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1. встуП 
Малі та середні підприємства (МСП) відіграють важливу роль у сучасній еко-
номіці, оскільки на цю категорію припадає більшість підприємств і значна 
частка економічного потенціалу в частині створення робочих місць та вироб-
ництва. 

Тим не менше, якщо порівнювати з їхньою роллю в економіці, МСП слабо 
представлені на міжнародних ринках, оскільки їм набагато складніше подола-
ти торговельні бар’єри з огляду на відсутність необхідних фінансових та люд-
ських ресурсів. Таким чином, коли б МСП вирішили питання таких перешкод, 
це привело б до значного розширення міжнародної торгівлі. Угоди про вільну 
торгівлю — це один із інструментів, який міг би допомогти подолати торгові 
бар’єри в цілому і для МСП зокрема. 

У цьому документі ставиться за мету проаналізувати, яким чином питання 
МСП враховуються у ЗВТ, які укладаються Україною. Наведений нижче до-
кумент структуровано таким чином: Розділ 2 містить підходи ЄС та України 
до визначення МСП, Розділ 3 містить аналіз ролі МСП в економіці України, 
Розділ 4 містить зіставлення міжнародного досвіду щодо ролі МСП у торгівлі 
та українських реалій, у Розділі 5 наведена інформація про те, що саме ЗВТ 
можуть потенційно запропонувати для МСП, у Розділі 6 показано, як у ЗВТ 
України вирішуються пов’язані з МСП проблеми, Розділ 7 містить висновки.

2. виЗначення мсП
Ми розглядаємо визначення малих та середніх підприємств з точки зору як 
європейської, так і української практики. Спершу ми розглянемо визначення 
ЄС, а потім порівняємо його з українським визначенням. 

2.1 Європейський підхід до визначення
Європейський підхід було затверджено Рекомендацією Європейської Комісії 
2003/361/EC від 6 травня 2003 року.1 Мета цього підходу полягає в координації 
та підвищенні ефективності політик, спрямованих на МСП, які запроваджу-
ються Європейською Комісією, державами-членами, Європейським інвести-
ційним банком (ЄІБ) та Європейським інвестиційним фондом (ЄІФ).

Для початку визначимо підприємство як будь-який суб’єкт, що займається 
економічною діяльністю, незалежно від його організаційно-правової форми, 
включаючи самозайнятих осіб та сімейні підприємства, які займаються ремес-

1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:124:0036:0041:en:PDF
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лами або іншими видами діяльності, а також прості товариства або об’єднан-
ня, які на регулярній основі провадять економічну діяльність. Серед підпри-
ємств, які відповідають визначеним ознакам, лише ті можуть вважатися МСП, 
що наймають до 250 осіб, і їхній річний звітний обіг не перевищує 50 млн. євро, 
та/або їхній загальний річний баланс не перевищує 43 млн. євро. У свою чергу, 
МСП діляться на мікро-, малі та середні підприємства. Для розрізнення цих 
видів МСП застосовуються спеціальні критерії. (Таблиця 2.1)

таблиця 2.1: критерії визначення дуже малих, малих та середніх підпри-
ємств в Європейському союзі

розмір кількість 
працівників Обіг та/або Загальний річний 

баланс

Дуже малі <10 ≤ 2 млн. євро ≤ 2 млн. євро

малі <50 ≤ 10 млн. євро ≤ 10 млн. євро

середні <250 ≤ 50 млн. євро ≤ 43 млн. євро

Джерело: Рекомендація Комісії 2003/361/ЄС від 6 травня 2003 року

Ці граничні значення, що наведені в Таблиці 1, вважаються максимальними. 
Тим не менше, при запровадженні політики держави-члени ЄС, ЄІБ та ЄІФ у 
деяких випадках можуть встановлювати нижчі порогові значення або засто-
сувати ці критерії частково, наприклад, лише кількість працівників як крите-
рій кількості персоналу залишається одним із найважливіших факторів, який 
приймається за основний. Запровадження фінансового критерію, тим не мене, 
є необхідним додатковим фактором, що охоплює реальний обсяг та показни-
ки діяльності підприємства, а також його становище в порівнянні з конкурен-
тами. Проте іноді обіг не може бути єдиним бажаним фінансовим критерієм, 
зокрема, тому, що підприємства, які працюють у секторі торгівлі та дистри-
буції, у силу свого характеру мають вищі показники обігу, аніж підприємства 
виробничого сектору. Для подолання цих труднощів критерій обігу має бути 
поєднаний із показниками балансу, оскільки вони відображають загальний 
стан підприємства. Допускається перевищення будь-якого одного з цих двох 
критеріїв. Крім цього, оскільки граничне значення обігу застосовується щодо 
підприємств, які провадять дуже різні види економічної діяльності, воно має 
бути оновлене для врахування змін, що відбуваються як стосовно цін, так і 
продуктивності, для того, аби не зменшити корисність цього визначення.
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Згідно з європейським визначенням, для того, аби зрозуміти реальне еконо-
мічне становище МСП, також слід вилучити з вибірки, що розглядається, ті 
підприємства, економічний потенціал яких може перевищувати той, який на-
справді мають МСП. Тому слід розрізняти види підприємств у залежності від 
того:

•	 чи є вони автономними (менше 25% належить інвесторам, які відігра-
ють позитивну роль у фінансуванні та створенні конкретного підпри-
ємства); 

•	 чи мають вони холдингові підприємства, які не займають контрольне 
становище (партнерські підприємства);

•	 чи пов’язані вони з іншими підприємствами.

2.2 Український підхід до визначення 
Український підхід до визначення МСП наводиться в Господарському кодексі 
України.2 У статті 55 Кодексу надається визначення суб’єкта господарювання 
й визначається різниця між суб’єктами, які можуть вважатися мікро-, мали-
ми та середніми підприємствами. Для початку слід зазначити, що суб’єктами 
господарювання визнаються учасники господарських відносин (юридичні та 
фізичні особи), які здійснюють господарську діяльність, реалізуючи господар-
ську компетенцію (сукупність господарських прав та обов’язків), мають відо-
кремлене майно й несуть відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах 
цього майна, крім випадків, передбачених законодавством.

Якщо взяти до уваги порогові значення, встановлені щодо мікро-, малих та 
середніх підприємств, то в цілому вони є подібними до тих, що використову-
ються в європейському підході, тим не менше, є деякі відмінності. По-перше, 
українське визначення ґрунтується на двох критеріях — кількість працівників 
та обіг, при цьому загальний баланс не береться до уваги. По-друге, оскіль-
ки фінансові результати в Україні звітуються в гривнях, а граничні значення 
деноміновані в євро, значення обігу має бути конвертоване в євро з викорис-
танням середнього офіційного обмінного курсу, встановленого Національним 
банком України за звітний рік.

