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Перелік використаних скорочень 

Держстат Державна служба статистики України 

ДФС  Державна фіскальна служба України 

ЄС  Європейський Союз 

ЄСВ  єдиний соціальний внесок 

КМУ  Кабінет Міністрів України (Уряд України) 

МЕРТ  Міністерство економічного розвитку і торгівлі України 

МСП  мале та середнє підприємництво 

НБУ  Національний банк України 

ОЕСР  Організація економічного співробітництва та розвитку 

ФОП  фізична особа-підприємець 

  



5 
 

Вступ 

Розвиток та розширення сектору малого й середнього підприємництва (МСП) задекларовано одним із 

пріоритетів державної економічної політики в Україні. Нещодавно Кабінет Міністрів України (КМУ) 

затвердив Стратегію розвитку малого та середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року1. 

Поки що зусилля Уряду зосереджені на таких кроках, як дерегуляція та реформа державних закупівель, 

що усувають бар’єри у веденні бізнесу для всіх підприємств та ставлять МСП у рівні конкурентні умови 

порівняно з великими підприємствами. В інших сферах підтримки МСП, таких як доступ до фінансування, 

кадрове забезпечення, формування культури підприємництва, спрощення виходу на зовнішні ринки 

робиться менше практичних кроків. Проте можна сподіватись, що такі кроки будуть робитись у 

майбутньому. 

Для планування заходів із підтримки МСП важливо, щоб вони приймались на основі ретельного аналізу 

та надійної інформації про стан сектору МСП. Належні дані про стан МСП потрібні й для моніторингу 

впровадження цих заходів. Тому була підготовлена консультативна робота, у якій зроблено огляд 

системи статистичних даних щодо МСП та надано рекомендації щодо можливого вдосконалення 

системи збору та оприлюднення інформації щодо МСП. 

Дослідження має таку структуру: у Розділі 1 розглянуто наявну статистику МСП від Державної служби 

статистики України, у Розділі 2 представлено показники статистики МСП, що збирають НБУ та інші органи 

державної влади, у Розділі 3 проаналізовано державну політику у сфері статистики МСП. Завершується 

консультативна робота висновками та рекомендаціями щодо поліпшення системи вимірювання стану та 

динаміки розвитку МСП в Україні. 

 

                                                           
1
  Розпорядження КМУ № 504-р від 24 травня 2017 року «Стратегія розвитку малого й середнього підприємництва в 

Україні на період до 2020 року» (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/504-2017-%D1%80). 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/504-2017-%D1%80
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1. Статистика Держстату щодо МСП 

1.1 Джерела даних 

Державна служба статистики України (Держстат) є національним органом статистики, що відповідає за 

реалізацію державної політики у сфері статистики та за створення й належне функціонування 

загальнодержавної системи економіко-статистичної інформації на території України2. На сайті Держстату 

(http://www.ukrstat.gov.ua/) оприлюднено статистичну методологію і дані демографічної та соціальної, 

економічної та регіональної статистики. 

Держстат збирає та обробляє дані щодо МСП переважно в рамках структурної статистики підприємств, 

яка описує структуру та результати діяльності підприємств за видами діяльності та розміром. Основними 

джерелами даних структурної статистики підприємств є: статистичні форми, фінансова звітність та дані 

ДФС (див. Рисунок 1). 

Рисунок 1. Джерела даних щодо МСП 

 
Джерело: власне зображення 

Обсяг даних, які Держстат отримує від суб’єктів МСП, залежить від розміру підприємства та його 

юридичного (правового) статусу. Середні підприємства подають повні форми структурного обстеження 

підприємств та фінансової звітності3. Повна форма №1-підприємництво містить інформацію про обсяги 

                                                           
2
  Постанова КМУ №481 від 23 вересня 2014 року «Про затвердження Положення про Державну службу статистики 

України» (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/481-2014-%D0%BF). 
3
  Див. Методологічні положення з організації державного статистичного спостереження щодо структурних змін в 

економіці України та її регіонів (http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2016/134/mp_szeUr.zip), 
Закон України № 996-XIV від 16 липня 1999 року «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» 
(http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14), Постанова КМУ № 419 від 28 лютого 2000 року «Порядок подання 
фінансової звітності» (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/419-2000-%D0%BF). 

Статистика підприємств 

Дані ДФС 

Статистичні 
форми 

Фінансова 
звітність 

http://www.ukrstat.gov.ua/
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/481-2014-%D0%BF
http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2016/134/mp_szeUr.zip
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/419-2000-%D0%BF
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виробництва, зайнятість на підприємстві та деталізовану інформацію стосовно витрат підприємства. Ця 

інформація подається як в цілому щодо підприємства, так і з розподілом за місцевими виробничими 

одиницями (географічний розподіл) та видами економічної діяльності. Середні підприємства також 

складають повну фінансову звітність: баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, 

звіт про власний капітал та примітки до звітів. 

Деякі малі підприємства теж заповнюють повну форму №1-підприємництво Держстату, якщо вони 

входять до найбільших підприємств за своїм видом діяльності в межах області4. Решта малих 

підприємств подає скорочену форму структурного обстеження підприємств лише тоді, коли вони входять 

до вибірки Держстату. Скорочена форма включає менший набір показників за підприємством у цілому. 

Малі підприємства також подають спрощену фінансову звітність5, куди входять баланс та звіт про 

фінансові результати з меншою кількістю показників, ніж повний звіт. Мікропідприємства та юридичні 

особи на спрощеній системі оподаткування подають максимально спрощений фінансовий звіт: баланс, 

що розкриває 7 складових активів, 9 складових пасивів та звіт про фінансові результати, що містить лише 

6 статей доходів та витрат6. 

Фізичні особи-підприємці (ФОП) не подають звітність до Держстату. Держстат отримує від Державної 

фіскальної служби (ДФС) знеособлені дані про загальні доходи та кількість працівників ФОП на основі 

їхньої податкової звітності.  

Отже, Держстат на сьогодні збирає дані про малі підприємства з мінімальним навантаженням щодо 

звітності. Підприємства зобов’язані формувати фінансову звітність незалежно від рішень Держстату, і 

лише чверть малих підприємств7 заповнює скорочену форму структурного обстеження підприємства 

щороку. Середні підприємства подають повні форми звітності, як і великі підприємства. Але для 

підприємств, які налічують понад 50 працівників або річний дохід яких становить понад 300 млн грн, це 

не повинно бути надмірним тягарем. Отже, наявні форми збирання даних, найімовірніше, створюють 

правильний баланс між навантаженням на підприємства та збиранням якісних даних. 

1.2 Обробка та оприлюднення даних Держстатом 

Держстат та регіональні управління статистики публікують щорічну статистику МСП, оскільки основна 

частина даних подається лише один раз на рік. Підприємства зобов’язані подати річну фінансову звітність 

та форму №1-підприємництво до Держстату до 28 лютого. Надалі Держстат обробляє вихідні дані на 

можливі помилки: арифметичні розходження (між сумами та складовими), нетипові співвідношення між 

                                                           
4
  Якщо малі підприємства виробляють понад 20% реалізованої продукції за певним видом економічної діяльності в 

області, то Держстат обирає найбільші малі підприємства (що разом із великими та середніми забезпечили 80% 
проданої продукції) за реалізацією для подачі повної форми №1- підприємництво. 

5
  Наказ Міністерства фінансів України № 39 від 25 лютого 2000 року «Про затвердження Положення (стандарту) 

бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва"» у редакції наказу Міністерства 
фінансів України № 25від 24 січня 2011 року (http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0161-00). 

6
  Звіт про фінансові результати мікропідприємств та юридичних осіб на спрощеній системі містить такі дані: чистий 

дохід від реалізації, інші доходи, собівартість реалізованої продукції, інші витрати, податок на прибуток, 
витрати/доходи після оподаткування (доходи та витрати, які не враховуються при розрахунку податку на 
прибуток). 

7
 Чверть малих підприємств віднесених Держстатом до «основної сукупності». Також обстежуються всі «нетипові»   

підприємства, 1%-3% «незначних» підприємств та 10% нових підприємств. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0161-00


8 
 

показниками (такі як витрати на оплату праці менші за 70% загальних витрат на персонал), частина 

більша за ціле8. Якщо виявлено помилки, Держстат може звернутись за уточненнями до підприємства.  

