chamber.ua/uk
http://www.chamber.ua/uk
http://www.eba.com.ua/
http://www.eba.com.ua/
https://ucci.org.ua/
http://uspp.ua/
http://sup.org.ua/
http://sup.org.ua/
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Доброго дня! Розкажіть, будь ласка, про Ваше підприємство. 

Історія Woolkrafts почалася в 2014 році з бажання двох друзів, Олега Михайлова та Ярослава Яковенка, 

створювати унікальні та яскраві пледи, які б хотілося дарувати своїм рідним, користуватися ними в 

повсякденному житті, брати з собою на природу, пікніки або фестивалі. Мета Woolkrafts - зробити плед 

таким же необхідним елементом сучасного українського стилю, як це практикується в Європі та в Америці, 

де люди, виїжджаючи на природу, беруть з собою цю незамінну річ, яку можна розстелити на траві, 

сховатися під нею прохолодним вечором біля вогнища. Люди зігрівають одне одного теплими емоціями, а 

плед піклується про зовнішній комфорт. Ми пишаємось тим, що вся додана вартість нашого продукту 

створена на 100% в Україні, починаючи від сировини та дизайну пледів, закінчуючи стильною упаковкою. 

Тому з гордістю на кожному пледі пишемо Product of Ukraine, і про це дізнаються клієнти не тільки в Україні.  

Практичний досвід експортної діяльності представника 
українського МСП 
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До яких країн та скільки часу експортуєте свої товари? 

Експортуємо до США та Канади, а також до країн Європи, в основному до Німеччини та країн 

Скандинавії, де холодно. Перші пледи поїхали за кордон у 2015 році. 

 

Чи маєте наміри виходити на інші ринки в найближчі роки? 

Завдяки можливостям та розвитку інтернету немає необхідності виходити на різні ринки окремо. Можна 

легко вести бізнес, знаходячись в Україні, при цьому, постачати практично в будь-яку точку світу. 

 

Опишіть, що саме спонукало Вас почати експортувати? Які для цього були причини та 

передумови? 

Однією з причин, звісно, стала ситуація з курсом гривні, проте основною передумовою стала конкурентна 

ціна на наш товар за кордоном, і, зокрема, у США. Справа в тому, що там дуже цінуються натуральні 

матеріали, і нерідко плед із натуральної вовни може коштувати близько $200-300. Наша ціна в Україні, в 

середньому, 60$. Тому, навіть враховуючи дорогу логістику та комісії магазинів-партнерів, для нас це цілком 

рентабельно. 

 

Чи виникали у Вас у той час, коли Ви розпочинали діяльність, пов’язану з експортом, певні 

складнощі або проблеми? 

Були складнощі на початку, оскільки ніхто з нас раніше не експортував, і, звісно, був і страх, і відсутність 

розуміння юридичних та митних питань. Але виявилось, усе не так складно. Головне, щоб математика 

зійшлась, і при цьому було враховано всі логістичні витрати. 

 

Як Ви вирішували попередні проблеми, пов’язані з експортом, та як вирішуєте поточні проблеми, 

якщо такі виникають? 

Спілкувалися та радилися з друзями, які вже колись експортували, відвідували майстер-класи. Сьогодні 

просто стежимо за останніми змінами в законодавстві та періодично, знову ж таки, обмінюємося досвідом з 

колегами. 

 

Наскільки вигідно зараз в Україні експортувати продукцію, яку Ви виробляєте? 

Однозначно вигідно, інше питання, що конкуренція за кордоном значно більша, і для того, щоб на вас 

звернув увагу клієнт, треба досить багато працювати над іміджем, брендом і т.д. 

 

Чи вистачає Вам інформації про попит на зовнішніх ринках? 

На нашу думку, в інтернеті достатньо аналітики та інформації для прийняття будь-яких рішень. Просто 

треба шукати і працювати. 

 

З яких джерел Ви дізнаєтеся про корисну інформацію та чи було б Вам цікаво отримувати 

регулярні інформаційні матеріали від Програми USAID LEV? 

По-різному. В основному, не стежимо за різними програмами підтримки, оскільки концентруємось на 

створенні якісного та конкурентного продукту, який би подобався людям. Якщо на товар буде попит, то жодні 

програми не потрібні. 
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Як місцеві та державні органи можуть виправити існуючі проблеми та допомогти експортерам? 

Назвіть, будь ласка, конкретні пропозиції, які Ви б хотіли подати державним органам щодо 

сприяння експорту? 

На жаль, самі ці органи і є проблемою. Підтримка та реалізація митної реформи, полегшення митного 

оформлення та прозорі тарифи дадуть змогу більшій кількості малих бізнесів експортувати свою продукцію. 

