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Вступ
Покращення якості ділового середовища, зменшення регуляторного навантаження на бізнес, налагодження діалогу
між бізнесом та владою є важливими передумовами пожвавлення ділової активності, створення сприятливих умов
для розвитку бізнесу та залучення інвестицій в економіку країни.
З метою оцінювання якості ділового середовища Програма USAID «Лідерство в економічному врядуванні»
розробила спеціальний національний інструмент – «Щорічна оцінка ділового клімату» (англійською Annual Business
Climate Assessment, ABCA). Цей інструмент є системою заходів зі збору, узагальнення та аналізу інформації для
виявлення бар'єрів на шляху розвитку малого та середнього підприємництва в Україні, кількісного визначення
вартості дотримання регуляторних вимог сектором МСП та визначення пріоритетних економічних, правових та
регуляторних заходів, необхідних для покращення середовища ведення бізнесу в Україні з точки зору самого
малого та середнього бізнесу. При зборі інформації для оцінки використовуються всі кількісні та якісні методи
соціологічного дослідження, включаючи проведення опитування підприємств за допомогою стандартизованих
запитальників, проведення фокус-груп і глибинних інтерв'ю з представниками бізнес-асоціацій, аналітичних НУО, а
також місцевих та загальнодержавних органів влади. Такий підхід до збору інформації дозволяє узагальнити
пріоритети в різних сферах державної політики з точки зору зацікавлених сторін.
Аналітичний звіт «Щорічна оцінка ділового клімату 2016: основні результати» продовжує серію аналітичних
документів, які готуються експертами Програми USAID «Лідерство в економічному врядуванні» у рамках виконання
завдання з розробки та запровадження національного інструменту моніторингу й оцінки стану ділового клімату для
малого та середнього бізнесу. Регулярне проведення такого моніторингу та оцінювання є невід’ємною складовою
процесу розробки й впровадження заходів політики сприяння розвитку малого та середнього підприємництва в
Україні. У цьому документі представлено основні результати другої «Щорічної оцінки ділового клімату», проведеної
за 2016 рік, першу «Щорічну оцінку ділового клімату» було здійснено для 2015 року.
У звіті представлено Індекс ділового клімату, спеціально розроблений експертами Програми USAID «Лідерство в
економічному врядуванні» для «Щорічної оцінки ділового клімату», який показує динаміку змін бізнес-клімату в
країні. Також цей звіт включає оцінку якості основних складових бізнес-середовища представниками малого та
середнього бізнесу, аналіз ділових очікувань та планів МСП як на коротко-, так і довгострокову перспективи,
«рейтинг» перешкод, з якими стикаються МСП у своїй діяльності та «рейтинг» очікуваних реформ для покращення
ділового середовища. Аналіз основних проблем у різних сферах державного регулювання, з якими стикаються
МСП, та кількісна оцінка того, скільки коштує для МСП дотримання регуляторних вимог, є частиною цього звіту.
Предметом аналізу також є «демографія» сектору малого та середнього підприємництва, зокрема розмір
підприємств сектору та динаміка зайнятості на них, організаційна структура та спроможність МСП, маркетинг та
бізнес-планування. Аналізуються також плани МСП щодо власного розвитку, перешкоди виходу на нові ринки
тощо. Окрема увагу спрямовано на аналіз ставлення представників малого та середнього бізнесу до держави та
формування довіри між бізнесом та державою, яка, у свою чергу, є запорукою ефективної реалізації державної
політики та проведення реформ для покращення ділового середовища.
Звіт підготовлено за результатами опитування 1851 представника сектору МСП, зокрема керівників 1324
підприємств-юридичних осіб та 527 фізичних-осіб підприємців в усіх регіонах України, за винятком АР Крим,
м. Севастополя та деяких районів Донецької та Луганської областей.
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Головні результати
За результатами опитування МСП 2016 року значення Індексу ділового клімату зросло на п’ять пунктів порівняно з
2015 роком. Це відбулося завдяки покращенню всіх його складових, за винятком довгострокових планів
економічної активності, - завдяки кращим оцінкам поточного ділового середовища, позитивним оцінкам
змін регуляторного клімату та зростанню оптимізму в планах щодо ділової активності в короткостроковій
перспективі. Позитивні довгострокові очікування також дали свій внесок у таке значення Індексу, хоча «темпи
зростання» оптимізму щодо дворічних планів дещо зменшилися. Зменшення значення відповідного Індексу
(ділової активності довгострокової) у 2016 році порівняно 2015 роком свідчить, що часу на «відкладання»
реформ «на потім» немає.
Діловий клімат


Скорочення ділової активності протягом попередніх двох років для частини опитаних та низькі оцінки
ділового середовища вказують на те, що загальноекономічні умови для МСП залишаються несприятливими.
Але покрашення оцінки ділового середовища показує, що для бізнесу минув найбільш критичний кризовий
період.



Значення індексів ділової активності (короткострокового та довгострокового) більші, ніж значення індексу
оцінки ділового середовища, свідчить про те, що сектор МСП буде зростати за умови сталості та
результативності реформ, спрямованих на розвиток бізнесу.



Індекс ділової активності (довгостроковий) зменшився, однак його значення є додатнім, одночасно із
збільшенням оптимізму щодо ділової активності бізнесу на найближчі шість місяців, це свідчить, що плани із
збільшення ділової активності, висловлені рік тому, починають втілюватися у життя – підприємці готові
розвивати свій бізнес.



Додатне значення індексу змін регуляторного середовища було зафіксоване за результатами вже другої
поспіль хвилі опитування. Це свідчить про те, що сектор МСП відчуває результати відповідних реформ.



Чим більший розмір підприємств-юридичних осіб, тим краще вони оцінюють поточне ділове середовище.



Серед фізичних осіб-підприємців переважають оптимістичні очікування щодо змін ділового середовища
протягом наступних шести місяців, тоді як серед підприємств-юридичних осіб усіх розмірів переважають
негативні очікування.



Фізичні особи-підприємці оцінюють фінансово-економічну ситуацію свого бізнесу гірше, ніж підприємства,
які є юридичними особами.



Чим більший розмір підприємств-юридичних осіб, тим краща їхня оцінка поточної фінансово-економічної
ситуації підприємства.



Досить висока частка підприємств, що не скоротили обсягів своєї діяльності або розширили діяльність за
попередній два роки, показує здатність бізнесу адаптуватися до змін у навколишньому середовищі. Це,
насамперед, підприємства, де зайняті понад 10 працівників (малі та середні).