Також Держстат поширює дані вибіркового спостереження малих підприємств на загальну сукупність 

малих підприємств та розраховує додану вартість за витратами виробництва та випуск продукції9. Випуск 

обраховується як нефінансові доходи підприємства, скориговані на зміну запасів та виробництво для 

власних інвестиційних потреб. Додана вартість за витратами виробництва приблизно дорівнює випуску, 

обрахованому вище за вирахуванням матеріальних витрат на виробництво. Розрахунки проводяться на 

основі даних фінансової звітності та форми №1-підприємництво. Через різні обсяги звітності великих та 

середніх, з одного боку, та малих підприємств, з іншого боку, випуск та додана вартість розраховуються 

для малих підприємств дещо по-іншому. Обраховані для юридичних осіб показники випуску та доданої 

вартості Держстат екстраполює на ФОП10. Також розраховуються показники витрат на персонал ФОП, 

оскільки така інформація з декларацій єдиного соціального внеску (ЄСВ) не передається ДФС до 

Держстату. Потім дані агрегують за видами економічної діяльності, розміром підприємства та 

географічним розташуванням.  

Відповідно до Календаря оприлюднення статистичної інформації11 Держстат у червні оприлюднює 

попередні дані щодо основних структурних показників діяльності підприємств за їхніми розмірами за 

попередній рік. Зокрема, спочатку публікується обмежений набір даних у розділі «Статистична 

інформація»12 із розподілом за видами економічної діяльності та розміром підприємства (див. Рисунок 

2), а саме: 

 кількість підприємств; 

 обсяг реалізованої продукції; 

 кількість зайнятих та найманих працівників13; 

 витрати на персонал та оплату праці14; 

 фінансові результати підприємств15. 

Публікуються дані лише про юридичних осіб без урахування ФОП. Обласні управління статистики 

публікують аналогічний набір даних для окремого регіону в кінці червня - на початку липня з розподілом 

за видами економічної діяльності та розміром.  

                                                           
8
  «Методика перевірки якості взаємопов'язаних показників структурної статистики» доступна за посиланням 

http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2016/126/m_pyak_vpss.zip.  
9
  «Методика розрахунку показника структурної статистики Обсяг виробленої продукції (товарів, послуг)»  доступна 

за посиланням» http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2016/11/m_ss_ovp.zip; «Методика 
розрахунку показника структурної статистики Додана вартість за витратами виробництва» доступна за 
посиланням http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2016/10/m_ss_dvvv.zip.  

10
  «Методика розрахунку показників структурної статистики з урахуванням діяльності фізичних осіб-підприємців»  
доступна за посиланням http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2015/343/met_rpss_fop.zip.  

11
  Календар оприлюднення статистичної інформації Держстату на 2017 рік доступний за посиланням 
http://www.ukrstat.gov.ua/plansite/pl_2017_ct.htm; Календар оприлюднення публікацій Держстату на 2017 рік  
доступний за посиланням http://www.ukrstat.gov.ua/plansite/pl_2017_p.htm.  

12
  Ця сторінка доступна за посиланням http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/sze.htm.  

13
  Власник підприємства може бути зайнятим на підприємстві, але не є найманим працівником. Це може 
стосуватись і членів сім’ї, що працюють без окремої оплати. 

14
  Витрати на персонал включають витрати на оплату праці (зарплати, матеріальні допомоги та інші витрати на 
оплату праці) та відрахування на соціальні забезпечення працівників, тобто ЄСВ. 

15
  Загальний прибуток та частка прибуткових підприємств, загальний збиток та частка збиткових підприємств.  

http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2016/126/m_pyak_vpss.zip
http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2016/11/m_ss_ovp.zip
http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2016/10/m_ss_dvvv.zip
http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2015/343/met_rpss_fop.zip
http://www.ukrstat.gov.ua/plansite/pl_2017_ct.htm
http://www.ukrstat.gov.ua/plansite/pl_2017_p.htm
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/sze.htm
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Ці показники доступні за видами економічної діяльності на рівні розділів КВЕД (2 знаки). Також базові 

показники (кількість, обсяг реалізації та кількість працівників) доступні з розподілом за іншими 

критеріями розміру (такі як кількість працівників та обсяг реалізації) та за секціями КВЕД. Це дозволяє 

робити коректніші порівняння даних щодо МСП Євростату (де розподіл іде за кількістю працівників). 

Остаточні дані щодо основних структурних показників діяльності підприємств за їхніми розмірами 

Держстат публікує в жовтні. 

Рисунок 2. Показники МСП, які оприлюднює Держстат 

 

Джерело: власне зображення 

У 2017 році попередню базову інформацію стосовно МСП за 2016 рік Держстат опублікував 22 червня 

2017 року, а 20 жовтня оприлюднив дані16 щодо юридичних осіб і дані щодо ФОП. На 1 грудня 2017 року 

заплановано оприлюднення нової версії статистичного збірника "Діяльність суб’єктів великого, 

середнього, малого та мікропідприємництва" зі статистикою МСП за 2016 рік. Збірник містить більш 

розширений набір показників діяльності МСП. У цей же час заплановано оприлюднення регіональних 

збірників із діяльності МСП. 

Отже, Держстат надає розгорнутий набір показників для аналізу діяльності МСП із деталізованим 

розподілом за видами економічної діяльності. Зусилля з контролю якості отриманих даних – це 

важливий крок для коректного агрегування первинних даних. Зокрема, корисною є перехресна 

перевірка фінансової звітності та форми №1-підприємництво. Впровадження розрахунків показників 

доданої вартості та випуску – це теж крок у правильному напрямку, що спрощує аналіз галузевої 

структури МСП. Наприклад, використання випуску або доданої вартості замість реалізації дозволяє 

точніше оцінити роль підприємств торгівлі в МСП17.  

                                                           
16

  Оновлена інформація щодо юридичних осіб публікується на тих самих сторінках, що й попередня, і її замінює. 
17

  У 2015 році МСП у сфері торгівлі сформували 45,5% загального обсягу реалізованої продукції МСП. Для 
порівняння аналогічна частка випуску та доданої вартості становила 20,6% та 25,5% відповідно. 

Обсяг 
реалізованої 
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1.3 Прогалини в даних Держстату 

Сьогодні відкритим є питання щодо визначення середніх та малих підприємств. Визначення ЄС18 

передбачає, що критерії кількості працівників та обігу підприємства застосовуються на основі 

консолідованої або агрегованої звітності для підприємств, які пов’язані з іншими, тобто є частиною 

бізнес-групи. Господарський кодекс, у якому міститься національне визначення МСП, не передбачає 

розрахунку належності до МСП на основі консолідованої звітності. Також до середніх підприємств 

відносяться підприємства з-понад 250 працівниками, що мають доходи менші за 50 млн. євро в 

гривневому виразі, тоді як за визначенням ЄС усі підприємства з-понад 250 працівниками належать до 

великих. Широке визначення середніх підприємств та відсутність консолідованого підходу до 

визначення МСП в Україні завищують частку МСП в економіці й ускладнюють формування державної 

політики з розвитку підприємництва.  

Зміни до законодавства, що гармонізують визначення МСП із визначенням ЄС, підвищили б якість 

статистики МСП та дозволили б краще оцінити діяльність середніх підприємств. Як перший крок варто 

публікувати більше показників діяльності підприємств із розподілом лише за кількістю працівників. 

Міжнародна статистика діяльності підприємств, зокрема бази даних Євростату та ОЕСР, подають дані 

саме за таким розподілом, і тому міжнародні порівняння ролі МСП в економіці можливі лише за такими 

даними. 

Серед прогалин у даних Держстату є відсутність інформації про складові доходів та витрат підприємств. 

Держстат публікує лише дані щодо фінансового результату, що контрастує з оприлюдненням агрегованої 

інформації практично за всіма статтями балансу, передбаченими у фінансовій звітності для малих 

підприємств. Це ускладнює аналіз показників випуску та доданої вартості МСП. Випуск та додана вартість 

за витратами виробництва для всіх підприємств суттєво відрізняються від аналогічних показників 

національних рахунків за галузями економіки, але Держстат не аналізує джерела розбіжностей. Дані про 

доходи та витрати підприємств, які потрібні для самостійного аналізу таких розбіжностей, не 

оприлюднюються.  

Також обмежені дані щодо ФОП, які збирає Держстат, що відповідно зменшує надійність розрахунків 

доданої вартості та випуску ФОП. Частковим виходом із ситуації з недостатністю даних про ФОП може 

бути перегляд домовленостей із ДФС про отримання даних у деклараціях щодо єдиного соціального 

внеску, сплаченого за найманих працівників, та сплати податків. Іншим кроком може стати вибіркове 

обстеження діяльності найбільших ФОП19 та певного відсотка ФОП, що належать до малих підприємств. 

Воно може бути проведене на добровільній основі або як обов’язкове після відповідної зміни 

законодавства. 