2 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15/page2
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3. рОль мсП в українській екОнОміці
Категорія МСП відіграє важливу роль в економіці України. Станом на кінець 
2014 року 1,9 млн. суб’єктів господарювання було класифіковано як МСП, 
включаючи 1,6 млн. фізичних осіб. У цілому на МСП припадає 8,8 млн. ро-
бочих місць та обсяг збуту в розмірі 4459,7 млрд. грн. Ці значення, що відо-
бражають економічний потенціал3 МПС (у середньому за 2010-2014 рр.), що 
становить 99,97% суб’єктів господарювання, 76,46% робочих місць та 60,11% 
обсягу продажів (Рис 3.1). Тим не менше, динаміка показує, що МСП демон-
стрували неоднозначні тенденції в 2010-2014 рр. Протягом проаналізованого 
періоду кількість малих та середніх підприємств зменшилася на 0,25 млн., що 
призвело до зменшення кількості робочих місць (-1.5 млн.), проте збільшення 
загального обсягу продажів (+ 522,0 млрд. грн.). 

рисунок 3.1: економічний потенціал мсП в українській економіці (се-
редні значення за 2010-2014 рр.)
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Джерело: Державна служба статистики України

3 Ми посилаємося на економічний потенціал як на частку конкретного прикладу в загальній 
сукупності різних показників.
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У дослідженні Німецької консультативної групи (2014) було проведено порів-
няння економічного потенціалу МСП із деякими економіками (Таблиця 3.1). 
Аналіз даних показує, що Україна більш подібна до менш розвинених країн 
ЄС (наприклад, Словаччина) за кількістю суб’єктів господарювання та зайня-
тістю,4 у той час, коли за часткою продажів вона подібна до більш розвинених 
країн (наприклад, до Німеччини). 

таблиця 3.1: економічний потенціал мсП в україні в порівнянні з дея-
кими економіками

частка мсП, % україна
інші економіки

Єс-27 німеччина Польща словаччина

кількість 
підприємств 99,9 99,8 99,5 99,8 99,9

Обсяг продажів 60,4 57,9 60,9 69,0 71,2

Зайнятість 75,5 66,9 60,9 69,0 71,2

Джерело: Німецька консультативна група (2014) До сучасної політики щодо МСП в 
Україні. 3 листопада 2014 року 

Статистика також показує, що МСП мають більш важливе значення у сфері 
послуг, аніж у виробництві товарів. Наприклад, такі види економічної діяль-
ності як промисловість та транспорт є найменш залежними від малих та серед-
ніх підприємств, оскільки тут їхня частка за всіма проаналізованими показни-
ками менша, ніж в цілому по Україні. З іншого боку, у багатьох видах послуг 
важливість МСП наближається до 100%. (Рис. 3.2)

4 Термін «зайнятість» стосується найманих осіб та власників бізнесу
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рисунок 3.2: економічна роль мсП за економічною діяльністю в 2014 р. 
(лише юридичні особи)5
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Джерело: Державна служба статистики України

На Рис. 3.3 також показано регіональну різноманітність МСП, представлених 
юридичними особами, яка розраховується як кількість суб’єктів господарю-
вання на 1000 жителів. Ми можемо спостерігати більшу щільність МСП на 
півдні та сході, а також у м. Києві, оскільки ці регіони характеризуються найін-
тенсивнішою економічною активністю.

5 * — Дані для великих та середніх підприємств є конфіденційними
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рисунок 3.3: регіональна різноманітність мсП (включено лише юридич-
ні особи)
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Джерело: Німецька консультативна група (2014). До сучасної політики щодо МСП в 
Україні. 3 листопада 2014 року 

4. мсП у міжнарОДній тОргівлі тОварами

4.1 Міжнародний досвід
На МСП припадає від четверті до третини вартості глобального експорту то-
варів, у якому вони є менш представленими, порівняно з їхнім виробництвом, 
що складає майже половину глобального ВВП.6 

Наприклад, у Європейському Союзі, коли йдеться про зовнішню торгівлю 
поза межами ЄС, на МСП припадає 81% експортерів і 34% вартості експор-
ту.7 Тим не менше, участь МСП є неоднорідною в різних державах-членах ЄС 
(Рис. 4.1). В Італії, Франції, Іспанії та Німеччині на них припадає понад 50% 
загального обсягу експорту, що здійснюється МСП за межі ЄС. У таких дер-

6 http://www.oecd.org/cfe/smes/31919223.pdf 
7 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/september/tradoc_152792.pdf
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жавах-членах, як Кіпр, Естонія, Ірландія та Латвія частка МСП у загально-
му експорті перевищує 50%, тоді як у Люксембурзі, Словаччині та Угорщині 
вона не перевищує 20%. Така ж сама ситуація стосується частки в кількості 
експортерів. Тоді як у Литві, Латвії та Австрії частка МСП у загальній кілько-
сті експортерів перевищує 95%, у Німеччині, Чеській Республіці та в Естонії 
вона близька до значення 60%. 

Інші дослідження вказують на те, що на МСП (<250 працівників) у США при-
падає майже чверть експорту, у країнах Азійсько-Тихоокеанського економіч-
ного співробітництва (APEC) вона варіюється від 19 до 31%, у Південній Аме-
риці — від 5 до 35%.8

рисунок 4.1:  роль мсП в експорті поза Єс за державами-членами Єс 
у 2012 році (включено лише юридичні особи)
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Примітка: Чернат, Норман-Лопес та Т-Фігерас (2014) МСП — більш важливі, 
аніж ви вважаєте: Виклики та можливості для європейських МСП-експорте-
рів. Примітка Головного економіста

Тому, важливо дослідити, яким чином структура міжнародної торгівлі України 
відповідає цим критеріям порівняльного аналізу з метою оцінки потенціалу 
для можливого збільшення частки МСП в українському експорті та імпорті. 

8 http://www.oecd.org/cfe/smes/31919223.pdf
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4.2 Український експорт
На малі та середні підприємства припадає 85,5% експортерів, проте, лише 
39,6% загальної кількості транзакцій та 14,5% вартості експорту товарів (Та-
блиця 4.1). Крім цього, стосовно МСП спостерігається тенденція до експорту 
меншої кількості товарів до меншої кількості країн. У той час, коли великі екс-
портери реалізують в середньому 15,9 товарів (за десятизначними кодами УКТ 
ЗЕД) до 7,9 ринків, для МСП відповідні значення становлять 5,2 товарів до 2,6 
ринків. Середня вартість поставок, що здійснюються великими експортерами, 
у 3,9 рази перевищує середню вартість поставок МСП-експортерів. Більш де-
тальна розбивка МСП-експортерів показує, що більшість із них представлені 
мікрофірмами (40,0%), проте середні підприємства здійснюють більше тран-
закцій більшої вартості (21,2% відправлень, 10,1% вартості експорту). Крім 
цього, мікроекспортери є найменш диверсифікованими як по відношенню до 
структури товарів, так і географії їхнього експорту.