Якщо підприємство збільшило обсяги діяльності протягом попередніх двох років, більш ймовірно, що воно
продовжить розширювати діяльність протягом наступних двох років. І навпаки: якщо підприємство
скоротило свою діяльність, то існує більша ймовірність того, що воно скорочуватиме її і далі.
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Рис. 1. Динаміка Індексу ділового клімату МСП та його складових

Перешкоди для діяльності та зростання МСП


Недостатній попит очолює рейтинг перешкод зростання бізнесу у 2016 році, перевищивши за важливістю
несприятливу політичну ситуацію, яка була головною перешкодою для бізнесу у 2015 році.



Несприятлива політична ситуація все ще залишається вагомою перешкодою для МСП – вона знаходиться на
другому місці рейтингу перешкод – але її вплив дещо послабився порівняно із 2015 роком.
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Високі ставки податків та складне адміністрування податків є більш відчутним бар’єром для підприємствюридичних осіб, ніж для фізичних осіб-підприємців.



Часті зміни економічного законодавства, високий регуляторний тиск та корупція перешкоджають розвитку
приблизно кожного четвертого МСП.



Несприятлива економічна ситуація в країні та брак ринку на товари або послуги (тобто брак попиту та низька
купівельна спроможність населення) – головні причини того, чому половина опитаних МСП не планує
розширювати діяльність бізнесу протягом наступних двох років.



Брак фінансових можливостей та політична нестабільність – це вагомі фактори, які стримують зростання
бізнесу у дворічній перспективі.

Дерегуляція та «рейтинг» найпроблемніших сфер регулювання








73,2% керівників малих та середніх підприємств не відчули жодного впливу заходів з дерегуляції, що
проводилися в 2016 році, на ведення власного бізнесу. Про погіршення умов діяльності повідомили 17,0%
респондентів, тоді як про покращення – майже вдвічі менше – 9,8%.
Залежно від сфери регулювання, від 40,0% до 77,2% опитаних підприємців повідомляють, що проходження
регуляторних процедур створює певні проблеми для діяльності та зростання їхнього бізнесу.
Найбільш проблемними сферами регулювання для МСП в 2016 році були: валютне регулювання
(«проблемність» становить 3,2 бали, де 1 – відсутність проблем, 5 – значні проблеми), регулювання
землекористування (2,7) та цінове регулювання (2,6).
Майже не викликали проблем у респондентів реєстрація та постановка на облік («проблемність» процедури
підприємці оцінили на 1,8 балу) та регулювання зовнішньої реклами («проблемність» - 1,9 балу).
Найбільш проблемною сферою для середніх підприємств є регулювання землекористування, тоді як для
малих та мікропідприємств – валютне регулювання.

Вартість регулювання для МСП










Загальні витрати МСП пов’язані з реєстрацією, ліцензуванням, технічним регулюванням, санітарногігієнічним контролем та перевірками в 2016 році становили середньому 27412 грн. У 2015 році цей
показник був вищим та дорівнював 29761 грн.
У 2016 році реєстраційні процедури здійснювали 27,1% опитаних МСП. Повна (пере)реєстрація бізнесу
тривала у середньому 11 днів та коштувала 432 грн. Порівняно з даними за попередній рік ситуація майже
не змінилася: у 2015 році тривалість процедури за повідомленнями респондентів становила 10,5 днів та
коштувала 380 грн.
Державна реєстрація (перереєстрація) тривала у середньому 5,7 дня та коштувала 380 грн. Враховуючи
непрямі витрати (тривалість процедури), можна говорити про загальну вартість державної реєстрації на
рівні 1680 грн. (у 2015 році – 1011 грн.).
У 2016 році ліцензії мали 30,5% МСП (у 2015 – 31,3%). 64,1% підприємств мають строкові ліцензії, термін дії
яких становить у середньому 3,7 року. Зменшення загальної вартості ліцензії (13048 грн. у 2016 році
порівняно з 14713 грн. у 2015 році) пов’язано у першу чергу скороченням непрямих витрат (тривалості
процедури).
Необхідність сертифікувати продукцію або послуги у 2016 році мали 15,8% респондентів (у 2015 р. – 20,7%).
Загальна вартість сертифікації склала 12990 грн., з них 5343 грн. – пряма вартість, решта – непрямі витрати,
еквівалентні 15,2 дням (у 2015 р. пряма вартість процедури склала 14381 грн., з них пряма вартість – 6263
грн., тривалість процедури – 14,3 дня).
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Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи є необхідним для 15,6% підприємств (у 2015
році відповідний показник становив 17,6%). Загальні витрати на отримання санітарно-гігієнічного висновку
протягом 2016 року склали 7937 грн., з них пряма вартість процедури становила 2130 грн., тривалість – 8,8
дня (у 2015 р. для отримання документу МСП сплачували у середньому 2673 грн. та витрачали 9,0 днів, що
у перерахунку становило 9537 грн.).
Порівняно з 2015 роком у 2016 р. значно зросла частка МСП, які перевірялися принаймні одним органом
(51,2% та 68,0% відповідно). Так само зросла і кількість МСП, перевірки яких закінчилися сплатою штрафів
(60,7% у 2016 р. проти 34,7% у 2015 р.). Разом з тим, загальна вартість усіх перевірок зменшилася: 27325
грн. у 2016 році проти 40938 грн. у 2015. Зменшення загальної вартості насамперед пов’язано зі
зменшенням сум, які МСП сплатили у вигляді штрафів, конфіскацій та неофіційних платежів.
З огляду на частоту та пов’язані витрати (як часові, так і грошові – у формі штрафів або неофіційних
платежів), найбільш обтяжливими для МСП залишаються перевірки державної податкової інспекції.
Загальна вартість дотримання регуляторних вимог у 2016 році становила 27412 грн., та виявилася меншою
за показник попереднього року (29761 грн.). Зазначена сума включає прямі та непрямі витрати пов’язані з
державною реєстрацією, ліцензуванням, сертифікацією, санітарно-гігієнічним регулюванням і державним
наглядом та розрахована з урахуванням рівня покриття тією або іншою процедурою.
На сплату податків у 2016 році МСП витратили в середньому 24,9% доходу (у попередньому році - 27,3%).
Витрати підприємств у формі податків зростають з розміром підприємств та пов’язані з організаційноправовою формою (витрати ФОП, пов’язані з оподаткуванням майже вдвічі менші, ніж витрати юридичних
осіб).
Основними проблемами, пов’язаними з адмініструванням податків залишаються нестабільність
податкового законодавства, розмір штрафних санкцій за помилки, ставки податків та зборів та часті зміни
форм податкової звітності.

Держава та бізнес


Рівень довіри бізнесу до державної політики залишається низьким. МСП скоріше вважають державу
перешкодою для ведення бізнесу чи навіть «ворогом» бізнесу, ніж партнером.