У деяких випадках недостатньою є деталізація даних. Держстат публікує дані за розділами КВЕД 

незалежно від того, чи йдеться про сільське господарство, промисловість, будівництво, торгівлю, 

транспорт чи інші види послуг. Цього може бути недостатньо в окремих випадках: усе сільське 

                                                           
18

  Джерело: Commission Recommendation of 6 May 2003 concerning the definition of micro, small and medium-sized 
enterprises (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2003) 1422) доступне за посиланням 
http://data.europa.eu/eli/reco/2003/361/oj. 

19
  У 2016 році 307 ФОП належали до середніх підприємств. 

http://data.europa.eu/eli/reco/2003/361/oj
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господарство - це один розділ КВЕД (01), а виробництво харчових продуктів – ще один (10). Це обмежує 

можливості аналізу діяльності МСП в агропромисловому комплексі.  

Для різнобічного аналізу діяльності МСП було б доцільно агрегувати додаткові дані за розміром 

підприємств. Наприклад, у розрізі розміру підприємств доцільно було б агрегувати дані про 

зовнішньоекономічну діяльність: торгівлю товарами та послугами, отримання прямих іноземних 

інвестицій. Це не потребуватиме змін до порядку збирання даних, адже статистика торгівлі товарами 

формується на основі даних вантажно-митних декларацій, отриманих від ДФС, що містять дані про всі 

підприємства-експортери та імпортери товарів. Форми звітності для підприємств, що торгують послугами 

або отримали ПІІ, є обов’язковими для заповнення всіма такими підприємствами незалежно від розміру. 

Для оцінки конкурентоспроможності МСП важливими є також дані щодо їхньої інноваційної діяльності. З 

2009 року Держстат почав проводити "Обстеження інноваційної діяльності в економіці України" 

(основане на міжнародній методології)20, яке дозволило раз на два роки оприлюднювати дані щодо 

інноваційної діяльності МСП. Водночас, бракує більш регулярної (щорічної) інформації щодо інноваційної 

діяльності підприємств у відповідності до їхнього розміру21.  

Як джерело більш оперативних даних про стан МСП, ніж щорічна звітність, Держстат може використати 

статистичне спостереження "Стан ділової активності підприємств", яке проводиться щокварталу22. В 

обстеженні ділової активності беруть участь підприємства промисловості, торгівлі, будівництва, 

сільського господарства та послуг. Обстеження є обов’язковим для участі для обраних підприємств. 

Опитування гармонізоване з аналогічною програмою Євростату. Воно має вибірку в рази більшу за всі 

подібні опитування, оскільки включає всі великі підприємства й вибірку малих та середніх підприємств, 

розподілену за розміром, видами економічної діяльності та географічним розташуванням. Для 

порівняння, у рамках п’яти галузевих опитувань респондентами стали понад 5000 підприємств у 

третьому кварталі 2017 року, тоді як опитування НБУ в ІІ кварталі 2017 року охопило 667 підприємств. 

Значний обсяг вибірки дозволяє формувати якісну оцінку стану МСП не лише в цілому для сектору, але й 

із розподілом за (широкими) видами економічної діяльності та географічними районами. Проте наразі 

нормативні документи Держстату не передбачають агрегування даних опитування за розміром 

підприємств. 

Оперативні (квартальні або місячні) дані про реєстрацію нових підприємств за видами економічної 

діяльності – це теж джерело даних про динаміку формування МСП, що може бути доступне швидше за 

річну звітність. Цікаво, що місячні бюлетені «Соціально-економічне становище регіону»23, що публікує 

Держстат для кожної області України, уже містять інформацію про кількість юридичних осіб за 

містами/районами та за організаційною формою. Інформація публікується щокварталу. 

                                                           
20

  Статистичні збірники за результатами «Обстеження інноваційної діяльності в економіці України» доступні за 
посиланням: www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publnauka_u.htm  

21
 Щорічна інформація про інноваційну діяльність підприємств збирається лише для промислових підприємств без 
деталізації за розміром.  

22
  Результати опитування доступні за посиланням: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/tda.htm  

23
  Місячні бюлетені «Соціально-економічне становище регіону» доступні за посиланням: 
http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publ2_u.htm. 

http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publnauka_u.htm
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/tda.htm
http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publ2_u.htm
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2. Інші дані щодо МСП 

2.1 Дані НБУ щодо МСП 

Національний банк України (НБУ) збирає величезний масив статистичних даних від банків на щоденній, 

щодекадній, щомісячній, щоквартальній, піврічній та щорічній основі. Лише форми статистичної звітності 

НБУ та пояснення до них формують документ обсягом понад 500 сторінок. Донедавна були відсутні дані 

щодо взаємодії банків з МСП: не було даних щодо депозитів і кредитів МСП, відсоткових ставок, за 

якими проводиться кредитування МСП. З 1 червня 2017 року набули чинності зміни24 до Правил 

організації статистичної звітності, що подається до НБУ25. Відповідно до змін дані про обсяг виданих 

кредитів за місяць, про залишки непогашених кредитів, відсоткові ставки за новими кредитами та усіма 

непогашеними кредитами збирають не лише за строком, валютою, видом економічної діяльності, 

інституційним сектором економіки, але й за розміром підприємств (дані про залишки кредитів також 

розподіляються за забезпеченням кредиту та простроченням/непростроченням платежів за кредитом)26. 

Станом на початок жовтня 2017 року НБУ не почав оприлюднювати нові дані про кредитування МСП. 

Потенційно НБУ зможе щомісяця публікувати інформацію про залишки кредитів МСП, нові видані 

кредити та відсоткові ставки за ними з достатньо деталізованим розподілом за валютою, строком, видом 

економічної діяльності. Для цього НБУ може, наприклад, розширити наявні таблиці даних, де подається 

інформація про кредити за видами економічної діяльності27. Проте поки що невідомо, коли така 

статистика буде оприлюднена. 

НБУ вже оприлюднює дані про ділові очікування малих та середніх підприємств у відповідному 

квартальному опитуванні28. Зокрема, ідеться про оцінку МСП загальної економічної ситуації, поточну 

економічну активність та відповідні очікування МСП, а також якісні дані про потребу МСП у зовнішньому 

фінансуванні, плани МСП звернутись за банківським кредитом та оцінку МСП свого доступу до 

банківського кредитування. Дані щодо очікувань бізнесу оприлюднюють окремо для малих та середніх 

підприємств, але без розподілу за видами економічної діяльності.  

НБУ також публікує результати квартального опитування банків щодо умов кредитування29. У рамках 

цього опитування НБУ оприлюднює агреговані відповіді банків щодо поточних та запланованих змін 

стандартів схвалення кредитних заявок МСП, тенденцій подання та схвалення кредитних заявок МСП, 

змін цінових та нецінових умов кредитування МСП.  

Дані цих двох опитувань дають певне уявлення про тенденції кредитування МСП. Варто не забувати, що 

опитування дають дані лише про стан кредитування МСП у цілому, без урахування ймовірних 

відмінностей між МСП у сільському господарстві, промисловості, торгівлі та інших галузях економіки. 

                                                           
24

 Постанова НБУ № 35 від 05 травня 2017 року (http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0035500-17/paran2#n2). 
25

 Постанова НБУ №129 від 01 березня 2016 року (http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0129500-16/paran48#n48). 
26

 Дані подають у щомісячних формах звітності НБУ №310 та №321. 
27

 Фінансова статистика доступна на сайті НБУ за посиланням 
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=27843415&cat_id=44578. 

28
 Результати квартальних опитувань про ділові очікування представлено на сайті НБУ за посиланням:  
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=43096650.  

29
  Результати квартальних опитувань банків щодо умов кредитування представлено на сайті НБУ за посиланням: 
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=15727773&cat_id=36450. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0035500-17/paran2#n2
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0129500-16/paran48#n48
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=27843415&cat_id=44578
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=43096650
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=15727773&cat_id=36450


13 
 

Поки НБУ не почне оприлюднювати кількісні дані про кредитування банків, картина доступу МСП до 

фінансування буде залишатись дуже фрагментарною. Тому після підтвердження якості нових даних щодо 

МСП Національному банку України варто якнайшвидше почати публікувати отримані дані з деталізацією 

не меншою, ніж у наявній таблиці «Кредити, надані нефінансовим корпораціям, за видами економічної 

діяльності, видами валют і строками погашення»30 із доданням розподілу за розміром підприємства. 