 

А що можна порадити державним органам для сприяння експорту саме малого та середнього 

бізнесу? Іншими словами, які кроки, на Вашу думку, варто робити державі для того, щоб розвивався 

експорт малих та середніх підприємств? 

Можна було б сприяти участі малого та середнього бізнесу з України в міжнародних виставках для 

розширення ринків збуту, давати гранти на це, проводити конкурси тощо. 

 

Чи відомо Вам про процес реформування митниці в Україні. Назвіть, що, на Вашу думку, має 

вирішальну роль в успішності реформи? 

Вирішальну роль в успішності реформи грають самі люди. Якщо кожен почне з себе, відкине подвійні 

стандарти, почне мислити категоріями, як створити цінність, товар, послугу, а не нажитися на комусь, 

збрехати, дати хабар тощо, коли всі зрозуміємо, що ми в Україні всі в одному човні, тоді, я вірю, ми 

зможемо стати цивілізованою країною. 

 

(матеріал підготовлено завдяки співпраці авторів цього інформаційного бюлетеня із Co-

Founder/ Owner “Woolkrafts” Олегом Михайловим) 
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Контакти авторів випуску: 

Олександр Крініцин 

Андрій Бутін 

тел/факс: (38-044) 235-64-85, 

     278-63-42 

E-mail: krinitsyn@ier.kiev.ua 

   butin@ier.kiev.ua  

Наступний випуск періодичного інформаційно-аналітичного бюлетеню 

“Експорт МСП: від А до Я” вийде у липні 2017 року. 

Програма USAID 

"Лідерство в економічному 

врядуванні" 

(USAID ЛЕВ) 

вул. Саксаганського, 96,  

офіс № 508 

Київ 01033 Україна 

e-mail: lev_info@eef.org.ua 

Тел.:  +380 44 200-38-24 

https://www.facebook.com/

USAIDLEVProgram/ 

www.lev.org.ua 

Підготовка цієї публікації стала 

можливою завдяки підтримці 

американського народу, що була 

надана Агентством США з 

міжнародного розвитку (USAID) у  

рамках програми "Лідерство в 

економічному врядуванні". 

Погляди авторів, висловлені в 

цьому матеріалі, відображають 

особисту позицію авторів і можуть 

не збігатися з позицією USAID.  

Про програму USAID «Лідерство в економічному врядуванні» (ЛЕВ) 

Період реалізації програми: грудень 2014 –  грудень 2017 

Мета Програми: покращення середовища для ведення бізнесу, об ‘єднання 

зусиль, орієнтованих на реформи організацій громадянського суспільства та 

урядових інституцій для необхідних змін політики, підготовки та реалізації  

законодавства й забезпечення конкретних інституційних реформ у сфері 

сприяння розвитку малого та середнього підприємництва (МСП). Ефективне та 

передбачуване правове середовище, що розвиватиметься в країні відповідно до 

принципів і практики ЄС, сприятиме поступовій інтеграції України в  

європейський та світовий ринки. 

Програма працює: на національному та регіональному рівнях у тісній 

взаємодії із урядом України та регіональною владою, профільними 

міністерствами та парламентськими комітетами, бізнес-асоціаціями, агентствами 

регіонального розвитку, експертно-аналітичними центрами, громадськими 

організаціями. 

Активність Програми спрямовано на підтримку реформ щодо сприяння МСП; 

налагодження стійкого державно-приватного діалогу, використання інструментів 

зміцнення потенціалу та інституційної спроможності організацій-учасників, 

зокрема тих, які здатні підтримати конструктивний діалог із владою щодо вибору 

напрямів політики для забезпечення конкурентоспроможності приватного 

сектору. 

Завдання програми: 

визначити правові, нормативні та адміністративні заходи, які покращують бізнес

-середовище для МСП в Україні 

надати підтримку на центральному та місцевому рівнях у підготовці, просуванні 

та впровадженні ефективного законодавства, регулювання та процедур, що 

базуватимуться на результатах аналізу основних правових, нормативних та 

адміністративних бар’єрів. 

координувати та підтримувати ініціативи бізнес-спільноти для просування 

економічно обґрунтованих та фіскально-відповідальних реформ. 

Партнери програми: 

Програма USAID «ЛЕВ» впроваджується Фондом Східна Європа 

в партнерстві з: 

Інститутом економічних досліджень та політичних  консультацій 

Київським економічним інститутом 

http://www.lev.org.ua
http://www.lev.org.ua
http://www.lev.org.ua