Порівнюючи Україну з державами-членами ЄС, можна зазначити, що Україна 
є найближчою до Словаччини, у якій на МСП припадає 87% експортерів і 17% 
вартості експорту.

таблиця 4.1: роль мсП в експорті товарів у 2012 році

  частка в 
вартості 

експорту, %

частка в 
кількості 

транзакцій, 
%

частка в 
кількості 

експортерів, 
%

середня 
кількість 
товарів

середня 
кількість 
партнерів

великі 85,5% 60,4% 11,4% 15,9 7,9
мсП 14,5% 39,6% 88,6% 5,2 2,6
включаючи
мікро- 1,3% 9,5% 40,0% 3,9 2,0
малі 3,1% 9,0% 26,5% 5,4 2,6
середні 10,1% 21,2% 22,1% 7,5 3,9

Примітка: Власні обчислення на основі мікроданих

МСП по-різному представлені на ринках українських торгових партнерів (Рис 
4.2). Ми зіставили частку МСП в українському експорті до Росії (ЗВТ, що була 
підписана в 1993 році) та ЄС (очікується, що ПВЗВТ буде введено в дію у 2016 
році, автономні торгові преференції запроваджено з 2014 року). Порівняно з 
середнім показником у 14,5% вартості експорту, на ринку ЄС на МСП припа-
дає 18,1% експорту, на ринку Росії — 17,8% експорту, а на ринках інших країн 
світу — 9,9%. Таким чином, МСП більше представлені на основних експортних 
ринках України.
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рисунок 4.2: регіональна різноманітність експорту мсП у 2012 році 
(включено лише юридичні особи)
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4.3 Український імпорт
На малі та середні підприємства припадає 96,2% імпортерів, проте, лише 
63,5% загальної кількості транзакцій та 27,3% вартості імпорту товарів (Та-
блиця 4.2). Крім цього, стосовно МСП спостерігається тенденція до імпор-
ту меншої кількості товарів до меншої кількості країн. У той час, коли ве-
ликі імпортери закуповують у середньому 44,3 товарів (за десятизначними 
кодами УКТ ЗЕД) на 6,2 ринках, для МСП відповідні значення становлять 
6,8 товарів на 1,9 ринках. Середнє значення закупівель, що здійснюються 
великими імпортерами, у 4,6 рази перевищує середнє значення транзакцій 
МСП, які займаються імпортом. Більш детальна розбивка МСП-імпортерів 
показує, що більшість із них представлені мікрофірмами (75,9%), проте се-
редні підприємства здійснюють більше закупівель більшої вартості (27,6% 
транзакцій, 15,3% вартості імпорту). Крім цього, мікроімпортери є най-
менш диверсифікованими як по відношенню до структури товарів, так і 
географії їхнього імпорту.
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таблиця 4.2: роль мсП в імпорті товарів у 2012 році

  частка в 
вартості 

імпорту, %

частка в 
кількості 

операцій, %

частка в 
кількості 

імпортерів, 
%

середня 
кількість 
товарів

середня 
кількість 
партнерів

великі 72,8% 36,5% 3,8% 44,3 6,2

мсП 27,3% 63,5% 96,2% 6,8 1,9

включаючи

Дуже малі 3,5% 16,1% 75,9% 3,3 1,5

малі 8,5% 19,9% 13,1% 17,7 3,1

середні 15,3% 27,6% 7,2% 24,7 4,1

Примітка: Власні обчислення на основі мікроданих

Аналіз розміру та структури імпорту за торговими партнерами (Рис. 4.3) пока-
зує, що імпорт із Росії набагато менше залежить від МСП (12,4%), аніж імпорт, 
що здійснюється з ЄС (40,4%) або решти країн світу (39,8%), що можна поясни-
ти переважанням мінеральної сировини в українському імпорті з Росії.

рисунок 4.3: регіональна різноманітність імпорту мсП у 2012 році (вклю-
чено лише юридичні особи)
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5. ЩО саме Звт мОжуть ЗаПрОПОнувати  
Для мсП

5.1 Основні виклики, з якими стикаються МСП на міжнарод-
них ринках
Навіть у тому випадку, коли мале або середнє підприємство може подолати 
торговельні бар’єри та вийти на іноземний ринок, перед ним виникатиме ши-
рокий діапазон нових проблем. У дослідженні, проведеному ОЕСР9 щодо усу-
нення бар’єрів на шляху доступу МСП до міжнародних ринків, було висвітле-
но низку проблем, а саме:

•	 Визначення міжнародних комерційних можливостей, розміщення та 
аналіз ринків — МСП не мають можливості визначити та оптимально 
використати можливості на міжнародних ринках з огляду на часові та 
фінансові обмеження та недостатню компетентність.

•	 Встановлення зв’язків із закордонними клієнтами — МСП, за відсут-
ності відповідних знань, виявляється складно вийти на новий ринок в 
оптимальний спосіб або визначити потенційних великих замовників.

•	 Забезпечення надійного представництва закордоном — МСП наража-
ються на труднощі при залученні відповідних агентів та ефективному 
управлінні ними на відстані, оскільки це вимагає додаткового управ-
лінського часу та можливостей.

•	 Доступ до фінансування, необхідного для виходу на зовнішні ринки, — 
МСП можуть зіштовхуватися з проблемами недостатнього фінансу-
вання, що надається фінансовими установами, а також відсутністю 
відповідних фінансових навичок.

•	 Виділення управлінського часу на вирішення проблем виходу на зов-
нішні ринки  — час  — це найбільш обмежений ресурс для власників 
МСП, оскільки вихід на міжнародні ринки вимагає значного часу та 
зусиль.

•	 Залучення спеціального персоналу для надання допомоги в ході управ-
ління міжнародними ринками — як правило, МСП не можуть дозво-
лити собі найняти фахівців із технічних, юридичних, ринкових, пов’я-
заних з електронною комерцією та каналами поставок питань, які 
необхідні для виходу на зовнішні ринки.

9 http://www.oecd.org/industry/smes/37818332.pdf
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•	 Покриття витрат, пов’язаних з отриманням доступу до ринків, — МСП, 
що виходять на міжнародний ринок, стикаються з додатковими витра-
тами на перевезення та дистрибуцію порівняно з місцевими конкурен-
тами, що ускладнює конкуренцію на іноземних ринках.