2.2 Дані центральних органів влади щодо МСП 

Центральні органи влади не оприлюднюють регулярно інформацію щодо МСП, проте низка міністерств 

та відомств збирає адміністративні дані про діяльність підприємств. Вони могли б їх агрегувати та 

оприлюднювати за допомогою даних Держстату про розмір підприємства. Звичайно, такий розподіл не 

завжди буде корисним, але можливість такого обміну даними між міністерствами та Держстатом варто 

розглянути. Прикладами таких агрегованих даних можуть стати:  

 інформація про державну підтримку МСП у сфері сільського господарства;  

 дані щодо частки МСП у вантажних перевезеннях залізницею та в портах;  

 дані щодо кількості МСП, що ліквідуються та ввійшли в процедуру банкрутства; 

 інформація про послуги державних центрів зайнятості, надані МСП; 

 інформація про об’єкти інтелектуальної власності, зареєстровані МСП; 

 результати участі МСП у державних закупівлях. 

Також ДФС має дані щодо сплати податків та зборів усіма платниками податків, включно з МСП. Однак 

сьогодні ДФС не оприлюднює дані щодо сплачених податків у розрізі малих та середніх підприємств. 

Винятком є надходження від великих платників податків31. 

Відповідальність за формування та реалізацію політики у сфері розвитку підприємництва в КМУ 

покладено на Міністерство економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ)32, але додаткових даних про розвиток 

підприємництва МЕРТ не публікує. На обласному/районному/міському рівні місцеві органи влади 

ухвалюють регіональні стратегічні документи, присвячені питанням розвитку МСП, зокрема програми 

розвитку МСП33. У програмах на основі даних Держстату та ДФС вони описують стан розвитку МСП у 

певній місцевості та стан розвитку інфраструктури підтримки підприємництва, такі як бізнес-інкубатори, 

бізнес-центри, фонди підтримки підприємництва, консультаційні установи, індустріальні парки. 

Відповідно до принципу прозорості місцеві органи влади повинні оприлюднювати результати виконання 

програм та подавати інформацію про фінансування підтримки МСП із місцевих бюджетів. Цю інформацію 

МЕРТ було б доцільно збирати, агрегувати та публікувати. Оскільки МЕРТ відповідає за моніторинг 

публічних закупівель, йому було б варто агрегувати дані про публічні закупівлі за участі МСП. 

                                                           
30

  Таблиця 3.3.4.5 файлу «Кредити, надані депозитними корпораціями (крім Національного банку України)» 
https://bank.gov.ua/files/3.3-Loans.xls.  

31
  Визначення великого платника податків відрізняється від визначення великого підприємства. Так, великий 
платник податків - юридична особа, у якої обсяг доходу за останні 4 квартали перевищує 1 млрд грн або загальна 
сума платежів до Держбюджету перевищує 20 млн грн (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/page2). 

32
  Джерело: Постанова КМУ №459 від 20 серпня 2014 року «Питання Міністерства економічного розвитку і торгівлі» 
(http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/459-2014-%D0%BF). 

33
  Місцеві програми розвитку МСП ухвалюють відповідно до Закону України №2157-III від 21 грудня 2000 року «Про 
Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні», зі змінами 
(http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2157-14). 

https://bank.gov.ua/files/3.3-Loans.xls
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/page2
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/459-2014-%D0%BF
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2157-14
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2.3 Дані опитувань МСП 

Регулярний моніторинг та оцінка стану ділового середовища є невід’ємною складовою процесу розробки 

та впровадження заходів політики сприяння розвитку МСП в Україні. При цьому вибіркові 

репрезентативні обстеження МСП, наприклад, опитування ділових настоїв, опитування ділової думки 

МСП, повинні доповнювати статистичні та адміністративні дані інформацією про оцінки ділового 

середовища бізнесом та про очікування МСП, що дає можливість спрогнозувати економічні тенденції та 

визначити пріоритетні кроки політики з розвитку МСП на державному та місцевому рівнях. 

Для оцінювання якості ділового середовища Програма USAID «Лідерство в економічному врядуванні» 

розробила спеціальний національний інструмент – «Щорічна оцінка ділового клімату в Україні» (Annual 

Business Climate Assessment, ABCA)34. Цей інструмент є системою заходів зі збору, узагальнення та аналізу 

інформації для виявлення перешкод у розвитку МСП в Україні, кількісного визначення вартості 

дотримання регуляторних вимог сектором МСП та визначення пріоритетних економічних, правових та 

регуляторних вимог сектором МСП. Результатом використання цього інструменту є великий масив даних, 

що також дозволяють визначати пріоритетні економічні, правові та регуляторні заходи, необхідні для 

поліпшення середовища ведення бізнесу в Україні, з точки зору МСП.  

Збір інформації для оцінки ділового клімату в «Щорічній оцінці ділового клімату в Україні» здійснюється 

на основі кількісних та якісних методів соціологічного дослідження: опитування МСП, проведення фокус-

груп і глибинних інтерв’ю із представниками бізнес-асоціацій, аналітичних НУО, а також місцевих і 

державних органів влади. Опитування «Щорічна оцінка ділового клімату в Україні», проведене 

Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій у 2015 та 2016 роках у рамках Програми 

USAID «Лідерство в економічному врядуванні», – це найбільш масштабне опитування МСП в Україні. У 

кожній із двох хвиль опитування взяли участь більше 1800 МСП у 25 регіонах України35. Воно охоплює 

широкий спектр питань, що описують структуру сектору МСП, умови його діяльності та відносини між 

бізнесом і владою з точки зору МСП.  

Це опитування дозволяє обчислити вартість регулювання для малого та середнього бізнесу. Ціна 

дотримання регулювання для МСП складається з витрат, які вони мали при проходженні основних 

регуляторних процедур: реєстрації (перереєстрації) бізнесу, ліцензування, отримання сертифікатів 

відповідності, отримання санітарно-гігієнічних дозволів та проходження перевірок. Загальна вартість 

кожної регуляторної процедури складається з прямої та непрямої вартостей регулювання.  

Ключовим показником, який описує стан ділового клімату на національному та регіональному рівнях, 

розрахованим на основі даних опитування «Щорічна оцінка ділового клімату в Україні», є індекс ділового 

клімату. Це інтегральний показник, що дозволяє оцінити настрої та очікування представників малого та 

середнього бізнесу, а також порівняти діловий клімат у різних регіонах України й щороку здійснювати 

моніторинг його змін. Наявність такого індексу є інструментом вимірювання ефективності та дієвості 

державної політики з розвитку МСП.  

                                                           
34

  Дослідження «Щорічна оцінка ділового клімату» було виконано в 2016 та 2017 роках Інститутом економічних 
досліджень та політичних консультацій у рамках Програми USAID «Лідерство в економічному врядуванні» 
(http://lev.org.ua/abca.html). 

35
  Звіт за результатами другої хвилі опитування «Щорічна оцінка ділового клімату в Україні: 2016 рік»  
(http://www.ier.com.ua/files//Projects/2015/LEV/ABCA2016(full_report).pdf). 

http://lev.org.ua/abca.html
http://www.ier.com.ua/files/Projects/2015/LEV/ABCA2016(full_report).pdf
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3. Державна політика у сфері статистики МСП та міжнародні 

зобов’язання 

3.1 Державна політика в документах 

Основні документи, що формують державну політику у сфері статистики МСП, - це Стратегія розвитку 

статистики до 2017 року36 та Стратегія розвитку малого й середнього підприємництва в Україні на 

період до 2020 року37.  

Стратегія розвитку статистики до 2017 року містить положення щодо вдосконалення статистики 

МСП. Передбачено проведення статистичних спостережень за демографією підприємств. Статистика 

демографії підприємств дозволяє отримати інформацію про структуру учасників економічного процесу, 

оцінити динаміку розвитку підприємництва й зростання ділової активності підприємств38. Ця статистика 

описує учасників економічного процесу: їхню кількість, розмір, вік, зв'язок з іншими учасниками. Метою 

збору демографічної статистики є отримання даних про зміни, що відбулись у генеральній сукупності 

підприємств протягом року, для здійснення детального аналізу кількості активних підприємств, 

народження та смерті підприємств (визначення цих термінів надано у Вставці). 

Вставка: Демографія підприємств 

Відповідно до Посібника ОЕСР та Євростату зі статистики щодо демографії підприємств
39

 народження (birth) 

підприємства – це створення сукупності виробничих факторів «з нуля» за умови, що жодне інше підприємство не 

брало участі в цій події. При цьому, створення нового підприємства в результаті злиття, поділу, виділу або 

перетворення не розглядається як народження підприємства. Також не вважають народженням факт зміни 

підприємством основного виду економічної діяльності. 

