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Образ держави  
• Малий та середній бізнес (МСП) – 

рушійна сила економічного зростання, 
тому держава має бути зацікавлена у 
підтримці МСП та створенні сприятливих 
умов для ведення бізнесу.  

• Оцінки, які підприємці дають державі 
свідчать про зворотне.  

• Більшість опитаних представників МСП 
негативно оцінили інститут держави. 

• Для 64,1% підприємців держава є 
перешкодою бізнесу та для 25,6% - 
ворогом бізнесу. 

• Лише 10,3% підприємців назвали державу 
партнером бізнесу. 
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*За результатами опитування підприємців, що взяли участь у 
обговоренні «Стратегія та інструменти державної підтримки бізнесу» в 
рамках Всеукраїнського З’їзду малого та середнього бізнесу 
(21.09.2015, м. Київ).  



Оцінка діяльності державних органів 
• Негативний образ держави в очах підприємців 

підтверджується низькою оцінкою діяльності 
конкретних державних органів. 

• Оцінка кожного органу є негативною та 
становить в середньому 1,5 бали  (1 – негативна 
оцінка, 3 – позитивна оцінка).  

• Переважно негативно діяльність органів влади 
оцінили великі підприємства (понад 53% 
незадоволених роботою кожного органу). 

• Більшість малих підприємств дали нейтральну 
оцінку державним органам (за виключенням 
фіскальної служби: її роботу негативно оцінили 
50% менеджерів). 

• Частка середніх підприємств, які оцінюють 
роботу органів влади позитивно є вищою 
порівняно з підприємствами інших розмірів 
(20,5% задоволені діяльністю Державної митної 
служби, по 15% – діяльністю регуляторної та 
фіскальної служб). 3 

*За результатами опитування підприємств «Ділова думка» за ІІ 
квартал 2015 року  



Перешкоди для МСП (1) 
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IV' 14 I' 15 ІІ' 15 ІІ - I' 15 
Низький попит 64.5 61.3 63.4 2.1 
Проблеми ліквідності 49.8 49.4 60.2 10.8 

Нестабільна політична ситуація 58 44 43.5 -0.5 

Несприятливий регуляторний клімат 22.9 35 32.9 -2.1 

Високий регуляторний тиск 13.9 17.7 19.5 1.8 

Корупція 6.5 9.5 8.5 -1 

Зміни в економічному законодавстві 9.5 10.3 10.6 0.3 

Надмірне оподаткування 22.5 39.9 30.5 -9.4 

Недостатньо сировини 30.3 28 30.1 2.1 

Високі ставки кредитів 26 22.6 25.2 2.6 

Високий конкурентний тиск 23.8 27.6 24 -3.6 

Доступність кредитів 11.7 9.1 13.8 4.7 

Проблеми з енергопостачанням 16 17.3 11 -6.3 

Недостатньо кваліфікованих працівників 4.3 4.1 6.5 2.4 

Застарілі технології 7.4 11.5 5.7 -5.8 

Брак виробничих потужностей 3.9 1.6 5.7 4.1 

*Сума відсотків є більшою, ніж 100%, бо респонденти мали можливість вибрати 4 альтернативи, які на їх думку є важливими  



Перешкоди для МСП (2) 
• Основними перешкодами для МСП протягом трьох останніх кварталів 

залишаються низький попит, проблеми ліквідності та нестабільна 
політична ситуація. 

• Порівняно з лютим та квітнем, у липні значно більша частка підприємств 
відзначила важливість проблеми ліквідності (60,2% у поточному кварталі 
проти 50% у попередніх). 

• Все менше підприємств вважають нестабільну політичну ситуацію 
значущою перешкодою (по 44% опитаних у липні та квітні, порівняно з 58% у 
лютому). 

• У квітні та липні на несприятливий регуляторний клімат та надмірне 
оподаткування скаржиться більше підприємств, ніж у лютому. 

• Порівняно з результатами за попередній квартал, спостерігається 
зменшення частки підприємств, які називають надмірне оподаткування 
бар’єром для ведення бізнесу (30,5% у липні 2015 року проти 39,9% у квітні). 
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Перешкоди для МСП: вплив ситуації на Сході (1)  

6 * Сума відсотків є більшою, ніж 100%, бо респонденти мали можливість вибрати до 4 заходів, які на їх думку є важливими  
**За результатами опитувань підприємств «Ділова думка» за  ІІ  та ІІІ квартали 2014 року та ІІ квартал 2015 року (дані для груп малого та середнього бізнесу). 