Із збільшенням розміру підприємств зменшується частка тих, що вважають державу ворогом і збільшується
частка тих, хто вважає державу перешкодою або обмеженням для бізнесу.



Підприємці довіряють більшою мірою представникам приватного сектору, ніж органам державної влади та
громадським організаціям.



Кожний другий підприємець вважає, що органи влади створюють перешкоди для бізнесу – це більше, ніж у
2015 році. Зокрема, кожний п'ятий підприємець вважає Вищі органи влади (Верховну Раду, Кабінет
Міністрів, Президента) інституціями, які створюють перешкоди для ведення бізнесу в країні.



Майже половина опитаних МСП вважає, що неформальні стосунки з представниками органів влади є
важливим для успішного ведення бізнесу в країні.



Створення сприятливих умов для підприємницької діяльності є більш важливим для опитаних МСП, ніж
пряма державна підтримка бізнесу.



Підприємства очікують від держави конкретних заходів для сприяння бізнесу. Серед пріоритетів –
зменшення кількості документів, необхідних для ведення підприємницької діяльності, спрощення
податкового адміністрування та полегшення доступу до інформації, необхідної для ведення бізнесу через
створення єдиного інформаційного ресурсу.
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Портрет МСП


Одне МСП працевлаштовує в середньому 22 особи, при чому фізичні особи-підприємці працевлаштовують в
середньому 3 осіб, а юридичні особи – 30 осіб.



У 2016 році продовжилась негативна тенденція зменшення кількості працівників на підприємствах сектору
МСП, але темпи скорочення їх чисельності сповільнились.



Три четвертих керівників МСП – чоловіки, одна четверта – жінки.



Опитані МСП працюють переважно на місцевому ринку (міста або області).



Більше половини МСП не планують виходити на нові географічні ринки протягом наступних двох років.
Основні причини цього – брак фінансування, відсутність партнерів закордоном та непередбачуваність
торговельної політики України.



Половина МСП мають або відділ маркетингу, або окремого співробітника, який повністю або частково
займається питаннями маркетингу на підприємстві.



57% МСП мають бізнес-план або стратегію розвитку бізнесу, якої вони дотримуються.



Приблизно один із десяти опитаних займається імпортом або експортом.
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Короткий огляд методології дослідження
Цілі дослідження
Щорічна оцінка ділового клімату (ABCA, Annual Business Climate Assessment) – це інструмент моніторингу та оцінки
ділового клімату, виявлення бар'єрів на шляху розвитку малого та середнього бізнесу, формування переліку
пріоритетних економічних, правових та регуляторних заходів (реформ) для покращення середовища для ведення
бізнесу в Україні.
Мета «Щорічної оцінки ділового клімату» полягає у виявленні бар'єрів на шляху розвитку малих та середніх
підприємств, кількісному визначенню «ціни» дотримання регуляторних вимог для МСП, та отриманні достовірних
даних для кількісної та якісної оцінки ділового клімату для МСП. Оцінка здійснюється на основі результатів
комплексного соціологічного дослідження.
Перше комплексне соціологічне дослідження «Щорічна оцінка ділового клімату» було проведене у листопаді 2015
– січні 2016 року. Друга хвиля дослідження відбулася у листопаді 2016 – лютому 2017 року.
Об’єкт дослідження
Об’єктом дослідження є малі та середні підприємства зі статусом юридичної особи усіх регіонів України за
виключенням АР Крим та м. Севастополя, а також фізичні особи - підприємці усіх регіонів України за виключенням
АР Крим та м. Севастополя.
Предмет дослідження
Предметом дослідження є оцінки та очікування представників малих та середніх підприємств зі статусом
юридичної особи та фізичних осіб-підприємців щодо ділового клімату та регуляторної політики держави.
Діловий клімат1 визначається як сукупність факторів, що характеризують середовище діяльності бізнесу, зокрема
правила та процедури ведення бізнесу, якість та ефективність функціонування інституцій, відносини між державою
та бізнесом, між недержавними акторами та бізнесом, які описуються через очікування та оцінки представників
малих та середніх підприємств.
Регуляторна політика визначається як правила та процедури ведення бізнесу, які включають наступне:





процедури, пов’язані із започаткуванням підприємства;
отриманням дозволів, ліцензій, сертифікатів;
податкове адміністрування;
дотримання вимог законодавства при здійсненні імпорту та експорту.

Методи збору інформації
Комплексне соціологічне дослідження включає в себе засоби як кількісного, так і якісного збору даних, які
характеризують діловий клімат, а саме:




1

Опитування керівників/власників малих та середніх підприємств та фізичних осіб-підприємців;
Фокус-групи з представниками бізнесу або/та бізнес-асоціацій;
Глибинні інтерв'ю з представниками центральних та місцевих органів влади та місцевого
самоврядування.

http://www.businessdictionary.com/definition/business-climate.html#ixzz3lKOHOpV6
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Вибірка дослідження
У 2016 році кількісне опитування було проведене на репрезентативній вибірці 1851 малого та середнього
підприємства, з них 527 респондентів – фізичні особи-підприємці та 1324 – юридичні особи (запланована цільова
вибірка – 1800 МСП, з яких 500 – фізичні особи-підприємці та 1300 – підприємства)2. Вибірка відображає фактичну
структуру загальної сукупності МСП за регіонами, галузями та розміром підприємств.
Відбір МСП здійснювався у три етапи:
На першому етапі підприємства були згруповані за трьома основними параметрами стратифікації: розмір
підприємства (кількість працівників), сфера економічної діяльності та регіон. Групування фізичних осіб-підприємців
здійснено на основі регіонального розподілу.
На другому етапі здійснювалося включення МСП до вибірки на підставі критеріїв, що визначають цільову сукупність.
Додатково, через необхідність достатньої кількості даних для регіонів-партнерів Програми, для Вінницької,
Київської, Львівської, Тернопільської та Херсонської областей було підвищено квоту МСП у вибірці. У всіх п’яти
областях було проведено більше, ніж 75 інтерв’ю.
На третьому етапі здійснювався випадковий відбір потрібної кількості підприємств та фізичних осіб-підприємців в
межах кожної групи відповідно до її розміру.
У цьому звіті здійснюється порівняння результатів другої хвилі кількісного опитування із результатами першої хвилі.
Перша хвиля опитування тривала з листопада 2015 року до січня 2016 року. У 2015-2016 році було опитано 1827
малих та середніх підприємств, з них 502 фізичних осіб-підприємців та 1325 юридичних осіб. Квоту МСП було
підвищено для Вінницької, Дніпропетровської, Львівської, Одеської, Тернопільської та Херсонської областей.
Методи узагальнення інформації
1. Статистичний аналіз соціологічних даних
2. Побудова індексів та агрегованих показників (confidence/composite indicators)
3. Розрахунок «ціни» дотримання регуляторного законодавства