Смерть (death) підприємства - це ліквідація сукупності виробничих факторів за умови, що жодне інше підприємство 

не брало участі в цій події. Припинення діяльності юридичною особою внаслідок злиття, поділу або поглинання не 

розглядається як смерть підприємства. Не вважають смертю факт зміни підприємством основного виду економічної 

діяльності. 

Аналогічні визначення термінів «народження» та «смерть» підприємств використано в Методологічних 

положеннях Держстату щодо спостереження за динамікою та демографією підприємств на основі реєстру 

статистичних одиниць та в Методиці Держстату щодо розрахунку показників демографії підприємств
40

.  

                                                           
36

  Розпорядження КМУ № 145-р від 20 березня 2013 року «Стратегія розвитку статистики до 2017 року» 
(http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/145-2013-%D1%80). 

37
  Розпорядження КМУ № 504-р від 24 травня 2017 року «Стратегія розвитку малого й середнього підприємництва в 
Україні на період до 2020 року» (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/504-2017-%D1%80). 

38
  Зміни від 7 серпня 2014 року до Наказу №526 від 22 грудня 2010 «Методологічні положення щодо 
спостереження за динамікою та демографією підприємств на основі реєстру статистичних одиниць» 
(http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2014/228/228_2014.htm). 

39
  Eurostat − OECD Manual on Business Demography Statistics, видання за 2007 рік 
(http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/statmanuals/files/KS-RA-07-010-EN.pdf).  

40
  Наказ Держстату №228 від 07 серпня 2014 року «Про затвердження Методики розрахунку показників демографії 
підприємств та Змін до Методологічних положень щодо спостереження за динамікою та демографією 
підприємств на основі реєстру статистичних одиниць» 
(http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2014/228/228_2014.htm). 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/145-2013-%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/504-2017-%D1%80
http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2014/228/228_2014.htm
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/statmanuals/files/KS-RA-07-010-EN.pdf
http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2014/228/228_2014.htm
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Для розрахунку демографічної статистики підприємств Держстат ухвалив Методику розрахунку 

показників демографії підприємств41, яка відповідає Посібнику ОЕСР та Євростату зі статистики щодо 

демографії підприємств42. У Методиці передбачено розрахунок та оприлюднення таких показників: 

кількість народжених/померлих підприємств, частка народжених/померлих підприємств, кількість 

народжених підприємств на 10000 населення, коефіцієнт виживання народжених підприємств, середній 

коефіцієнт виживання підприємств (див. Вставку). Проте на практиці станом на вересень 2017 року 

Держстат опублікував лише дані щодо частки народжених та частки померлих підприємств у 2013 та 

2014 роках. Однак нормативними документами Держстату не передбачаються розрахунки 

демографічних показників, розподілених за розміром підприємств, і демографічних показників щодо 

зміни розміру підприємств. Інформація щодо життєздатності малих та середніх підприємств залежно від 

виду економічної діяльності та частки підприємств, що швидко зростають, була б корисною для 

вироблення державної політики з підтримки розвитку МСП.  

Стратегія розвитку статистики до 2017 року також передбачає необхідність змін щодо розрахунків 

показників статистики підприємств з урахуванням ФОП. Відповідно, Держстат почав рахувати витрати на 

оплату праці, додану вартість за факторами виробництва та випуск для ФОП, але даних про економічну 

діяльність ФОП лишається недостатньо (див. більше в Розділі 1). 

Стратегія розвитку МСП до 2020 року пропонує Держстату збирати та оприлюднювати більше 

інформації про ФОП, розширювати показники демографії підприємств та участі МСП у зовнішній торгівлі. 

Також ДФС пропонується публікувати інформацію щодо кількості підприємств - платників податків 

(юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців), щодо надходжень податків від підприємств, що 

використовують спрощену систему оподаткування тощо43. Національному банку України рекомендовано 

виконати свої плани щодо опублікування статистики обсягів та ціни кредитування МСП. Крім того, 

пропонується впровадити єдину систему показників для відстеження розвитку МСП і публікацію 

отриманих даних на єдиному веб-порталі. Усі запропоновані кроки є доцільними, і більшість із них 

розглядалися вище в цьому звіті. Проте станом на вересень 2017 року прогресу у виконанні Стратегії 

МСП у сфері статистики не було зафіксовано.  

3.2 Міжнародні зобов’язання 

Міжнародні зобов’язання України у сфері статистики, насамперед, визначаються ст. 355 Угоди про 

асоціацію між Україною та ЄС44. Галузеве співробітництво у сфері статистики набуло чинності 1 вересня 

2017 року. Україна погодилась поступово наближувати вітчизняну статистику до вимог Євростату для 

статистичних органів країн ЄС. Євростат щороку випускає Збірник статистичних вимог, який вважається 

                                                           
41

  Наказ Держстату №228 від 07 серпня 2014 року 
(http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2014/228/228_2014.htm). 

42
  Eurostat − OECD Manual on Business Demography Statistics, видання за 2007 рік 
(http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/statmanuals/files/KS-RA-07-010-EN.pdf).  

43
  Розпорядження КМУ № 504-р від 24 травня 2017 року «Стратегія розвитку малого й середнього підприємництва в 
Україні на період до 2020 року» (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/504-2017-%D1%80). 

44
Джерело: Угода про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 
співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони 
(http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/984_011). 

http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2014/228/228_2014.htm
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/statmanuals/files/KS-RA-07-010-EN.pdf
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/504-2017-%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/984_011
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додатком до Угоди про асоціацію45. Відповідно до Збірника основним нормативним актом у сфері 

статистики підприємств є профільний Регламент Ради (ЄС) №295/2008 щодо структурної бізнес-

статистики46. Він встановлює мінімальний набір серій даних статистики підприємств, які повинні збирати 

національні органи статистики та подавати до Євростату, та строки їх подання. Цей Регламент стосується 

як загальних показників статистики підприємств, так і детальнішої звітності за окремими галузями 

економіки. Регламент Єврокомісії (ЄС) №250/200947 містить визначення показників статистики 

підприємств, що збирають органи статистики ЄС.  

Держстат збирає і публікує всі дані, передбачені Регламентом №295/2008, та використовує при цьому 

визначення показників, які є аналогічними до визначень Євростату. В Україні показники, що базуються на 

фінансовій звітності підприємств, можуть дещо відрізнятись від аналогічних розрахунків у країнах ЄС, 

оскільки більшість українських підприємств ще не перейшли на міжнародні стандарти фінансової 

звітності (МСФЗ). За строками оприлюднення інформації Держстат випереджає мінімальні показники, 

передбачені Євростатом щодо подання остаточної статистики підприємств у межах 18 місяців після 

закінчення року. Держстат встигає закінчити всі обрахунки в межах 12 місяців після закінчення року. 

Отже, Держстат виконує мінімальні вимоги Євростату до країн-членів щодо формування статистики 

підприємств. Утім, Євростат отримує від національних інститутів дані статистики підприємств за кількістю 

зайнятих у розрізі груп NACE (хх.х), тоді як Держстат публікує менш детальні дані. 

Також питаннями формування порівнюваної статистики МСП на міжнародному рівні займається 

Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). У середині 1990-х років розвиток 

підприємництва (зокрема покращення підприємницького середовища, усунення перешкод для бізнесу) 

було визнано важливим економічним питанням на рівні урядів країн та міжнародних організацій. 

Результатом цього став розвиток спеціалізованої статистики МСП, яка повинна була виконати дві цілі: 

забезпечити зацікавлених осіб (урядовців, політиків, бізнесменів) належними даними для розуміння 

МСП (фактори розвитку, показники діяльності, результати впливу) та дати можливість порівняти 

підприємництво в різних країнах світу48. 

На зустрічі міністрів ОЕСР у Стамбулі в 2004 році було вирішено, що країни-учасниці повинні розвинути 

систему статистичних спостережень для покращення моніторингу та розвитку МСП. Результатом ініціатив 

із розвитку статистики МСП стала Програма індикаторів підприємництва (реалізується спільно ОЕСР та 

                                                           
45

  Збірник статистичних вимог за 2017 рік доступний за посиланням: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/ 
3859598/8196153/KS-GQ-17-009-EN-N.pdf/198ed9fd-c92a-48dd-b27c-00a6866f29d6.  

46
  Джерело: Regulation (EC) No 295/2008 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2008 concerning 
structural business statistics (recast) (http://data.europa.eu/eli/reg/2008/295/oj). 

47
  Джерело: Commission Regulation (EC) No 250/2009 of 11 March 2009 implementing Regulation (EC) No 295/2008 of 
the European Parliament and of the Council as regards the definitions of characteristics, the technical format for the 
transmission of data, the double reporting requirements for NACE Rev.1.1 and NACE Rev.2 and derogations to be 
granted for structural business statistics (http://data.europa.eu/eli/reg/2009/250/oj). 