•	 Проблеми з антиконкурентною поведінкою — МСП можуть наража-
тися на антиконкурентну поведінку з боку місцевих фірм або держав-
них органів (додатковий адміністративний тягар) або з боку іноземних 
фірм-конкурентів (демпінг).

•	 Труднощі доступу до державної підтримки  — МСП, що виходять на 
міжнародний ринок, можуть отримувати незначну державну підтрим-
ку або мають недостатньо інформації про таку підтримку, або проце-
дура отримання такої підтримки може бути дуже складною.

5.2 Наслідки застосування загальних положень ЗВТ для МСП
Потенційно МСП можуть отримати вигоду від укладення ЗВТ. Проте їхня здат-
ність скористатися такими можливостями в значній мірі менша в порівнян-
ні з великими підприємствами. У цілому, угоди про вільну торгівлю завдяки 
зменшенню заходів тарифного та нетарифного регулювання здешевлюють та 
спрощують для МСП початок або розширення експорту на ринок торговель-
ного партнера. Тим не менше, можуть виникати додаткові ризики з точки зору 
загальної підприємницької діяльності в цілому та МСП зокрема, оскільки, 
з  одного боку, спрощення доступу до внутрішнього ринку сприятиме збіль-
шенню конкурентного навантаження, а, з іншого боку, пристосування до мож-
ливих змін у регуляторному середовищі може потребувати додаткових витрат, 
які можуть бути занадто обтяжливими для малих підприємств. У контексті 
їхнього впливу на торгівлю МСП слід обговорити такі теми, як: зменшення або 
усунення тарифного регулювання, спрощення митного оформлення та спри-
яння торгівлі, доступ до ринку послуг, технічні бар’єри в торгівлі / санітарні та 
фітосанітарні заходи, захист інтелектуальної власності, прозорість, державних 
закупівель тощо. 10 11

Зменшення та усунення тарифного регулювання. Незважаючи на те, що сучас-
не міжнародне тарифне регулювання торгівлі не входить до основних торго-
вельних бар’єрів, воно надалі залишається більш обтяжливим для малих та 
середніх суб’єктів господарювання порівняно з великими. Таким чином, у де-
яких випадках усунення такого тарифного регулювання може дозволити МСП 
реалізувати більше своєї продукції закордоном або навіть вперше розпочати 
збут на міжнародному ринку. Тим не менш, очікуваний наслідок для МСП 

10 http://www.ustr.gov/uscolombiatpa/small_business
11 http://www.ustr.gov/sites/default/files/03142014-TTIP-opportunities-for-SMEs.pdf
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може бути менш сприятливим, аніж для більших підприємств, які є продук-
тивнішими й здатні збільшувати свою частку на іноземних ринках завдяки лі-
бералізації торгівлі. З іншого боку, зниження тарифного регулювання імпорту 
передбачає здешевлення іноземної складової, що принесе вигоду для МСП та 
зменшить їхні витрати на виробництво. 

Технічні бар’єри в торгівлі/Санітарні та фітосанітарні заходи. Для МСП 
більш складно здійснювати додаткові витрати, пов’язані з необхідністю дотри-
муватись відмінних від національних вимог технічних регламентів, а також 
санітарних та фітосанітарних заходів торговельних партнерів. Тому гармоніза-
ція технічних регламентів і санітарних та фітосанітарних заходів може значно 
зменшити торговельні витрати МСП, які займаються експортом або імпортом. 
Тим не менше, такі зміни до законодавства потребуватимуть додаткових інвес-
тицій у модернізацію виробничих потужностей, у результаті чого деякі фірми 
не зможуть залишатися конкурентними на ринку внаслідок своєї нездатності 
покривати додаткові витрати. 

Митні питання та сприяння торгівлі. Ще один бар’єр на шляху до міжнарод-
ної торгівлі виникає внаслідок невідповідності митних процедур та митного 
регулювання, а також непрозорості митних вимог. Цей бар’єр тягне за собою 
додаткові фіксовані торговельні витрати і з точки зору часу та грошових ко-
штів є більш шкідливим для МСП. Тому менші витрати на перетин кордону 
можуть, у першу чергу, принести вигоду МСП.

Доступність до ринку послуг. Вимога про місцеву присутність на цільо-
вому ринку в значній мірі знижує експортний потенціал експортерів по-
слуг, зокрема, якщо вони є малими та середніми підприємствами. Усунен-
ня цих вимог могло б сприяти більш інтенсивній торгівлі послугами між 
торговельними партнерами та відкрити доступ до іноземних ринків для 
МСП-експортерів.

Захист інтелектуальної власності. МСП зазвичай мають менші можливості 
для захисту своєї інтелектуальної власності, тому більш імовірно, що вони 
можуть зазнавати шкоди внаслідок неналежного захисту прав інтелектуаль-
ної власності на іноземних ринках. ЗВТ, коли вони передбачають будь-які спе-
ціальні положення, могли б сприяти кращому захисту прав інтелектуальної 
власності в торговельному партнері, приносячи цим самим вигоду для МСП.

Прозорість. МСП мають обмежені можливості для відстеження змін у зако-
нодавстві торговельних партнерів, які призводять до встановлення значних 
бар’єрів для їхнього експорту. Тому більш оперативна публікація відповідного 
законодавства та регуляторних положень могла б збільшити прогнозованість 
торговельної політики партнерів, а також зменшити потенційні витрати, що 
виникають унаслідок неочікуваних змін правил ведення торгівлі. 
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Державні закупівлі. МСП також можуть поставати перед проблемою обмеже-
них можливостей при отримані доступу до процедур державних закупівель в 
іноземних країнах. У результаті, спрощення такого доступу могло б створити 
додаткові можливості для МСП у частині розширення свого експорту. 

Електронна комерція. Через спрощення взаємодії експортерів/імпортерів із 
замовниками/постачальниками електронна комерція сприяє міжнародній 
торгівлі та створює можливості для відносно більших обсягів торгівлі біль-
шою кількістю товарів із більшою кількістю торговельних партнерів. Тому спе-
ціальне законодавство у сфері електронної комерції, а також запровадження 
безмитних режимів щодо товарів, торгівля якими здійснюється через мережу 
Інтернет, могли б створити додатковий торговий майданчик для МСП. 