Основні дані щодо дослідження подані у Таблиці 1.
Таблиця 1. Основні факти про дослідження

Метод
Географія
Досліджувана сукупність
Вибірка
Респонденти

Соціологічне опитування
Усі області України, за виключенням АР Крим та м. Севастополь
1169870
1851, з них 1324 – підприємства, 527 - фізичні особи-підприємці
Представники вищої управлінської ланки підприємства (директор, заступник
директора, головний бухгалтер) або власник
Анкета 146 питань
Період, за який проводилося 2016 рік
дослідження
Терміни виконання Листопад 2016 - лютий 2017 року
польового етапу
дослідження
2

Побудова вибірки базувалася на даних Державного комітету статистики України станом на 1 січня 2016 року (загальна
кількість суб’єктів господарювання становила 1169870 одиниць).
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Метод
Географія
Кількість
Респонденти
Тривалість обговорення
Теми

Метод
Географія
Кількість
Респонденти
Гайд
Середня тривалість інтерв’ю

Фокус-група
Вінницька, Київська, Львівська, Тернопільська, Херсонська області та місто Київ
10 фокус-груп
Представники бізнесу або/та бізнес-асоціацій
До двох годин
Тіньова економіка як фактор конкуренції у секторі МСБ, оцінка компетентності
місцевих органів влади для проведення політики у сфері МСБ, покращення
якості бізнес процесів на підприємствах, інновації, навички персоналу,
податкова система, ставлення бізнесу до держави, довіра, просування експорту,
молодіжне підприємництво, перешкоди для зростання молодіжного бізнесу,
підприємництво як можливість для зайнятості ветеранів АТО, імідж підприємця,
олігархічна економіка
Глибинні інтерв’ю
Усі області України, за виключенням АР Крим та м. Севастополь
84 глибинні інтерв’ю, в кожному регіоні проведено не менше 3 інтерв’ю. 6
інтерв’ю з представниками центральних органів влади в Києві
Представники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування, представники бізнес асоціацій
35 питань
40 хвилин
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Значення термінів, використаних у цьому звіті
Бізнес (підприємництво) – діяльність суб’єктів господарювання (підприємств та приватних підприємців) з метою
отримання прибутку або іншої вигоди, здійснювана у спосіб, встановлений законодавством. У дослідженні термін
стосується підприємств і приватних підприємців.
Добровільні внески – це платежі, що сплачуються підприємцями до різноманітних фондів готівкою, продукцією,
або послугами. Також включають підписку періодичних видань. Ці платежі є законними, однак, мотивація їх
сплачувати часто якщо не завжди пов’язана з прямими чи опосередкованими пропозиціями від регуляторних
відомств. В межах даного дослідження розглядаються як хабарі.
МСП – суб’єкт підприємницької діяльності – мале або середнє підприємство (кількість працюючих – до 250 осіб).
Цей термін включає як юридичних осіб, так і фізичних осіб-підприємців.
Неофіційні платежі – це хабарі, сплачені готівкою, продукцією чи послугами вибраним службовцям. Дані, отримані
по цьому індикатору у більшості випадків нижче, ніж фактична кількість неофіційних платежів. Цінність цього
індикатора полягає здебільшого у порівняльному аналізі. В межах даного дослідження розглядаються як хабарі.
Oфіційні платежі – платежі, що сплачуються до бюджету і є узаконеними відповідними законодавчими актами. До
цієї категорії також належать штрафи.
Приватний підприємець – суб’єкт підприємницької діяльності – фізична особа.
Платежі за проведення експертизи – це офіційні платежі, сплачені третій стороні за проведення незалежного
аналізу й експертизи. Найчастіше використовуються в системах дозволів й ліцензування. У деяких випадках
незалежна експертиза вимагається законодавством, або умовами ліцензування.
Платежі юристам – це офіційні добровільні платежі, сплачувані юристам, або посередникам за юридичну допомогу
чи сприяння у проходженні процесу. Не виключено, що якусь частину цих платежів посередники ймовірно
сплачують урядовцям як неофіційні платежі.
Покриття – це відсоток компаній, що визнали принаймні один випадок розповсюдження на них дії регуляторного
акта за рік.
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1. Діловий клімат: зміна оцінок та нові очікування
1.1

