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Вступ 
Проблема: фрагментарність державної політики щодо МСП; 
         вирішення поточних проблем. 
Висновок: потрібна цілісна політика щодо МСП, яка має чіткі цілі, 
продумані принципи та ефективні інструменти їх реалізації. 
З чого почати: розробка Білої книги 
Біла книга – це документ політики, який містить урядове бачення 
такої цілісної державної політики щодо розвитку МСП в Україні. 
Фактично такий документ- це формулювання чинних проблем та 
стратегічні підходи до їх розв’язання.  
Іншими словами, мова йде про певну ідеологію прийняття рішень 
в сфері розвитку МСП, зокрема в частині змісту нормативних 
документів тощо.  
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Сектор МСП в Україні 
Визначення МСП: Господарський кодекс України (Стаття 55.3): 
 
 
 
Станом на 2013 рік сектру МСП мав наступну структуру: 
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Категорія підприємства Середня чисельність працівників Річний дохід 
Мікропідприємства ≤ 10 ≤ 2 млн євро 
Малі підприємства ≤ 50 ≤ 10 млн євро 
Середні підприємства Невключені до інших груп 
Великі підприємства > 250 > 50 млн євро 

Мікро Малі Середні Великі Всього 
Абсолютні показники 

Кількість суб’єктів господарювання 1637180 65021 19210 659 1722070 
Кількість зайнятих, млн. осіб 2,9 1,4 3,1 2,4 9,7 
Обсяг реалізованої продукції, млрд. грн 460,7 473,1 1683,3 171,7 4334,5 

Відносні показники 
Кількість суб’єктів господарювання 95.1% 3.8% 1.1% 0.04% 100% 
Кількість зайнятих 30.0% 14.1% 31.4% 24.5% 100% 
Обсяг реалізованої продукції 10.6% 10.9% 38.8% 39.6% 100% 



Проблеми розвитку МСП  
В цілому МСП в усіх країнах стикаються ї більш-менш однаковими 
проблемами.  
Водночас, кожна країна має певну специфіку.  
Що ж хвилює українські МСП:  
• низький попит на продукцію;  
• несприятлива політична ситуація; 
• проблеми ліквідності та обмежений доступ до фінансування; 
• несприятливий регуляторний клімат та високий регуляторний 

тиск;  
• надмірне оподаткування;  
• високий конкурентний тиск. 
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Особливості сектору МСП 
• Порівняно низький рівень поширення зареєстрованого 

підприємництва в Україні, наслідком чого є високий рівень тіньової 
зайнятості. 

• Неоднорідний розподіл МСП в регіональному вимірі.  
• Загальний внесок МСП в економіку України в принципі подібний до 

внеску в країнах ЄС, але економічна роль малого бізнесу є значно 
меншою. 

• Порівняно з ЄС галузевий розподіл суб’єктів МСП в Україні є менш 
диверсифікованим: більшість МСП в Україні (понад 50%) діють в сфері 
торгівлі. При цьому окремі галузі економіки (зокрема освіти та 
охорона здоров’я) представлені майже виключно суб’єктами МСП. 

• Протягом останніх років відбулось незначне зростання обсягів 
реалізованої продукції сектору, але при цьому чисельність суб’єктів 
МСП істотно зменшилось. 
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Політика щодо МСП: вихідний пункт 
Властивості МСП (економічний потенціал): 
• спроможність порівняно швидко створювати робочі місця в 

тому числі для працівників, яке звільняються з великих 
підприємств; 

• гнучкість в плані адаптації до нових ринкових вимог, що має 
особливе значення в період глибоких структурних змін; 

• високий інноваційний потенціал МСП завдяки вузькій 
спеціалізації виробництва; 

• потенціал створення нових секторів економіки, які мають 
«радикально» інноваційний характер; 

Мета політики: реалізація потенціалу МСП 
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Зв’язок з іншими політиками 
Політика щодо МСП – важлива частина 
загальноекономічної політики. Її реалізація пов'язана і 
іншими державними політиками, а саме: 
• політикою в сфері державних фінансів (бюджетна 

політика, податкова політика); 
• торговельною політикою (режим експорту товарів та 

послуг, режим імпорту товарів та послуг тощо); 
• регуляторною політикою; 
• політикою в галузі освіти та науки; 
• політикою регіонального розвитку.    
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Вибір політики щодо МСП 
Вибір 1. Політика щодо МСП чи політика розвитку підприємництва 

 
 
 
 
 

 
Вибір 2. Зменшення бар’єрів чи пряма підтримка 
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Політика щодо МСП Політика щодо підприємництва 
Зменшення адміністративних бар’єрів та витрат Зменшення адміністративних бар’єрів та витрат 

Сприяння доступу до капіталу/фінансування 
Сприяння доступу до мікрокредитів та початкових 
капіталовкладень (seed funds) 

Надання інформаційних послуг Надання інформації про започаткування бізнесу 

Надання послуг щодо маркетингу та сприяння експорту  Висвітлення успішних моделей підприємництва  