Респонденти повідомляють про суттєвий вплив перешкод, пов’язаних з 
продовженням воєнних дій на сході країни. 
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Перешкоди для МСП: вплив ситуації на Сході (2) 
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• Частка малих та середніх підприємств, які відзначили важливість 
тих/інших перешкод зросла в останньому (ІІ) кварталі. 

• Для більшості МСП (41,8%) труднощі з пошуком клієнтів залишаються 
однією з основних проблем у зв'язку з ситуацією на Сході України. 

• У 2015 році значно зросла частка підприємств, які стикнулися з 
мобілізаційними заходами до військових формувань (34% у липні 2015 р. 
проти 11,5% у липні 2014) та труднощами у роботі з фінансовими 
установами (30,9% у липні 2015 р. проти 24,6% у липні 2014). 

• Дещо сильніше у поточному році МСП відчули проблеми з логістикою (33% 
у липні 2015 р. порівняно з 28,3% у липні 2014) та  розрив виробничих 
ланцюжків (28,9% у липні 2015 р. порівняно з 17,3% у липні 2014). 

• Порівняно з липнем 2014 року зросла частка підприємств, які зіткнулися з 
проблемою обмеження діяльності або зупинки виробництва (16,5% у липні 
2015 р. проти 5,2% у 2014 році). 
 
 



Інструменти державної підтримки (1) 
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*За результатами опитування підприємств «Ділова думка» за ІІ квартал 2015 року  



Інструменти державної підтримки (2) 
• Основними напрямами державної політики для підтримки бізнесу на думку 

підприємців є створення інформаційного ресурсу про правила і умови 
ведення бізнесу та про зміни законодавства (69% респондентів), зменшення 
кількості документів, необхідних для ведення підприємницької діяльності 
(59%) та переведення адміністративних послуг в електронний вигляд (43,6%).  

• Розвиток електронного адміністрування є важливішим для великого та 
середнього бізнесу (51,9% та 39,5% відповідно), тоді як малі підприємства 
більшою мірою потребують спрощення доступу до державних закупівель та 
державних гарантій за кредитами (по 44,7%). 

• На важливості спрощення доступу малих підприємств до державних 
закупівель наголошує також 38,7% середніх підприємств.  

• Державні гарантії за кредитами є важливим інструментом державної 
підтримки і для великих підприємств (41,8% респондентів).  

• Найменшою мірою бізнес потребує залучення до державно-приватного 
партнерства та консультацій з питань започаткування бізнесу та 
зовнішньоекономічної діяльності. 9 



Необхідність пільгових умов 
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• 59,4% опитаних підприємств наполягають на необхідності 
пільгових умов для окремих галузей. 

• Серед великого та середнього бізнесу частка тих, хто 
дотримується зазначеної точки зору більша (61,8% та 60,8% 
відповідно), ніж серед малого (50,9%).  

• 31% опитаних менеджерів не визначилися з відповіддю, і 
лише 9,6% вважають, що пільги не потрібні. 
 

*За результатами опитування підприємств «Ділова думка» за ІІ квартал 2015 року  



Галузі, що потребують пільг (1) 
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*За результатами опитування підприємств «Ділова думка» за ІІ квартал 2015 року  



Галузі, що потребують пільг (2) 
• Найбільш пріоритетними в плані пільг є сільське господарство (54,3% 

опитаних), військово-промисловий комплекс (46% опитаних) та легка 
промисловість (39,5%).  

• Малі, середні та великі підприємства переважно однаковою мірою 
наголошують на важливості преференцій для сільського господарства 
та легкої промисловості. 

• Лише для 25,8% малих підприємств військово-промисловий комплекс 
є пріоритетним в плані пільгових умов, на відміну від груп великого та 
середнього бізнесу, для яких відповідні частки становлять 43,5% та 
49,1%. 

• 20% малих підприємств наголосили на необхідності пільг для 
туристичного бізнесу, тоді як серед груп середніх та великих 
підприємств такої думки дотримується 6% та 7% відповідно. 
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Про опитування 
• У презентації використані дані опитування промислових підприємств в 

рамках проекту Інституту економічних досліджень та політичних 
консультацій «Ділова думка».  

• Зокрема, було опитано 315 підприємств у липні та 314 у жовтні 2014 року; 
312 підприємств у лютому 2015 року, 326 підприємств у квітні та 329 
підприємств у липні. 

• Також використано дані опитування підприємців, що взяли участь в 
обговоренні «Стратегія та інструменти державної підтримки бізнесу» в 
рамках Всеукраїнського З’їзду малого та середнього бізнесу, що відбувся 
21 вересня 2015 року у Києві.  

• 41 підприємець взяв участь в анкетуванні. 
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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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