Отримання вигоди через ланцюг створення додаткової вартості. МСП також 
можуть отримати вигоду від міжнародної торгівлі, безпосередньо не займа-
ючись нею. Постачаючи необхідні сировину та комплектуючи, необхідні для 
виробництва експортованих товарів, або закуповуючи складові іноземного 
виробництва, МСП можуть скористатися перевагами спрощеного доступу до 
іноземних ринків, який надається більшим підприємствам відповідно до ЗВТ.

5.3 Спеціальні положення в ЗВТ, що стосуються МСП
Аналіз Глобальної бази даних угод про преференційну торгівлю, що ведеть-
ся Світовим банком,12 показує, що близько однієї п’ятої частини чинних ЗВТ 
(56 із 256), містить прямі положення, які стосуються МСП. В основному, вони 
містять положення, що стосуються питань співпраці, включаючи обмін інфор-
мацією, юридичної та професійної співпраці, партнерства, питань, пов’язаних 
із торгівлею, державними закупівлями, доступом до фінансування, наданням 
допомоги при створенні нових підприємств, захистом інтелектуальної власно-
сті, освоєнням нових технологій та передачею таких технологій, торгівлею по-
слугами, технічною допомогою, людськими ресурсами, та питань, що пов’язані 
з інвестуванням (Таблиця 5.1).

12 http://wits.worldbank.org/gptad/
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таблиця 5.1: спеціальні гарантії для мсП у світовій практиці ведення  
переговорів про вільну торгівлю

сфера 
співпраці Положення

Загальний 
обмін 
інформацією

Обмін інформацією між Сторонами шляхом проведення 
конференцій, семінарів, ведення діалогу експертів, здійс-
нення навчальних програм та сприяння встановленню 
зв’язків між суб’єктами економічної діяльності;

Обмін інформацією та практичними знаннями, спрямо-
ваний на вдосконалення юридичних, адміністративних, 
технічних, податкових та фінансових умов, що необхідні 
для розвитку та розширення діяльності МСП та їхнього 
трансграничного співробітництва.

Юридична та 
професійна 
співпраця

Спільне вивчення ефективних стратегій та політик надан-
ня підтримки розвиту МСП, включаючи фінансову під-
тримку та посередницькі послуги;

Публікація та обмін документами щодо МСП;

Надання підтримки в ході вдосконалення процесу розвит-
ку бізнесу, зокрема, у частині, що стосується тих аспектів 
політик та норм, які спрямовані на розвиток конкуренто-
спроможності МСП;

Створення мереж за участі відповідних суб’єктів обох 
Сторін для надання допомоги МСП;

Обмін експертними знаннями у сфері підприємниць-
кої діяльності, управління, діяльності дослідницьких та 
управлінських центрів, стандартів якості та виробництва.

Партнерство Сприяння встановленню комерційного партнерства та 
розвитку виробничих ланцюгів.

торгівля Сприяння МСП, що провадять експортну діяльність шля-
хом надання доступу до інформації щодо обов’язкових 
процедур, регуляторних режимів та іншої відповідної ін-
формації про ринки інших Сторін.

Державні 
закупівлі

Обмін інформацією про відповідні підходи, які забезпе-
чують максимальний доступ для МСП до ринку держав-
них закупівель.



22 Угоди про вільнУ торгівлю та малі і середні підприємства: приклад України

сфера 
співпраці Положення

Доступ до 
фінансування

Сприяння отриманню доступу до кредитних ресурсів та 
покращення умов, на яких МСП можуть отримувати кре-
дитні ресурси, забезпечуючи їх більшу гнучкість; 

Заохочення встановлення партнерських відносин та обмі-
ну інформацією між установами, що надають фінансуван-
ня для МСП (кредитні, банківські та гарантійні установи, 
фірми, що здійснюють ризикове інвестування на ранніх 
стадіях здійснення проектів).

нові 
підприємства

Сприяння МСП у започаткуванні нових напрямків бізне-
су.

інтелектуальна 
власність

Заохочення до створення та розвитку інтелектуальної 
власності

Освоєння 
нових 
технологій та 
передача таких 
технологій

Сприяння освоєнню нових технологій МСП у цілях мо-
дернізації систем їхнього корпоративного управління та 
розширення своїх ринків збуту.

Підтримка процесу передачі технологічних інновацій до 
МСП та покращення продуктивності;

Розширення доступу до інформації про спрямовані на 
МСП програми технологічного сприяння, програми фі-
нансової підтримки й заохочення.

Послуги Надання спеціалізованих послуг, які необхідні для МСП 
(навчальна підготовка для керівництва, бухгалтерський 
облік, маркетинг, контроль якості) та зміцнення потенціа-
лу агенцій, що надають такі послуги;

Сприяння комерційному просування МСП у сфері послуг;

Надання допомоги МСП при подоланні перешкод, що 
виникають під час використання засобів електронної ко-
мерції.

технічна 
допомога

Надання технічної допомоги, зокрема, для створення 
відповідних засобів інституційної підтримки для МСП 
на національному та регіональному рівнях, пов’язаної із 
наданням фінансових, навчально-підготовчих, дорадчих, 
технологічних та комерційних послуг. 
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сфера 
співпраці Положення

людські 
ресурси

Сприяння навчанню та обміну персоналом між МСП Сто-
рін, а також відповідними консультантами з комерційних 
питань та промисловими об’єднаннями;

Розвиток людських ресурсів та управлінських навичок 
для розширення знань про ринки інших Сторін.

інвестиції Надання переваги реалізації комерційних та інвестицій-
них можливостей, а також започаткуванню спільних під-
приємств малими та середніми підприємствами (МСП) 
двох країн;

Розробка механізму спільного інвестування.

У деяких випадках Сторони можуть створювати робочі групи або комітети для 
оцінки впливу відповідної ЗВТ на МСП. Зокрема, такі інституції можуть вико-
нувати деякі або всі з таких функцій:

•	 вивчення та обговорення питань, які стосуються ефективного запро-
вадження положень, пов’язаних із МСП;

•	 обмін поглядами та інформацією щодо сприяння співпраці між МСП;

•	 визначення та надання рекомендацій щодо шляхів подальшої співпра-
ці між Сторонами;

•	 визначення наявних можливостей для навчальної підготовки персона-
лу малих підприємств із питань процедур державних закупівель;

•	 визначення МСП, які зацікавленні в тому, аби стати торговельними 
партнерами малих підприємств на території іншої Сторони;

•	 розробка баз даних про МСП на території кожної Сторони для їх вико-
ристання юридичними особами іншої Сторони, які бажають здійсню-
вати закупівлі за участі малих підприємств;

•	 проведення консультацій щодо чинників, які враховує кожна Сторона 
при визначенні своїх критеріїв прийнятності будь-яких програм, при-
значених для МСП;

•	 провадження діяльності, спрямованої на вирішення будь-якого пов’я-
заного питання.
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6. чи фОкусуЮться Звт, які ПіДПисуЮться 
українОЮ, на мсП?