Проведення тренінгів та надання консультацій Підприємницька освіта 
Трансфер технологій Сприяння встановленню зв'язків 

Високий рівень перешкод Низький рівень перешкод 

Низький рівень прямої 
допомоги 

Обмежена політика сприяння 
(Приклад: країни, які розвиваються) 

Конкуренція 
(Приклад: США) 

Високий рівень прямої 
допомоги 

Компенсація 
(Приклад: ЄС) 

Виховання 
(Приклад: національні меншини в США) 



Засади політики розвитку МСП 
Політика, спрямована на розвиток МСП, повинна 
базуватись на певних засадах, головними з яких є: 
• забезпечення рівних умов для різних економічних 

агентів; 
• підтримка приватної ініціативи; 
• політика розвитку МСП повинна бути комплексною; 
• політика розвитку МСП  повинна бути динамічною 

(проактивною); 
• інструменти політики повинні бути адекватними 

цілям; 
• інструменти політики повинні бути 

взаємоузгодженими. 
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Принципи Small Business Act (1/2) 
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Принципи SBA Практична реалізація принципу в Україні 

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

1. «Загальне» законодавство, що 
регулює виробничо - 
комерційну діяльність 
2. Базове законодавство про МСП,  
3. Законодавство про сімейний бізнес. 
4. «Специфічне» загальне законодавство (про венчурні фонди) 

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

1. Законодавство про банкрутство, особливості процедури банкрутства МСП 
2. Бюро кредитних історій МСП. 
3. Створення механізму захисту коштів МСП (фонд страхування) на випадок 
банкрутства обслуговуючого банку 

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

1. Запровадження повноцінного аналізу регуляторного впливу правил та норм 
в цілому та на МСП зокрема,  
2. Періодичний перегляд законодавства щодо МСП. 

4. Домагатись від Уряду бути чутливим до потреб 
малих та середніх підприємств (Administration for 
SMEs) 

1. Запровадження повноцінного аналізу регуляторного впливу правил та норм 
в цілому та на МСП зокрема.  
2. Періодичний перегляд законодавства щодо МСП,  
3. Правила та процедури представництва інтересів МСП перед Урядом тощо. 

5. Адаптувати інструменти публічної політики до 
потреб малих та середніх підприємств (Tools 
adapted to SMEs) 

1. Формування системи підтримки МСП: принципи, механізми, інструменти. 
2. Процедури державних закупівель в частині участі МСП  



Принципи Small Business Act (2/2) 
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6. Полегшити доступ малих та середніх 
підприємств до фінансових ресурсів та 
розвивати правове та ділове середовище, яке 
сприятиме своєчасним розрахункам за 
комерційними операціями (Financing) 

1. Державні програми підтримки МСП.  
2. Банківське фінансування МСП (наявність програм фінансування для МСП) 
3. Бюро кредитних історій МСП. 
4. Створення механізму захисту коштів МСП (фонд страхування) на випадок 
банкрутства обслуговуючого банку 
5. Стимулювання банків надавати кредити МСП (разом з НБУ?) 
6. Система страхування ризиків МСП. 

7. Допомогти малим та середнім підприємствам 
більш повно скористатись можливостями 
спільного ринку ЄС (Single Market) 

1. Програми сприяння виходу МСП на ринки ЄС (сприяння експорту) 
2. Спрощення процедур торгівлі (trade facilitation) 

8. Сприяти підвищенню кваліфікації 
представників малих та середніх підприємств та 
розвитку всіх форм інновацій (Upgrading of 
skills) 

1. Політика держави в сфері вищої та професійно-технічної освіти, 
професійна перепідготовка безробітних (як інструмент політики зайнятості),  
2. Фінансові стимули підвищення кваліфікації працівників МСП,  
3. Політика стимулювання інновацій (в частині, що стосується МСП),  
4. Політика розвитку венчурного підприємництва    

9. Сприяти розвитку можливостей малих та 
середніх підприємств трансформувати 
екологічні виклики в можливості (Opportunities 
in environmental challenges) 

1. Політика стимулювання захисту навколишнього середовища («зелене» 
виробництво, альтернативна енергетика, утилізація та переробка відходів)  

10. Заохочувати та підтримувати малі та середні 
підприємства отримувати зиск на ринках, які 
зростають (Internationalisation) 

1. Програми сприяння виходу МСП на окремі міжнародні ринки  
2. Сприяння експорту, спрощення процедур торгівлі. 
3. Інформування про нові ринкові можливості 



Інструменти політики 
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Проблема (мета) Інструменти 

Фінансова допомога 

Прямі державні позики 
Фонди мікрокредитування 
Компенсація відсотків за кредитами 
Державні гарантії за кредитами 
Гранти для започаткування бізнесу 
Лізинг 

Збільшення попиту на 
продукцію підприємств 

Спрощення доступу МСП до державних закупівель 
Інтернаціоналізація 

Податкові стимули Податкові канікули 
Пільгове оподаткування 

Інформаційна підтримка 

Інтернет-ресурси  
Консультації 
Інформаційні кампанії 
Викладання підприємництва в навчальних закладах 