Аналіз індексу ділового клімату 2016 року та його складових

Індекс ділового клімату МСП – це агрегований показник, що складається із чотирьох складових індексів (субіндексів) та вимірюється за шкалою від -1 до +1. Значення -1 негативне і відповідає значенню «дуже погано». Таке
значення індекс матиме, якщо діловий клімат буде поганим для усієї вибірки за всіма врахованими суб-індексами.
І, навпаки, значення +1 – це позитивне значення індексу, тобто «дуже добре». Індекс матиме таке значення, якщо
для усієї вибірки усі суб-індекси матимуть позитивне значення, і, отже, діловий клімат буде добрим.
Складові індексу ділового клімату також, у свою чергу, є індексами, що вимірюють різні аспекти ділового клімату.
Це такі індекси:
1. Індекс ділового середовища МСП (короткостроковий) – вимірює оцінки та прогнози щодо короткострокових
змін середовища для ведення бізнесу (протягом шести місяців);
2. Індекс ділової активності МСП (короткостроковий) – вимірює оцінки та прогнози щодо короткострокових
змін фінансово-економічної ситуації на опитаних підприємствах (протягом шести місяців);
3. Індекс ділової активності МСП (довгостроковий) – вимірює результати та плани зміни ділової активності
опитаних підприємств, тобто звуження або розширення діяльності, у довгостроковому плані (2 роки);
4. Індекс регуляторного середовища – вимірює оцінку підприємствами змін у регуляторних процедурах, що
відбулися за останні 2 роки.
За результатами «Щорічної оцінки ділового клімату» у 2016році, індекс ділового клімату дорівнює 0,06. Значення
індексу зросло на п’ять пунктів порівняно із 2015 роком, коли він дорівнював 0,01.
Рис. 2. Індекс ділового клімату МСП та його складові (2015 та 2016 роки)
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Три із чотирьох суб-індексів, які складають індекс ділового клімату, у 2016році мають додатне значення. Це
короткостроковий індекс ділової активності (0,06), довгостроковий індекс ділової активності (0,15) та індекс
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регуляторного середовища (0,19). Разом з цим, такий суб-індекс як короткостроковий індекс ділового середовища
– має від’ємне значення (-0,17).
Зміни складових Індексу 2016 до 2107
Значення короткострокового індексу ділової активності зросло з Це найбільше зростання, серед компонентів
Індексу ділового клімату .
Короткостроковий індекс ділового середовища зріс зу 2015 році він дорівнював -0,26 до 0,06 в 2016.
Довгостроковий індекс ділової активності зменшився із 0,17 у 2015 до 0315 у 2016 році.
Індекс регуляторного середовища зріз з 0,17 У 2015 до 0,19
Індекс регуляторного середовища
Так, у 2016році опитані представники МСП оцінили зміни в основних регуляторних процедурах, пов’язаних із
веденням бізнесу, порівняно із 2013 роком.
Рис. 3. Складові індексу регуляторного середовища (2015 та 2016 роки)
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Найбільш позитивно були оцінені зміни у процедурі реєстрації бізнесу. Це стало продовженням позитивної
тенденції з 2015 року, коли більшість опитаних МСП також відмічали зміни на краще при реєстрації. Також
позитивні оцінки другий рік поспіль переважають у ситуації з перевірками. Цьому, вірогідно, посприяло
продовження мораторію на планові перевірки бізнесу та законодавче врегулювання порядку проведення
перевірок, здійснене наприкінці 2016 року. Одна із складових індексу регуляторного середовища, що мала
негативне значення у 2015 році, – оцінка процедур, пов’язаних із початком користування приміщеннями, у 2016
році має позитивне значення. Щодо інших складових цього індексу не було зафіксовано вагомих змін. Дещо
покращилась оцінка МСП таких регуляторних процедур, як отримання ліцензій та регулювання імпортних операцій,
тоді як оцінки процедур отримання сертифікатів відповідності та санітарних висновків, регулювання експортних
операцій та адміністрування і сплати податків погіршились на декілька пунктів.
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Індекс ділового середовища (короткостроковий)
Від’ємне значення короткострокового індексу ділового середовища у 2016 році зумовлене низькими оцінками
поточного стану ділового середовища та економічної кон’юнктури (значення індексу поточного стану ділового
середовища становить -0,29), а також тим, що негативні очікування змін ділового середовища на найближчий час
переважають позитивні (індекс очікуваних змін ділового середовища на наступні шість місяців дорівнює -0,05).
Однак порівняно із 2015 роком значення обох індексів зросли. Особливо помітні зміни індексу поточного стану
ділового середовища, який у 2015 році дорівнював -0,42. Це вказує на те, що в той час як загальноекономічні умови
для ведення бізнесу далі несприятливі, найбільш гострий період поступово минає і за умови послаблення
негативного впливу економічних та політичних чинників та за умов збереження наявної позитивної динаміки змін
ділового середовища оцінки ділового середовища можуть стати нейтральними або умовно позитивними протягом
наступних двох-трьох років.
Рис. 4. Індекси: ділове середовище та активність (2015 та 2016 роки)
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Індекс ділової активності (короткостроковий
Індекс ділової активності (короткостроковий) помітно зріс у порівнянні з 2015 роком. Це відбулося завдяки
покращенню оцінок поточної фінансово-економічної ситуації на опитаних МСП. Відповідний індекс оцінки поточної
фінансово-економічної ситуації не піднявся вище нуля, але помітно зріс до -0,04 із попередньої позначки -0,16.
Очікування на найближчі півроку також стали більш позитивними: індекс очікуваних змін фінансово-економічної
ситуації на шість наступних місяців піднявся із 0,08 у 2015 році до 0,17 у 2016 році. Це показує готовність бізнесу
відновлювати розвиток та зростання вже зараз, користуючись можливостями ринку, які доступні на цей момент.
Індекс ділової активності (довгостроковий)
Значення індексу ділової активності (довгострокового) зменшилось до 0,38 порівняно із 0,45 у 2015 році. Це
відбулося за рахунок того, що у новій хвилі опитування менше підприємств очікують розширити ділову активність
протягом наступних двох років. Однак зважаючи на те, що значення індексу короткострокових очікуваних змін
фінансово-економічної ситуації суттєво підвищилось, можна зробити висновок, що діловий оптимізм, висловлений
підприємствами у 2015 році, починає давати результати у 2016 році. Іншими словами, позитивні сподівання щодо
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довгострокового розвитку бізнесу, виявлені у першій хвилі опитування, обернулися позитивними оцінками та
прогнозами у короткостроковому плані у другій хвилі опитування.
Аналіз складових індексу ділового клімату показує, що умови ділового середовища залишаються несприятливими,
однак ситуація порівняно з 2015 роком покращилась. Додатне значення короткострокового та довгострокового субіндексів ділової активності свідчить про те, що сектор МСП очікує пожвавлення ділової активності, ймовірно,
готуючись скористатися можливостями, які будуть доступні вже найближчим часом, на думку опитаних. Цьому
може посприяти і більш відповідне регуляторне середовище, у якому підприємці відмічають позитивні зміни
протягом вже двох поспіль хвиль цього опитування. Разом із цим, занепокоєння викликає лише зменшення темпів
зростання суб-індексу, що характеризує довгострокову ділову активність. Поки це зменшення не суттєве, лише на 2
пункти, але слід звернути увагу ..Поведений аналіз, дозволяє стверджувати, що прогнози сектору МСП досить
оптимістичні, незважаючи на негативні оцінки поточних загальноекономічних умов для бізнесу. Пройшовши
найбільш несприятливі та нестабільні часи протягом декількох минулих років, бізнес прагне використати шанс на
економічне зростання та розвиток. Активні кроки з боку уряду для реформування регуляторного середовища та для
зменшення впливу політичних та економічних ризиків стануть потужним позитивним сигналом для бізнесу, що
дасть поштовх для зростання його ділової активності.

1.2

Ділове середовище: оцінки та очікування в короткотерміновій перспективі

1.2.1 Оцінка стану ділового середовища
Індекс оцінки поточного стану ділового середовища у 2016 році дорівнює -0,293. Це означає, що серед опитаних
МСП переважають негативні оцінки ділового середовища. Проте порівняно із 2015 роком оцінки ділового
середовища покращились: у 2015 році відповідний індекс дорівнював -0,42.
У 2016 році зменшалась частки МСП, які оцінюють ділове середовище як несприятливе. Так за результатами
опитування 2016 року 39,1% опитаних МСП вважають, що поточне ділове середовище є несприятливим, а у 2015
році таких було 48,5%. Половина МСП (51%) оцінили ділове середовище як задовільне (у 2015 році ця частка
становила 45,2%). 9,9% МСП (порівняно із 6,4% у 2015 році) вважають ділове середовище сприятливим.
Як і в першій хвилі опитування, існує різниця між оцінками ділового середовища фізичними та юридичними
особами. Опитані представники МСП, які є фізичними особами-підприємцями (ФОП), краще оцінюють поточне
ділове середовище, ніж юридичні особи: для ФОП індекс оцінки ділового середовища дорівнює -0,24, а для
юридичних осіб – -0,31. Також є статистично значуща різниця між тим, як оцінюють ділове середовище
підприємства-юридичні особи різних розмірів.