6.1 Загальний огляд ЗВТ, укладених Україною

Наразі Україна має 16 ЗВТ, які є чинними, і 1 ЗВТ, яка була підписана, проте 
ще не була введена в дію у повному обсязі. Більшість із цих ЗВТ були укладені 
з державами, які утворилися після розпаду Радянського Союзу. Проте, зони 
вільної торгівлі, які були запроваджені останнім часом, вказують на те, що 
Україна зміщує центр уваги у своїй міжнародній торгівлі в бік європейського 
напрямку (Таблиця 6.1). 

таблиця 6.1: укладені україною Звт

торговий 
партнер

тип Предмет Дата 
підписання

Дата 
вступу в 

силу
СНД + Грузія

вірменія Угода про 
вільну торгівлю, 

двостороння

Товари (стаття 
XXIV ГАТТ)

7 жовтня 
1994 р.

18 грудня 
1996 р.

азербайджан Угода про 
вільну торгівлю, 

двостороння

Товари (стаття 
XXIV ГАТТ)

28 липня 
1995 р.

2 вересня 
1996 р.

білорусь Угода про 
вільну торгівлю, 

двостороння

Товари (стаття 
XXIV ГАТТ)

17 грудня 
1992 р.

11 листо-
пада  

2006 р.
грузія Угода про 

вільну торгівлю, 
двостороння

Товари (стаття 
XXIV ГАТТ)

9 січня 1995 
р.

4 червня 
1996 р.

казахстан Угода про 
вільну торгівлю, 

двостороння

Товари (стаття 
XXIV ГАТТ)

17 вересня 
1994 р.

19 жовтня 
1998 р.

киргизстан Угода про 
вільну торгівлю, 

двостороння

Товари (стаття 
XXIV ГАТТ)

26 травня 
1996 р.

19 січня 
1998 р.

молдова Угода про 
вільну торгівлю, 

двостороння

Товари (стаття 
XXIV ГАТТ)

13 листопада 
2003 р.

19 травня 
2005 р.

російська 
федерація

Угода про 
вільну торгівлю, 

двостороння

Товари (стаття 
XXIV ГАТТ)

24 червня 
1993 р.

21 лютого 
2011 р.
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торговий 
партнер

тип Предмет Дата 
підписання

Дата 
вступу в 

силу
таджикистан Угода про 

вільну торгівлю, 
двостороння

Товари (стаття 
XXIV ГАТТ)

6 червня 
2001 р.

11 липня 
2002 р.

туркменістан Угода про 
вільну торгівлю, 

двостороння

Товари (стаття 
XXIV ГАТТ)

5 листопада 
1994 р.

4 листопа-
да 1995 р.

узбекистан Угода про 
вільну торгівлю, 

двостороння

Товари (стаття 
XXIV ГАТТ)

29 грудня 
1994 р.

1 січня 
1996 р.

снД Угода про 
вільну торгівлю, 
багатостороння

Товари (стаття 
XXIV ГАТТ)

18 жовтня 
2011 р.

20 вересня 
2012 р.

сеЗ Угода про 
вільну торгівлю, 
багатостороння

Товари (стаття 
XXIV ГАТТ)

19 вересня 
2003 р.

20 травня 
2004 р.

Європа

македонія Угода про 
вільну торгівлю, 

двостороння

Товари (стаття 
XXIV ГАТТ)

18 січня 2001 
р.

5 липня 
2001 р.

чорногорія Угода про 
вільну торгівлю, 

двостороння

Товари та послуги

(стаття XXIV ГАТТ 
та стаття V ГАТТ)

18 листопада 
2011 р.

1 січня 
2013 р.

Єавт Угода про 
вільну торгівлю, 

двостороння

Товари та послуги

(стаття XXIV ГАТТ 
та стаття V ГАТТ)

24 червня 
2010 р.

1 червня 
2012 р.

Єс Угода про 
вільну торгівлю, 

двостороння

Товари та послуги

(стаття XXIV ГАТТ 
та стаття V ГАТТ)

27 червня 
2014 р.

1 січня 
2016 р.

Джерело: Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй (UNDP) (2011 р.)
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6.2 ЗВТ на пострадянському просторі
У 1990-х роках Україна підписала ЗВТ із більшістю країн СНД, які в 2000-х 
роках були замінені багатосторонніми угодами, проте такі первісні двосторон-
ні угоди все ще залишаються чинними. Тому, було б доцільно проаналізувати 
обидві ці групи ЗВТ.

Наразі Україна має двосторонні ЗВТ із Росією,13 Вірменією,14 Азербайджаном,15 
Білоруссю,16 Грузією,17 Казахстаном,18 Киргизією,19 Молдовою,20 Таджикиста-
ном,21 Туркменістаном22 та Узбекистаном,23 які є чинними. Угоди з Латвією, 
Литвою та Естонією, які також були підписані в 1990-х роках, наразі не є чин-
ними, оскільки ці країни приєдналися до ЄС і зараз входять до митної зони 
ЄС. Усі ці двосторонні ЗВТ стосуються лише торгівлі товарами і не містять 
спеціальних положень щодо МСП. Сторони беруть на себе зобов’язання змен-
шити тарифне та нетарифне регулювання у сфері взаємної торгівлі, забезпечи-
ти транзит товарів, прозорість, а також урегулювати питання, що стосуються 
вирішення спорів. 

Починаючи з 2000 року, коли було підписано першу ЗВТ в СНД,24 лібераліза-
ція торгівлі між пострадянськими країнами перетворилася з двосторонньої 
на багатосторонню. Тим не менше, перша версія ЗВТ СНД не була введена 
в дію. У результаті, нову ЗВТ СНД25 було підписано в 2011 році, яка в по-
дальшому була ратифікована Україною в 2012 році. Ця нова угода охоплю-
вала ширше коло питань, тим не менше, вони все ще стосувалися лише тор-
гівлі товарами, а також угода не містила спеціальних положень щодо МСП. 
До  складу зобов’язань були включені такі: усунення тарифного регулювання 
імпорту, усунення нетарифних бар’єрів, правила походження, національний 
рижим, державні закупівлі, вільний транзит, засоби захисту торгівлі, усу-
нення субсидіювання, технічних бар’єрів у торгівлі та санітарних / фітосані-
тарних заходів, реекспорт. Крім цього, Сторонами було підписано Угоду про 
технічні бар’єри в зоні вільної торгівлі,26 яка ґрунтувалася на Угоді СОТ про 
технічні бар’єри в торгівлі. 