Зменшення адміністративних 
витрат 

Впровадження електронних сервісів 
Дерегуляція у сфері започаткування, функціонування 
та закриття бізнесу 

Сприяння налагодженню 
зв’язків 

Сприяння розвитку кластерів 
Нетворкінг 
Організація спеціальних заходів 

 



Інструменти 
В Білій книзі також представлено деякі інструменти підтримки, які охоплюють значну 
чисельність МСП, є досить ефективними, а також не потребують значних витрат з 
Державного бюджету. 
Разом з тим, ці інструменти повинні бути узгодженими між собою і впроваджуватись в 
рамках реалізації Стратегій розвитку МСП як на національному, так і на регіональному 
рівнях. 
Зокрема, до таких інструментів віднесено: 
• Інтернет-портал про підприємництво; 
• Надання консультаційних послуг; 
• Викладання підприємництва в навчальних закладах; 
• Забезпечення стійкого діалогу між органами влади та бізнес-асоціаціями та інші. 
Ефективними інструментами, спрямованими на забезпечення підприємств 
фінансовими ресурсами (як вирішення однієї з найважливіших проблем для МСП) 
можуть стати: 
• Збільшення доступу МСП до державних закупівель; 
• Сприяння експорту; 
• Створення фонду гарантування кредитів. 
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Інституційне забезпечення та інфраструктура (1/3) 
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Реалізація 
конкретних заходів 

Реалізація та 
координація 

політики щодо МСП 

Формування 
політики щодо МСП 

МЕРТ 

Спеціальний 
уповноважений орган 

Місцеві центри 
сприяння розвитку 

МСП 

Інші об'єкти 
інфраструктури МСП 

Фонди підтримки 
МСП 

Орган, який виконує 
функцію моніторингу 
ефективності заходів 

політики 

Пропонована інституційна структура підтримки МСП виглядає 
наступним чином: 



Інституційне забезпечення та інфраструктура (2/3) 

Інфраструктура підтримки розвитку МСП 
Види об’єктів інфраструктури, діяльність яких спрямована на безпосереднє сприяння 
розвитку МСП: 
1. За формою власності:  державні, приватні, колективні. 
2.   За джерелами фінансування: 
• повністю субсидовані; 
• частково субсидовані; 
• повністю оплатні. 
3.   За функціями: 
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• бізнес-центри; • технопарки; • консультаційні центри; 

• бізнес-інкубатори; • фінансові установи; • інноваційні та інвестиційні фонди і 
компанії; 

• інноваційні 
бізнес-інкубатори; 

• фонди підтримки 
підприємництва; 

• об'єднання підприємців та інші 
організації. 



 Інституційне забезпечення та інфраструктура (3/3) 
Створення елементів інфраструктури: питання 
1. Яка функція елементу (даної структури, органу, організації тощо)? 
2. Яке місце в системі та зв'язки з іншими елементами системи? 
3. Хто та як визначає юридичний статус структури (в тому числі принципи 

напрямки, сфери та механізми діяльності)? 
4. Які джерела фінансування діяльності?  
5. Які принципи надання послуг: платність, безоплатність, співфінансування тощо? 
6. Яка оцінка (показники)  ефективності?  
7. Які витрати, пов'язані зі створенням елементу? 
8. Як побудовано контроль за діяльністю даної структури? 
9. Які передумови (економічні, юридичні, інституційні тощо) потрібно 

забезпечити для створення та функціонування відповідного компоненту 
інфраструктури? 
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Висновки (1) 
Для прискорення розвитку МСП в Україні необхідно: 
• імплементувати в державну політику щодо МСП в Україні  

принципи, закладені в Small Business Act (SBA) – 
засадничому документі ЄС у цій сфері; 

• розробити стратегію розвитку МСП в України, а також 
забезпечити її узгодження з регіональними стратегіями; 

• створити спеціальний уповноважений орган, який 
займатиметься реалізацією політики щодо МСП. Сприяти 
формуванню інфраструктури системи сприяння розвитку 
МСП. 

• запровадити інструменти політики сприяння розвитку 
МСП, які не потребують значних бюджетних витрат, але 
можуть дати відчутний ефект; 
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Висновки (2) 
• сконцентрувати увагу на непрямих заходах підтримки, 

перш за все на покращенні загального бізнес-середовища; 
• щодо заходів прямої підтримки, то доцільно розглянути 

можливості впровадження інструментів, які дозволяють 
вирішити поточні проблеми підприємств, зокрема доступу 
до фінансування (кредитні гарантії) та прямої 
консультативної підтримки. 

• особливу увагу необхідно звернути на питання 
ефективності того чи іншого інструменту, яка повинна 
стати одним з ключових критеріїв вибору для 
впровадження. 
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Дякую за увагу! 
 

Наші контакти: 
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій  

www.ier.com.ua 
institute@ier.kiev.ua 

вул. Рейтарська 8/5-А, Київ 01030, Україна  
 

тел. +38-044-278-6360  
факс +38-044-278-6336 
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