3

Індекс оцінки обчислюється як різниця між часткою позитивних та негативних оцінок, переведених у формат від -1 до 1, де
негативні оцінки відповідають -1, а позитивні – одиниці.
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Рис. 5. Оцінка ділового (загальноекономічного) середовища, індекс
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Зокрема, оцінки ділового середовища покращуються із збільшенням розміру підприємств-юридичних осіб. Якщо
для мікропідприємств індекс оцінки ділового середовища становить -0,38, то для малих підприємств цей індекс
дорівнює -0,28, а для середніх його значення піднімається до -0,18. Варто зазначити, що більше значення індексу не
означає збільшення позитивних оцінок: це відбувається через зменшення частки негативних оцінок ділового
середовища та збільшення частки нейтральних.

1.2.2 Динаміка змін ділового середовища
При оцінці змін ділового середовища за останні шість місяців опитаних підприємства переважно повідомляють про
те, що ділове середовище погіршилось. Так, 61,9% опитаних МСП відмітили погіршення ділового середовища у
2016 році, а для 30,7% воно не змінилося. Для 7,4% МСП ділове середовище покращилось протягом попередніх
шести місяців. Відповідний індекс змін ділового середовища дорівнює -0,55. Для порівняння, у 2015 році 56,6%
опитаних МСП повідомляли про погіршення ділового середовища за останні шість місяців, для 36,1% ділове
середовище не змінилось, а для 7,3% – покращилось. Значення індексу змін ділового середовища у 2015 році також
було від’ємним, але вищим: -0,49.
Для юридичних осіб ділове середовище погіршилось більшою мірою, ніж для фізичних осіб-підприємців. Для ФОП
індекс змін ділового середовища дорівнює -0,49, а для юридичних осіб відповідний індекс становить -0,57. Різниця
між цими категоріями опитаних статистично значуща. Мікропідприємства та малі підприємства, які є юридичними
особами, практично не відрізняються в оцінці змін ділового середовища: для перших відповідний індекс змін
становить -0,59, а для останніх – -0,58. Проте спостерігається різниця між цими двома категоріями підприємств з
одного боку та підприємствами-юридичними особами середнього розміру з іншого. Так, для середніх підприємствюридичних осіб значення індексу змін ділового середовища дещо вище: -0,51.

1.2.3 Очікувані зміни ділового середовища
Очікування респондентів щодо змін ділового середовища на найближчі шість місяців кращі, ніж поточні оцінки,
хоча і тут частка песимістичних очікувань дещо переважає частку оптимістичних. 39,3% опитаних МСП вважають, що
ділове середовище погіршиться найближчим часом (у 2015 році песимістичні очікування мали 38,7% опитаних).
34,4% респондентів очікують його покращення (ця частка зросла із 28,7% у 2015 році). 26,3% підприємств вважають,
що ділове середовище протягом наступних півроку не зміниться (у 2015 році відповідна частка становила 32,6%).
Існує статистично значуща різниця між очікуваннями ФОП та юридичних осіб щодо змін ділового середовища
протягом найближчих шести місяців. Відповідний індекс очікуваних змін становить 0,05 для фізичних осібпідприємців, тоді як для підприємств-юридичних осіб він дорівнює -0,09. Однак різні категорії підприємств за
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розміром серед юридичних осіб практично не відрізняються у прогнозах щодо змін ділового середовища. Для
мікропідприємств індекс очікуваних змін ділового середовища становить -0,08, для малих підприємств він дорівнює
-0,11, а для середніх підприємств знаходяться на рівні -0,1.

1.3

Ділова активність: оцінки та очікування в короткотерміновій перспективі

1.3.1 Оцінка фінансово-економічної ситуації на підприємстві
Більше половини опитаних представників МСП (59,6%) оцінили поточну фінансово-економічну ситуацію на
підприємстві як задовільну. Серед решти МСП негативних оцінок було дещо більше (22,2%), ніж позитивних (18,3%).
В результаті цього значення індексу оцінки фінансово-економічної ситуації є від’ємним і становить -0,04. Це більше,
ніж значення відповідного індексу у 2015 році – тоді він дорівнював -0,16. У 2015 році 56,2% опитаних МСП оцінили
свою фінансово-економічну ситуацію задовільно, 30% опитаних вважали її поганою, а 13,7% – доброю.
При цьому у 2016 році фізичні особи-підприємці оцінюють фінансово-економічну ситуацію свого бізнесу гірше, ніж
підприємства, які є юридичними особами. Якщо для ФОП відповідний індекс оцінки фінансово-економічної ситуації
дорівнює -0,12, то для юридичних осіб в цілому він знаходиться майже на рівні нуля: -0,01. Різниця між цими
значеннями статистично значуща.
Рис. 6. Оцінка фінансово-економічної ситуації, індекс
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У свою чергу, між опитаними юридичними особами різних розмірів також існує статистично значуща різниця в
оцінках поточної фінансово-економічної ситуації на підприємстві. Із збільшенням розміру підприємств ці оцінки
покращуються. Зокрема, для мікропідприємств, які є юридичними особами, індекс оцінки фінансово-економічної
ситуації становить -0,11. Для малих підприємств його значення зростає до 0,06, а для середніх – вже до 0,17.

1.3.2 Динаміка фінансово-економічної ситуації на підприємстві
Практично половина опитаних підприємств (48,5%) повідомили, що їхня фінансово-економічна ситуація не
змінилася протягом останніх шести місяців. Однак приблизно для кожного третього підприємства (34,5%) вона
погіршилася. 16,5% опитаних повідомили, що фінансово-економічна ситуація їхнього підприємства покращилась.
Через це значення індексу змін фінансово-економічної ситуації на підприємстві дорівнює -0,18. Ці значення близькі
до відповідних значень у першій хвилі цього опитування. Так, у 2015 році 45,4% опитаних підприємств не відмітили
змін у фінансово-економічній ситуації свого бізнесу, 15,6% повідомили про її покращення, а 39% – про погіршення.
Значення відповідного індексу у 2015 році було -0,23.
22

Між фізичними особами-підприємцями та юридичними особами існує статистично значуща різниця в оцінці
нещодавніх змін фінансово-економічної ситуації. Для ФОП ці зміни були гіршими: індекс змін фінансовоекономічної ситуації на підприємстві для них дорівнює -0,24, тоді як для юридичних осіб він дорівнює -0,16. До того
ж, із зростанням розміру підприємств-юридичних осіб оцінки змін фінансово-економічного становища стають
кращими. Для мікропідприємств, які є юридичними особами, відповідний індекс змін фінансово-економічної
ситуації на підприємстві дорівнює -0,24, для малих підприємств – -0,11, а для середніх підприємств – -0,02.