13 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/643_057
14 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/051_001
15 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/031_518
16 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/112_007
17 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/268_600
18 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/398_008
19 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/417_003
20 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/498_029
21 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/762_008
22 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/795_523
23 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/860_003
24 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/997_051
25 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/997_n25
26 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/997_a48
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Таким чином, підписані в пострадянському регіоні ЗВТ не містили спеці-
альних положень щодо МСП і регулювали виключно торгівлю товарами, 
проте мали дуже важливе значення для українського бізнесу, у тому чис-
лі, МСП. З одного боку, вони передбачають спрощення виходу на ринки 
широкого кола держав із колосальним загальним обсягом ринку, а також 
дозволяють малим фірмам імпортувати сировину та проміжні товари за 
нижчими цінами, що є дуже важливим для МСП. Крім цього, сталі та чіткі 
правила міжнародної торгівлі з сусідніми країнами створюють додаткові 
стимули для МСП розширювати свою як міжнародну, так і внутрішню еко-
номічну діяльність.

6.3 ЗВТ із європейськими державами
Починаючи з 2000-х років, Україна інтенсифікувала своє торгове співробітни-
цтво з європейськими державами. Це мало наслідком укладання ЗВТ із Чор-
ногорією,27 Македонією28 державами-членами ЄАВТ29 та ЄС.30 На додаток до 
спрощення доступу до ринків європейських країн, ці угоди сигналізували про 
те, що український бізнес поступово переорієнтовувався на Європу, принайм-
ні, коли йшлося про міжнародну торгівлю. Крім цього, ЗВТ із європейськими 
державами, як правило, пропонують вищий рівень співробітництва та більш 
передові гарантії. 

У ЗВТ із Македонією йдеться про торгівлю товарами, проте викладені гаран-
тії є більш основоположними, аніж ті, які надаються державами СНД. Сюди 
включаються зобов’язання щодо усунення імпортного та експортного мита, 
нетарифних бар’єрів та добровільних обмежень експорту, співробітництва 
у сфері технічних бар’єрів у торгівлі та санітарних і фітосанітарних заходів, 
спеціальні зобов’язання щодо сільського господарства, інструментів захисту 
торгівлі, реекспорту, регулювання монополій та державної підтримки, пра-
вил походження, митних питань, конкуренції, платежів, прав інтелектуальної 
власності, державних закупівель, вирішення спорів. У той час, коли в ЗВТ із 
Македонією розглядається лише торгівля товарами, Угода з Чорногорією та-
кож охоплює зобов’язання щодо торгівлі послугами, які ґрунтуються на прин-
ципах Генеральної угоди з торгівлі послугами.

ЗВТ, укладена між Україною та ЄАВТ, є ширшою, аніж описані вище угоди, 
у  контексті МСП, оскільки на додаток до зобов’язань щодо товарів, послуг та 
іншого, включеного до згаданих вище ЗВТ, важливою ознакою ЗВТ із ЄАВТ є 
положення про співробітництво із забезпечення кращого доступу для малих 

27 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/892_008/print1424052322985022
28 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/807_200
29 http://www.efta.int/free-trade/free-trade-agreements/ukraine
30 http://eeas.europa.eu/ukraine/assoagreement/assoagreement-2013_en.htm
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підприємств-постачальників до відповідних ринків Сторін та їхніх систем дер-
жавних закупівель (Стаття 6.10. Співробітництво). 

Незважаючи на те, що Угода про асоціацію між Україною та ЄС і покладена в 
її основу Поглиблена та всеосяжна угода про вільну торгівлю поки ще не були 
введені в дію, на сьогоднішній день — це найбільш досконалий механізм лібе-
ралізації торгівлі. 

На додаток до широкого кола пов’язаних з торгівлею положень Угода про асо-
ціацію містить спеціальні зобов’язання, які стосуються МСП. Якщо говори-
ти детальніше, ці зобов’язання визначені в главі 10 «Промислова та підпри-
ємницька політика Розділу V «Економічне та секторальне співробітництво». 
Згідно з цими зобов’язаннями Сторони повинні розширювати своє співробіт-
ництво з удосконалення адміністративної та регуляторної бази як українських 
підприємств, так і підприємства ЄС і ґрунтуватися в рамках такого співробіт-
ництва на політиках ЄС щодо МСП та промислових політиках, враховуючи 
визнані у світі засади та практики. З метою досягнення цих цілей Сторони до-
мовилися про співробітництво в таких сферах:

•	 Запровадження стратегій щодо розвитку МСП на основі Європейської 
хартії малих підприємств та здійснення моніторингу процесу запрова-
дження;

•	 Створення кращих рамкових умов для збільшення конкуренції шля-
хом обміну інформацією та передовими практиками (включаючи 
структурні зміни, екологічні питання, раціональне використання енер-
гії та екологічно чисте виробництво);

•	 Спрощення та раціоналізація регулювання та регуляторної практики, 
запровадження передових регуляторних практик ЄС;

•	 Заохочення розробки інноваційної політики шляхом обміну інфор-
мацією та передовими практиками в сфері комерціалізації наукових 
досліджень та розробок, кластерного розвитку та доступу до фінансу-
вання;

•	 Сприяння встановленню більшої кількості зв’язків між фірмами ЄС та 
українськими фірмами, а також між такими фірмами та органами вла-
ди в Україні та в ЄС;

•	 Надання підтримки запровадженню діяльності зі сприяння експорту 
в Україні;

•	 Сприяння модернізації та реструктуризації певних секторів промисло-
вості України та ЄС;
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•	 Запровадження європейських передових практик ведення бізнесу знач-
но сприятиме створенню більш сприятливих умов для бізнесу та інвес-
тиційному клімату. Уніфікація та інтеграція відповідного законодавства 
та регуляторних практик з відповідним законодавством та регуляторни-
ми практиками ЄС очікувано спростить отримання доступу до європей-
ського ринку українськими компаніями, а також збільшить конкуренто-
спроможність українського бізнесу, зокрема МСП.

Як уже зазначалося вище, для МСП складніше скористатися перевагами ЗВТ 
порівняно з великими підприємствами. Більш глибинні зобов’язання, що пе-
редбачені ЗВТ, укладені з європейськими країнами, дозволяють не лише лібера-
лізувати торгівлю товарами та послугами, а також і сприяти залученню МСП до 
міжнародної торгівлі та створенню більш сприятливих умов для ведення бізне-
су на міжнародних ринках.

вставка 1: Європейська хартія малих підприємств

Європейська хартія малих підприємств була прийнята Радою із загальних 
питань у м. Лісабоні 13 червня 2000 року і затверджена на засіданні Ради 
Європи, яке було проведене в м. Фейрі 19–20 червня того ж року.