48
  Джерело: Ahmad N., Hoffman A. «A Framework for Addressing and Measuring Entrepreneurship», ОЕСD, 2007 рік, с.2 
(https://www.oecd.org/std/business-stats/39629644.pdf). 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/%203859598/8196153/KS-GQ-17-009-EN-N.pdf/198ed9fd-c92a-48dd-b27c-00a6866f29d6
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/%203859598/8196153/KS-GQ-17-009-EN-N.pdf/198ed9fd-c92a-48dd-b27c-00a6866f29d6
http://data.europa.eu/eli/reg/2008/295/oj
http://data.europa.eu/eli/reg/2009/250/oj
https://www.oecd.org/std/business-stats/39629644.pdf
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Євростатом)49, у рамках якої розроблено Систему індикаторів розвитку підприємництва (Framework for 

Addressing and Measuring Entrepreneurship)50.  

Рисунок 3. Складові Системи індикаторів підприємництва 

 

Джерело: Ahmad N., Hoffman A. «A Framework for Addressing and Measuring Entrepreneurship», ОЕСD, 2007 рік 

У спрощеному варіанті Система дозволяє акумулювати та презентувати дані про три групи 

взаємозалежних індикаторів:  

«Фактори впливу» - індикатори, які характеризують чинники, що визначають розвиток 

підприємництва (інновації, ділове середовище тощо); 

«Підприємницька діяльність» - індикатори, які характеризують розвиток суб’єктів  підприємництва 

(показники діяльності суб'єктів МСП: кількість, реалізація продукції, зайнятість, секторальний 

розподіл тощо); 

«Вплив» - індикатори, які характеризують розвиток економіки в цілому, зокрема й під впливом МСП 

(ВВП, рівень безробіття, середня заробітна плата тощо). 

Станом на сьогодні продовжуються роботи з удосконалення Системи, проте вона вже впроваджується на 

рівні статистичних відомств деяких країн, а тому може бути використана в Україні.  

Систему індикаторів розвитку підприємництва було використано при розробці Регіонального профілю 

МСП, який є інструментом моніторингу та оцінки стану, динаміки та перспектив розвитку МСП у регіонах 

України51. Регіональний профіль дозволяє оцінити ефективність заходів регіональної політики щодо МСП. 

Моніторинг оснований на аналізі низки індикаторів, відстеження зміни яких дозволяє робити висновки 

про розвиток МСП у регіоні, визначати напрямки регіональної політики, збільшувати її ефективність 

(індикатори представлено в Додатку до цієї роботи). За розробленою методикою в рамках Програми 

USAID «Лідерство в економічному врядуванні» було підготовлено Регіональні профілі для шести 

областей: Вінницької, Київської, Львівської, Тернопільської, Херсонської та Черкаської52.  

3.3 Статистика МСП у державній політиці 

В Україні місцеві органи влади розробляють документи державної політики щодо МСП, зокрема стратегії 

та програми розвитку МСП, у рамках яких вони визначають напрямки покращення бізнес-середовища, 

                                                           
49

  Див. «The OECD-Eurostat Entrepreneurship Indicators Programme (EIP): background information» 
(http://www.oecd.org/std/business-stats/theentrepreneurshipindicatorsprogrammeeipbackgroundinformation.htm). 

50
  Джерело: Ahmad N., Hoffman A. «A Framework for Addressing and Measuring Entrepreneurship», ОЕСD, 2007 рік, с.3 
(https://www.oecd.org/std/business-stats/39629644.pdf). 

51
  Інструмент «Регіональний профіль МСП» було розроблено експертами Інституту економічних досліджень та 
політичних консультацій у рамках Програми USAID «Лідерство в економічному врядуванні». 

52
 Регіональні профілі було підготовлено в рамках Програми USAID «Лідерство в економічному врядуванні». Вони 
доступні за посиланням: http://lev.org.ua/ua/articles.html?sphere=6. 

Фактори впливу 

(Determinants) 

Підприємницька 
діяльність 

(Entrepreneurial 
Performance) 

Вплив 

(Impact) 

http://www.oecd.org/std/business-stats/theentrepreneurshipindicatorsprogrammeeipbackgroundinformation.htm
https://www.oecd.org/std/business-stats/39629644.pdf
http://lev.org.ua/ua/articles.html?sphere=6
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розробляють та запроваджують важливі інструменти підтримки МСП, формують інфраструктуру розвитку 

МСП. При розробці політики вони використовують як дані Держстату щодо стану МСП у певній 

місцевості, дані місцевих підрозділів ДФС, так і власні дані щодо, наприклад, об’єктів інфраструктури 

підтримки підприємництва, створення робочих місць тощо. Значна затримка статистики МСП від 

Держстату ускладнює підготовку нових програм розвитку МСП та оцінку результатів прийнятих програм. 

Проблеми із статистичними даними найбільш виражені, коли, зокрема, Програма розвитку МСП 

подається або розглядається із запізненням. Наприклад, якщо Програма розвитку малого та середнього 

підприємництва Н-ського району на 2017-2018 роки приймалась навесні 2017 року, то для її підготовки 

використовувались офіційні дані за 2015 рік. Тому оперативна статистика від ДФС тут може заповнити 

прогалину стосовно даних для швидкої оцінки результативності програм та оновлення даних для 

програм, що приймаються із запізненням.  

Для формування державної політики у сфері МСП також варто використовувати не лише дані про МСП із 

статистичних форм та звітів, а й розрахункові показники – продуктивність праці, середню заробітну плату, 

зростання середньої кількості працівників МСП. Додатково можуть використовуватися «суміжні» дані, 

такі як опитування домогосподарств про самозайнятість та доходи від підприємницької діяльності, а 

також дані про інноваційну діяльність підприємств, дані репрезентативних соціологічних опитувань 

населення про схильність до підприємництва. Можливості для детальнішого аналізу МСП зростуть за 

умови прийняття рекомендацій із підготовки додаткових даних, згаданих вище в цій роботі.  
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Висновки та рекомендації 

Процес збору та обробки даних Держстатом, на нашу думку, належним чином балансує навантаження на 

респондентів, потреби користувачів та обмежені ресурси органів статистики. Це дає підстави 

сподіватись, що дані Держстату про МСП уже дають досить непогане уявлення про ситуацію в секторі. 

Проте для потреб формування комплексної державної політики щодо МСП було б варто збільшити 

ресурси, виділені на контроль якості такої статистики та на розширення економічної статистики, що 

публікується в розрізі розміру підприємств. Пріоритетним напрямком тут може стати оприлюднення 

даних про зовнішньоекономічну діяльність МСП та детальних даних про підприємства за кількістю 

зайнятих. Зміни до законодавства, які б наблизили визначення МСП до аналогічного визначення ЄС, 

також би покращили якість розподілу підприємств на класи за розміром. Суттєва частина потрібних для 

цього кроків міститься в уже прийнятій Урядом Стратегії розвитку МСП до 2020 року53. 

Оскільки недостатній доступ до фінансування є одною з найважливіших перешкод для розвитку МСП в 

Україні54, потрібні надійні дані про масштаб проблеми для вироблення державної політики в цій сфері. 

НБУ вже публікує дані опитувань, що дають уявлення про зміни політики банків стосовно кредитування 

МСП та про потреби й плани МСП щодо залучення коштів. Проте дані опитувань не дають інформації про 

обсяг та вартість кредитування МСП. Це не дозволяє обґрунтовано визначити галузі економіки та регіони, 

у яких МСП мають найбільші проблеми з доступом до фінансування. Хоча НБУ почав збирати дані про 

обсяг та вартість кредитів для МСП у банків, він не почав їх публікувати. Тому НБУ варто або почати 

публікацію даних, або принаймні повідомити, коли і в якому обсязі вони будуть оприлюднені. 

МЕРТ у рамках функції з формування політики у сфері підприємництва підготувало Стратегію розвитку 

малого й середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року, яку було ухвалено Кабінетом 

Міністрів України. Проте для формування подальших кроків державної політики у сфері МСП доцільно 

збирати, агрегувати та оприлюднювати більш широкий спектр даних про МСП, наявних у публічному 

секторі. Зокрема, варто було б збирати й оприлюднювати дані, що використовуються місцевими 

органами влади для формування політики розвитку підприємництва. Потрібно також агрегувати 

інформацію та дані щодо підтримки МСП місцевими органами влади. Їх варто було б розповсюджувати у 

форматі, сумісному з Програмою індикаторів підприємництва ОЕСР. 

Далі ми підсумовуємо основні кроки, спрямовані на покращення статистики МСП. 