1.3.3 Очікувані зміни фінансово-економічної ситуації
Очікування МСП щодо змін фінансово-економічної ситуації на наступні шість місяців кращі, ніж оцінки її поточного
стану та нещодавніх змін. Частка підприємств, які вважають, що їхнє фінансово-економічне становище покращиться
протягом найближчих півроку, (40,6%) більша за частку тих, які очікують його погіршення, (24,1%). Решта 35,3%
опитаних не очікують змін фінансово-економічного становища на своєму підприємстві у короткостроковому плані. У
результаті цього індекс очікуваних змін фінансово-економічної ситуації має додатне значення: 0,17. Цей індекс
помітно зріс порівняно із 2015 роком, коли його значення було 0,08. У попередньому опитуванні відсоток МСП, які
очікували покращення свого становища, становив 34,7%, а частка тих, що очікували його погіршення, складала 27%.
38,3% учасників опитування 2015 року вважали, що їхня фінансово-економічна ситуація не зміниться за наступні
шість місяців.
Між фізичними особами-підприємцями та юридичними особами існує статистично значуща різниця в очікуваннях
щодо змін фінансово-економічної ситуації свого бізнесу. ФОП висловили більш оптимістичні очікування: для них
відповідний індекс очікуваних змін фінансово-економічної ситуації дорівнює 0,24, а для юридичних осіб – 0,14. Між
підприємствами-юридичними особами різних розмірів практично немає різниці з точки зору очікуваних змін
фінансово-економічної ситуації: для мікропідприємств відповідний індекс становить 0,14, для малих підприємств –
0,11, а для середніх – також 0,14.

1.4

Ділова активність у довгостроковій перспективі: результати та плани

1.4.1 Зміни ділової активності за останні два роки
Значення індексу змін ділової активності за останні два роки дорівнює -0,08. Це означає, що частка МСП, які
зменшили обсяги діяльності (виробництва, надання послуг, торгівлі) за останні два роки (опитування проводилось у
2016 році), дещо перевищує частку тих, що їх збільшили. Значення індексу незначно збільшилося порівняно із
першою хвилею опитування: у 2015 році цей індекс дорівнював -0,11.
У 2016 році 39,1% опитаних МСП повідомили, що діяльність їхнього підприємства скоротилася за останні два роки.
Це майже стільки ж, скільки повідомляли про скорочення ділової активності у 2015 році (40,5% МСП). 30,7% МСП
розширили свою діяльність за цей час, а для 30,2% опитаних обсяги діяльності не змінились. Ці значення близькі до
відповідних значень 2015 року, коли 29,5% МСП відмітили збільшення обсягів діяльності, а 30% не зафіксували змін
у діловій активності.
Суттєвий відсоток підприємств, які скоротили свою діяльність за два останні роки, вказує на складні умови для
ведення бізнесу в державі, зокрема на негативний вплив окупації та військових дій на території України,
несприятливої економічної конт’юнктури, обтяжливих податкових та регуляторних умов тощо. Однак те, що більш,
ніж половина опитаних не змінили або навіть збільшили обсяги діяльності, свідчить про те, що бізнес знаходить
способи пристосовуватися до викликів зовнішнього середовища. Це особливо стосується малих та середніх
підприємств, які є юридичними особами: вони більшою мірою змогли розширити свої обсяги діяльності, ніж фізичні
особи-підприємці та мікропідприємства, які є юридичними особами.
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Рис. 7. Зміна обсягів діяльності підприємств за останні два роки, % опитаних
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Так, між фізичними особами-підприємцями та мікропідприємствами, які є юридичними особами, з одного боку та
юридичними особами малого та середнього розміру з іншого боку спостерігається статистично значуща різниця у
зміні обсягів діяльності протягом останніх двох років. 27% фізичних осіб-підприємців та 25% мікропідприємствюридичних осіб повідомили, що збільшили обсяги виробництва протягом останніх двох років, тоді як 40% ФОП та
46% мікропідприємств-юридичних осіб їх зменшили. Відповідний індекс змін ділової активності за останні два роки
дорівнює -0,14 для ФОП та -0,21 для мікропідприємств, які є юридичними особами.
Натомість 41% малих та 42% середніх підприємств, які є юридичними особами, збільшили обсяги виробництва або
надання послуг за попередні два роки. Частка опитаних, які зменшили обсяги діяльності, становить 33% для малих
підприємств та 24% для середніх. У зв’язку з цим, значення індексу змін ділової активності для малих підприємств
зростає до 0,07, а для середніх підприємств – вже до 0,18.

1.4.2 Перспективи розвитку бізнесу: очікування зміни через два роки
Значення індексу очікуваних змін ділової активності в наступні два роки дорівнює 0,38. Це найвище значення зпоміж усіх індексів, обчислених за результатами цього дослідження, але цей індекс зменшився порівняно із 2015
роком, коли його значення було 0,45. 47,8% опитаних МСП повідомили, що мають наміри розширити обсяги
діяльності протягом наступних двох років. У 2015 році відповідна частка була дещо більшою: 53%. 42% МСП не
планують змінювати обсяги діяльності, а 10,2% планують їх скоротити. У 2015 році 39% МСП планували залишити
діяльність на поточному рівні протягом найближчих двох років, а 8% мали намір плани її скоротити.
Найбільш масштабні плани щодо розширення діяльності – у малих та середніх підприємств, які є юридичними
особами. Так, 59% малих і 50% середніх підприємств висловили наміри розширити свою діяльність протягом
найближчих двох років. Відповідний індекс очікуваних змін ділової активності дорівнює 0,51 для малих
підприємств і 0,44 для середніх.
Значення цього індексу менше для мікропідприємств: 0,35 – та ще менше для фізичних осіб-підприємців: 0,3. Це
пов’язано з тим, що серед ФОП та мікропідприємств-юридичних осіб більші частки підприємств, що планують
скоротити обсяги діяльності протягом найближчих двох років (14% для ФОП та 11% для мікропідприємств), та менші
частки опитаних, що планують розширення діяльності (44% для ФОП та 45% для мікропідприємств).
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Рис. 8. Плани щодо зміни обсягів діяльності підприємств протягом наступних двох років, % опитаних
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Як і у першій хвилі опитування, у другій хвилі спостерігається зв’язок між динамікою розвитку підприємств протягом
попередніх двох років та їхніми планами щодо діяльності на наступні два роки. Зокрема, МСП, які збільшили обсяги
своєї діяльності протягом двох останніх років з більшою ймовірністю планують збільшувати їх і протягом наступних
двох років. Частка підприємств, що планують розширювати ділову активність протягом наступних двох років,
становить 63% серед тих, що розширювали обсяги діяльності протягом попередніх двох років. Для порівняння,
серед опитаних МСП, що не змінювали обсягів діяльності, частка оптимістично налаштованих підприємств
становить 44%, а серед тих, що скоротили свою діяльність, – 38%.
Рис. 9. Зв’язок між результатами та планами щодо зміни обсягів діяльності підприємств протягом наступних двох років, %
опитаних
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Ця залежність також справджується у випадку звуження діяльності: такі наміри найчастіше висловлюють ті
підприємства, які зменшили обсяги діяльності протягом двох минулих років, (17%). Відповідна частка є меншою для
МСП, які не змінювали обсягів діяльності, (8%) та найменшою для тих, що збільшили обсяги діяльності, (3%).