У вступній частині Хартії визначається, що малі підприємства — це осно-
ва європейської економіки й одна з основних рушійних сил інновацій, за-
йнятості, а також соціальної та локальної інтеграції до Європи. У зв’язку з 
цим були розроблені такі принципи, цілі та напрямки діяльності.

Принципи:

•	 Підтвердження здатності малих підприємств динамічно задоволь-
няти нові потреби ринку та створювати робочі місця;

•	 Наголошення на значимості малих підприємств у сприянні соці-
альному та регіональному розвитку як структур ініціативних, так 
і дієвих;

•	 Визнання підприємництва як цінної та продуктивної навички без-
печної життєдіяльності на всіх рівнях відповідальності;

•	 Вітання успішних підприємств, які заслуговують справедливої 
винагороди;

•	 Урахування можливості невдач під час виявлення ініціативи та 
взяття на себе ризиків, що здебільшого повинні розглядатись як 
набуття досвіду;

•	 Визнання цінності знань, обов’язку та гнучкості в новій економіці.
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Зобов’язання: 

•	 Зміцнювати дух інновації та підприємництва, що надасть євро-
пейському бізнесу можливість упевнено вирішувати майбутні 
проблеми;

•	 Досягти створення регуляторної, фіскальної та адміністративної 
структури, яка сприяла б підприємницькій діяльності й поліпшен-
ню статусу підприємців;

•	 Забезпечити доступ до ринків на основі найменш обтяжливих 
вимог, які відповідають основним цілям державної політики;

•	 Сприяти доступові до найкращих наукових досліджень і техно-
логій;

•	 Поліпшити доступ до фінансового забезпечення протягом усього 
життєвого циклу підприємства;

•	 Постійно вдосконалювати діяльність для того, щоб ЄС пропону-
вав найкращі у світі умови для розвитку малого бізнесу;

•	 Дослухатися до голосу малого бізнесу;

•	 Сприяти висококласній підтримці малого бізнесу;

•	 Напрями діяльності;

•	 Навчання та професійна підготовка для підприємництва; 

•	 Більш дешеве та швидке відкриття нової компанії;

•	 Удосконалення законодавства та регулювання;

•	 Наявність кваліфікації;

•	 Поліпшення доступу в режимі «он-лайн»;

•	 Більша вигода від єдиного ринку;

•	 Оподаткування та фінансові питання;

•	 Посилення технологічного потенціалу малих підприємств;

•	 Успішні моделі електронного бізнесу та найкраща підтримка ма-
лого бізнесу; 

•	 Більш міцне та ефективне представлення інтересів малих підпри-
ємств у ЄС та на національному рівні.
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7. виснОвки
Малими та середніми підприємствами в Україні є суб’єкти господарювання, 
чисельність працівників та обіг яких не перевищує 250 осіб та 50 млн. євро 
відповідно. У 2010–2014 роках на МСП в Україні припадало 99,97% суб’єктів 
господарювання, 76,46% робочих місць та 60,11% обсягу збуту. Якщо порівня-
ти ці дані з країнами ЄС, Україна більше подібна до Словаччини за кількістю 
суб’єктів господарювання та робочих місць, проте за часткою в загальних про-
дажах ближча до Німеччини. На секторальному рівні МСП менше представле-
ні в промисловості та на транспорті, але домінують у сфері послуг.

Аналіз показує, що МСП відносно недостатньо представлені на світових рин-
ках, враховуючи, що на них припадає від чверті до третини експорту, при цьо-
му, вони виробляють майже половину ВВП. Приклад ЄС показує, що на МСП 
припадає 81% експортерів та 34 % експорту. Найближчою до України за цими 
показниками державою-членом ЄС є Словаччина.

У 2012 році на українські МСП припадало 14,5% вартості експорту товарів, 
проданих шляхом здійснення 39,6% відправлень 85,5% експортерами. На 
МСП, що займаються експортом, у середньому припадає кількість експортних 
товарів, кількість торгових партнерів та середня вартість транзакції, що є вдві-
чі меншою в порівнянні з великими експортерами. Що стосується імпорту, на 
МСП припадало 27,3% вартості імпорту товарів, придбаних шляхом здійснен-
ня 63,5% закупівель 96,2% імпортерами. МСП, які займаються імпортом, при-
дбали в 7 разів менше товарів на в 4 рази меншій кількості ринків, при цьому 
середня вартість купівлі була в 5 разів меншою.

На міжнародних ринках, на додаток до необхідності здійснення традиційних 
торгових витрат, МСП також бракує можливостей для визначення комерцій-
них можливостей, встановлення зв’язків із закордонними замовниками, здійс-
нення представництва в іноземних державах, отримання доступу до фінансу-
вання, виділення управлінського часу, залучення фахівців, покриття витрат, 
пов’язаних із виходом на ринок, вирішення питань антиконкурентної поведін-
ки та отримання державної підтримки. 

Запровадження ЗВТ у цілому може допомогти фірмам зменшити торговельні 
бар’єри шляхом зниження тарифного захисту, зменшення технічних бар’єрів у 
торгівлі та санітарних і фітосанітарних заходів, спрощення процедур митно-
го оформлення, спрощення торгівлі послугами, захисту прав інтелектуальної 
власності, збільшення прозорості торговельної політики, спрощення порядку 
отримання доступу до державних закупівель, сприяння електронній комерції. 
Непрямим наслідком укладання ЗВТ для МСП може бути можливість участі 
в ланцюгах поставок. Аналіз світових практик показує, що деякі ЗВТ містять 
спеціальні положення щодо МСП, які включаються у згадані вище загальні 
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положення або окремі положення, що передбачають додаткове спрямування 
двостороннього або багатостороннього співробітництва (наприклад, шляхом 
створення спеціальних робочих груп).

Аналіз укладених Україною ЗВТ показує, що більшість із цих договорів сто-
суються спеціальних торговельних бар’єрів для МСП. Однак ЗВТ із держава-
ми-членами ЄАВТ та ПВЗВТ із ЄС містять такі положення. Договір із ЄАВТ 
містить загальні положення про співробітництво щодо сприяння зовнішньо-
економічній торгівлі, що здійснюється МСП. ПВЗВТ передбачає співпрацю 
у  сфері вдосконалення адміністративної та регуляторної бази на основі відпо-
відних передових практик ЄС, включаючи Європейську хартію малих підпри-
ємств. З огляду на підтримку, яку вони можуть запропонувати українським 
МСП, очікується, що ці практики будуть запроваджені в Україні одночасно  
з уведенням у дію ПВЗВТ.