Верховна Рада/Кабінет Міністрів України 

 Гармонізація визначення МСП із визначенням ЄС:  

o вилучення підприємств, що мають понад 250 працівників, із категорії середніх підприємств та 
віднесення їх до категорії великих; 

o консолідація звітності - урахування пов’язаних і партнерських підприємств при підрахунку 
кількості працівників та обігу підприємств. 

 Поширення обов’язків щодо подання статистичної звітності на ФОП: 

o за наявності положень, що обмежують навантаження на ФОП (наприклад, обстеження щороку 
не більше 1% ФОП, що належать до малих суб’єктів підприємництва). 

                                                           
53

  Розпорядження КМУ №504-р від 24 травня 2017 року (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/504-2017-%D1%80). 
54

  Джерело: Дослідження «Щорічна оцінка ділового клімату» (АВСА 2016), виконане в рамках Програми USAID 
«Лідерство в економічному врядуванні» (http://lev.org.ua/abca.html). 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/504-2017-%D1%80
http://lev.org.ua/abca.html
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Державна служба статистики України 

 Продовження роботи з перехресної перевірки даних структурного обстеження підприємств із даними 
фінансової звітності, іншої статистичної звітності. 

 Аналіз розбіжностей між даними національних рахунків із показниками випуску та доданої вартості, 
розрахованих як частина статистики підприємств. 

 Оновлення Угоди про обмін даними з ДФС для отримання додаткових даних про діяльність ФОП, 
зокрема щодо сплати ЄСВ. 

 Аналіз витрат та переваг проведення вибіркового статистичного обстеження ФОП. 

 Розширення видів статистики, що публікується із розподілом на розміри підприємств: 

o оприлюднення даних про експорт та імпорт МСП. 

 Розширення опублікованих даних про демографію підприємств:  

o оприлюднення показників, передбачених чинними нормативними документами; 

o дані про підприємства, що швидко зростають. 

 Агрегування та оприлюднення даних статистичних спостережень щодо ділової активності 
підприємств із розподілом за розміром опитаних підприємств. 

 Більша деталізація статистики підприємств за видами економічної діяльності (для тих видів 
діяльності, де це можливо без шкоди для якості даних). 

 Оприлюднення статистики підприємств не лише за національним визначенням розміру 
підприємства, а й за розподілом для міжнародних порівнянь (за кількістю працівників). 

 

Національний банк України 

 Забезпечення подання банками статистичної звітності щодо кредитування МСП. 

 Агрегування та оприлюднення отриманих даних із деталізацією не меншою за вже оприлюднені дані 
про кредитування підприємств. 

 Подальше надання даних опитувань за розмірами підприємств. 

 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України 

 Аналіз наявності адміністративних даних, що можуть бути корисними для аналізу МСП. 

 Збирання та агрегування даних щодо підтримки МСП на місцевому рівні. 

 Використання розробленого в рамках Програми USAID «Лідерство в економічному врядуванні» 
інструменту «Щорічна оцінка ділового клімату в Україні» для оцінки ефективності та дієвості 
державної політики у сфері МСП55. 

 

 

                                                           
55

  Опитування МСП у рамках дослідження «Щорічна оцінка ділового клімату» було виконано в 2016 та 2017 роках 
Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій у рамках Програми USAID «Лідерство в 
економічному врядуванні» (http://lev.org.ua/abca.html). 

http://lev.org.ua/abca.html


Додаток: Індикатори розвитку підприємництва, що використовуються в Регіональному профілі МСП 

Таблиця 1. Індикатори, які використовуються при аналізі кількості суб'єктів МСП 

 
Індикатор 

Інтерпретація показника 
(за інших рівних умов) 

Джерело даних 

1 
Загальна кількість суб’єктів 
господарювання 

Зростання показника кількості суб’єктів 
господарювання може свідчити про покращення 
бізнес-клімату в регіоні. 

Сайт Держстату -> Статистична інформація -> 
Регіональна статистика -> Розвиток 
підприємництва -> Кількість суб'єктів 
господарювання за регіонами  

2 
Кількість підприємств за їхніми 
розмірами за регіонами 

Розподіл підприємств регіону за розмірами 
свідчить про рівень розвиту підприємництва в 
регіоні в цілому. 

Сайт Держстату -> Статистична інформація -> 
Регіональна статистика -> Розвиток 
підприємництва -> Кількість підприємств за їхніми 
розмірами за регіонами  

3 Чисельність наявного населення 

Чисельність населення є важливим показником, 
адже впливає на розрахунок щільності розвитку 
МСП у розрахунку на тисячу (або 10 тисяч) 
населення. Окрім цього, зростання кількості 
населення позитивно впливає на попит товарів та 
послуг МСП. 

Сайт Держстату -> Статистична інформація -> 
Регіональна статистика -> Демографічна ситуація -
> Чисельність населення (щомісячна інформація) 

4 Загальна кількість МСП 
Зростання показника свідчить про розвиток 
сектору МСП та позитивну бізнес-динаміку в 
регіоні. 

Власні розрахунки на основі даних Держстату 
України (Сайт Держстату -> Статистична 
інформація -> Регіональна статистика -> Розвиток 
підприємництва -> Кількість суб'єктів 
господарювання за регіонами та Кількість 
підприємств за їхніми розмірами за регіонами) 

5 

Кількість (частка) фізичних осіб-
підприємців, які планують 
зареєструватись як юридичні 
особи 

Надмірна частка ФОП свідчить про проблеми 
податкової системи, які змушують підприємців 
користуватися перевагами спрощеного 
оподаткування. 

Щорічна оцінка ділового клімату (ABCA) 
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Таблиця 2. Індикатори, які використовуються при аналізі зайнятості на суб'єктах МСП 

№ Індикатор 
Інтерпретація показника 
 (за інших рівних умов) 

Джерело даних 

1 
Кількість зайнятих на 
суб’єктах господарювання  

Зростання зайнятості в регіоні є одним з 
основних індикаторів розвитку бізнес-
середовища регіону в цілому і зростання бізнесу 
(МСП) в регіоні зокрема. 

Сайт Держстату -> Статистична інформація -> Регіональна 
статистика -> Розвиток підприємництва -> Кількість 
зайнятих працівників суб'єктів господарювання за 
регіонами  

2 
Кількість зайнятих у 
регіоні 

Зміна цього показника дозволяє оцінити 
співвідношення зайнятих на суб’єктах 
господарювання (МСП) та в державному секторі. 

Сайт Держстату -> Регіональна статистика -> Ринок праці  -
> Зайнятість та безробіття 

3 
Кількість зайнятих на 
великих підприємствах 

Показник дозволяє оцінити роль великого 
бізнесу в економіці регіону. Окрім цього, 
показник необхідний для визначення кількості 
зайнятих у секторі МСП. 

Сайт Держстату -> Регіональна статистика -> Розвиток 
підприємництва  -> Кількість зайнятих працівників на 
підприємствах за їхніми розмірами за регіонами  

4 
Кількість зайнятих на 
МСП-юридичних особах 

Зміна показника зайнятих на МСП-юридичних 
особах дозволяє оцінити тенденції у зайнятості 
всіх підприємств регіону в цілому. 

Власні розрахунки на основі даних Держстату (Сайт 
Держстату -> Регіональна статистика -> Розвиток 
підприємництва  -> Кількість зайнятих працівників на 
підприємствах за їхніми розмірами за регіонами) 

5 Рівень безробіття 
Показник дозволяє визначити обсяг потенційних 
трудових ресурсів для МСП. 

Сайт Держстату -> Регіональна статистика -> Ринок праці  -
> Зайнятість та безробіття 

6 Кількість зайнятих на МСП 
Зростання зайнятості на МСП може свідчити про 
зростання сектору МСП у цілому. 

Власні розрахунки на основі даних Держстату (Сайт 
Держстату -> Регіональна статистика -> Розвиток 
підприємництва  -> Кількість зайнятих працівників на 
підприємствах за їхніми розмірами за регіонами та 
Кількість зайнятих працівників суб'єктів господарювання 
за регіонами) 
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Таблиця 3. Індикатори, які використовуються при аналізі обсягів реалізації продукції (товарів, послуг) суб'єктами МСП 

№ Індикатор 
Інтерпретація показника 

(за інших рівних умов) 
Джерело даних 

1 
Загальний обсяг реалізованої 
продукції 

Зростання цього показника дозволяє оцінити як 
розвиток суб'єктів господарювання (у т.ч. МСП) в 
цілому, так і бізнес-середовища регіону зокрема. 

Сайт Держстату -> Статистична інформація -> 
Регіональна статистика -> Розвиток 
підприємництва -> Обсяг реалізованої 
продукції (товарів, послуг) суб'єктів 
господарювання за регіонами  

2 
Обсяг продукції, реалізованої 
великими підприємствами 

Індикатор дозволяє оцінити роль великого бізнесу 
в економіці регіону.  

Сайт Держстату -> Статистична інформація -> 
Регіональна статистика -> Розвиток 
підприємництва -> Обсяг реалізованої 
продукції (товарів, послуг) підприємств за 
регіонами  

3 Обсяг продукції, реалізованої МСП 
Індикатор дозволяє оцінити обсяг реалізованої 
продукції МСП регіону. 

Сайт Держстату -> Статистична інформація -> 
Регіональна статистика -> Розвиток 
підприємництва -> Обсяг реалізованої 
продукції (товарів, послуг) суб'єктів 
господарювання за регіонами  

4 
Частка МСП у загальному обсязі 
реалізованої продукції 

Індикатор дозволяє оцінити значення МСП для 
економіки регіону. 

Власні розрахунки на основі даних Держстату 

5 
Темпи зростання продукції, 
реалізованої МСП 

Індикатор дозволяє оцінити темпи зростання 
сектору МСП регіону. 

Власні розрахунки на основі даних Держстату 

6 
Темпи зростання продукції, 
реалізованої МСП, у розрахунку на 
одного працівника 

Для розрахунку цього показника обсяг 
реалізованої продукції всього сектору МСП 
зважується на кількість зайнятих у секторі. 

Власні розрахунки на основі даних Держстату 

7 
Частка МСП, діяльність яких 
обмежена власним регіоном 

Зміна цього показника свідчить про вразливість 
сектору МСП регіону, його залежність від змін 
попиту в регіоні. 

Щорічна оцінка ділового клімату (ABCA) 

8 Частка МСП-експортерів 
Індикатор свідчить про рівень залучення МСП 
регіону до міжнародної торгівлі.  

Щорічна оцінка ділового клімату (ABCA) 

9 
Частка МСП, які планують виходити 
на нові ринки (в тому числі 
міжнародні) 

Індикатор може свідчити про зростання 
економічної активності МСП регіону. 

Щорічна оцінка ділового клімату (ABCA) 
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Таблиця 4. Індикатори, які використовуються  при аналізі доступу МСП до фінансування 

№ Індикатор 
Інтерпретація показника 
 (за інших рівних умов) 

Джерело даних 

1 Частка прибуткових підприємств  
Індикатор свідчить про відповідність результату 
підприємств основній меті їхньої діяльності - 
отримання прибутку.  

Регіональна служба статистики -> Діяльність 
підприємств -> Фінансові результати 
підприємств до оподаткування 

2 
Рентабельність на МСП (юридичних 
особах) 

Індикатор свідчить про можливості МСП фінансувати 
свій розвиток за власні кошти.  

Регіональна служба статистики -> Діяльність 
підприємств -> Фінансові результати 
підприємств до оподаткування 

3 
Попит на кредити банків із боку 
МСП 

Індикатор відображає зміни потреб МСП у 
банківських кредитах. 

Аналітичний звіт «Опитування про умови 
кредитування» (НБУ) 

4 Баланс рівня схвалення кредитів 
Індикатор свідчить про рівень готовності банків 
надавати кредити для МСП.  

Аналітичний звіт «Опитування про умови 
кредитування» (НБУ) 

5 Кількість банківських установ 
Індикатор дозволяє оцінити рівень доступу МСП до 
банківських установ у регіоні. 

Аналітичний звіт "Огляд банківського сектору 
України" (НБУ) 

6 
Частка підприємців, які планують 
збільшити обсяги виробництва 
протягом наступних двох років 

Індикатор відображає очікування підприємців щодо 
розвитку підприємств. 

Щорічна оцінка ділового середовища (ABCA) 

7 
Надходження коштів з-за кордону 
(перекази тощо) 

Індикатор свідчить про можливості МСП фінансувати 
свій розвиток за рахунок зовнішніх джерел 
фінансування.  

НБУ, «Інформація про обсяги переказів 
фізичних осіб в іноземній валюті 
(регіональний розріз)».  

 



26 
 

Таблиця 5. Індикатори, які використовуються при аналізі секторального розвитку МСП 

№ Індикатор 
Інтерпретація показника 
 (за інших рівних умов) 

Джерело даних 

1 
Кількість підприємств за їхніми розмірами за 
видами економічної діяльності 

Індикатор дозволяє оцінити розподіл 
підприємств регіону за їхніми розмірами за 
видами економічної діяльності. 

Сайт регіонального управління 
статистики -> Статистична інформація -
> Економічна статистика -> Діяльність 
підприємств -> Кількість підприємств 
за їхніми розмірами за видами 
економічної діяльності 

2 
Кількість зайнятих працівників на 
підприємствах за їхнім розміром за видами 
економічної діяльності 

Індикатор дозволяє оцінити розподіл зайнятості 
на підприємствах регіону за їхніми розмірами 
за видами економічної діяльності. 

Сайт регіонального управління 
статистики -> Статистична інформація -
> Економічна статистика -> Діяльність 
підприємств -> Кількість зайнятих 
працівників на підприємствах за їхнім 
розміром за видами економічної 
діяльності 

3 
Обсяги реалізованої продукції (товарів, послуг) 
за їхніми розмірами за видами економічної 
діяльності 

Індикатор дозволяє оцінити розподіл 
реалізованої продукції на підприємствах 
регіону за їхніми розмірами за видами 
економічної діяльності. 
 

Сайт регіонального управління 
статистики -> Статистична інформація -
> Економічна статистика -> Діяльність 
підприємств -> Обсяги реалізованої 
продукції(товарів, послуг) за їхніми 
розмірами за видами економічної 
діяльності 
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Таблиця 6. Індикатори, які використовуються при аналізі інноваційного розвитку МСП 

№ Індикатор 
Інтерпретація показника 
 (за інших рівних умов) 

Джерело даних 

1 Частка МСП, які впроваджували інновації  

Збільшення цього показника свідчить про 
більше залучення МСП регіону до інноваційної 
діяльності та зростання 
конкурентоспроможності.  

Щорічна оцінка ділового середовища 
(ABCA) 

2 Напрямки впровадження інновацій 
Цей показник дозволяє проаналізувати 
структуру інноваційної діяльності МСП регіону. 

Щорічна оцінка ділового середовища 
(ABCA) 

3 
Витрати на виконання наукових досліджень і 
розробок за видами робіт 

Цей показник є індикатором рівня розвитку 
науково-технічної діяльності в регіоні. 

Сайт регіонального управління 
статистики -> Статистична інформація -
> Економічна статистика -> Наука, 
технології та інновації  

4 
Кількість працівників, задіяних у виконанні 
наукових досліджень і розробок, за 
категоріями персоналу. 

Цей показник є індикатором рівня розвитку 
науково-технічної діяльності в регіоні. 

Сайт регіонального управління 
статистики -> Статистична інформація -
> Економічна статистика -> Наука, 
технології та інновації  

5 Кількість ВНЗ та ПТНЗ 
Цей показник є індикатором науково-технічної 
та освітньої спроможності регіону. 

Сайт регіонального управління 
статистики -> Статистична інформація -
> Економічна статистика -> Наука, 
технології та інновації  
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Таблиця 7. Інші індикатори, які використовуються  при аналізі розвитку МСП 

№ Індикатор 
Інтерпретація показника 
 (за інших рівних умов) 

Джерело даних 

1 
Величина та зміна середньорічної заробітної 
плати 

Індикатор свідчить про зростання 
середньорічної заробітної плати всіх 
працівників регіону. 

Заробітна плата: Держстат -> 
Статистична інформація -> Регіональна 
статистика -> Ринок праці -> Заробітна 
плата та стан її виплати -> 
Середньомісячна заробітна плата за 
регіонами за період з початку року 

2 
Величина за зміна витрат на персонал на 
малих та середніх підприємствах у розрахунку 
на одного працівника 

Індикатор свідчить про рівень оплати праці 
працівників на МСП. 

Витрати на персонал: Сайт 
Регіональної служби статистики -> 
Статистична інформація -> Діяльність 
підприємств. 

3 

Загальна сума податків, сплачених суб’єктами 
господарювання до бюджетів усіх рівнів Індикатор відображає внесок МСП у 

наповнення бюджету. 
Регіональне відділення Фіскальної 
служби 

4 
Частка МСП у податкових надходженнях 
регіону 

Індикатор відображає значення МСП для 
податкових надходжень у регіоні. 

Регіональне відділення Фіскальної 
служби 

 

 

 