1.5

Висновки



За результатами опитування 2016 року значення індексу ділового клімату зросло на п’ять пунктів порівняно
з 2015 роком завдяки покращення індексу ділового середовища та індексу ділової активності
(короткострокового).



Скорочення ділової активності протягом попередніх двох років для частини опитаних та низькі оцінки
ділового середовища вказують на те, що загальноекономічні умови для МСП залишаються несприятливими.
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Але зростання індексу оцінки ділового середовища показує, що для бізнесу ймовірно минув найбільш
критичний кризовий період.


Те, що значення індексів ділової активності (короткострокового та довгострокового) більші, ніж значення
індексу оцінки ділового середовища, свідчить про те, що сектор МСП буде зростати за умови сталості та
результативності реформ, спрямованих на розвиток бізнесу.



Деяке зниження очікувань щодо розширення бізнесу на наступні два роки порівняно із попереднім
опитуванням одночасно із збільшенням оптимізму щодо ділової активності бізнесу на найближчі шість
місяців дозволяє припустити, що плани із збільшення ділової активності, висловлені рік тому, починають
втілюватися у життя – підприємці готові розвивати свій бізнес, а невелике зменшення значення індексу
ділової активності (довгостроковий) спричинено ефектом статистичної бази очікувань.



Додатне значення індексу змін регуляторного середовища було зафіксоване за результатами вже другої
поспіль хвилі опитування. Це свідчить про те, що сектор МСП відчуває результати відповідних реформ.



Чим більший розмір підприємств-юридичних осіб, тим краще вони оцінюють поточне ділове середовище.



Серед фізичних осіб-підприємців переважають оптимістичні очікування щодо змін ділового середовища
протягом наступних шести місяців, тоді як серед підприємств-юридичних осіб усіх розмірів переважають
негативні очікування.



Фізичні особи-підприємці оцінюють фінансово-економічну ситуацію свого бізнесу гірше, ніж підприємства,
які є юридичними особами.



Що більший розмір підприємств-юридичних осіб, тим краща їхня оцінка поточної фінансово-економічної
ситуації підприємства.



Досить висока частка підприємств, що не скоротили обсягів своєї діяльності або розширили діяльність за
попередній два роки, показує здатність бізнесу адаптуватися до змін у навколишньому середовищі. Це,
насамперед, підприємства, де зайняті понад 50 працівників (малі та середні).



Якщо підприємство збільшило обсяги діяльності протягом попередніх двох років, більш ймовірно, що воно
продовжить розширювати діяльність протягом наступних двох років. І навпаки: якщо підприємство
скоротило свою діяльність, то існує більша ймовірність того, що воно скорочуватиме її і далі.
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2. Перешкоди для діяльності та зростання МСП
2.1

Фактори, що негативно впливали на діяльність МСП у 2016 році

Низький попит вийшов на перше місце серед перешкод для зростання малого та середнього бізнесу у 2016 році.
Несприятлива політична ситуація, яка була головною перешкодою у 2015 році, змістилась на друге місце.
Рис. 10. Перешкоди, що обмежували зростання МСП в 2016 році4, % опитаних
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Сума відсотків є більшою ніж 100%, оскільки респонденти мали можливість вибирати декілька відповідей.
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60%

70%

Більше половини опитаних МСП (59%) назвали низький попит та низькі обсяги реалізації перешкодою для свого
зростання. В результаті цього ця перешкода у 2016 році вийшла на перше місце за важливістю факторів, які
обмежують зростання бізнесу. У 2015 році негативний вплив на бізнес несприятливої ситуації на ринку був
відчутний, але не настільки сильним. 39% МСП повідомляли, що брак попиту перешкоджає їх зростанню, через що
ця перешкода знаходилась на другому місці у списку перешкод для бізнесу.
У першій хвилі цього опитування (в 2015 році) на першому місці серед перешкод знаходилась нестабільна
політична ситуація – це було бар’єром для 51% МСП. За результатами другої хвилі опитування нестабільна
політична ситуація займає друге місце у рейтингу перешкод: про неї повідомляє 44% опитаних МСП. Посилення
впливу ринкових перешкод на фоні деякого послаблення впливу політичних ризиків можна пояснити відносною
незмінністю ситуації на фронті військових дій, відсутністю суттєвих змін в складі уряду, а також низькою
купівельною спроможністю споживачів у результаті економічної кризи.
Рис. 11. Основні перешкоди зростання бізнесу для підприємств-юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, % опитаних
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Низький попит та нестабільна політична ситуація є двома основними перешкодами як для фізичних осібпідприємців, так і для юридичних осіб. Проте, ФОП більше відчувають негативний вплив обох проблем: на низький
попит скаржаться 64% ФОП порівняно із 56% юридичних осіб, а на політичну нестабільність – 47% ФОП порівняно із
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43% юридичних осіб. Крім цього, брак попиту стає все більшою проблемою із зменшенням розміру підприємств.
Якщо для середніх підприємств частка опитаних, що назвали низький попит перешкодою для своєї діяльності,
складає 41% (на рівні впливом політичної нестабільності), то серед малих підприємств усіх форм власності ця частка
дорівнює 55%, а для мікропідприємств – 63%.
Перешкоди, що стосуються оподаткування, є наступними за важливістю для бізнесу. Високі ставки податків
перешкоджають зростанню 35% опитаних МСП – ця частка дещо зросла порівняно із 2015 роком, коли високі ставки
податків називали перешкодою 31% респондентів. Вага такої перешкоди, як обтяжливість податкового
адміністрування та бухгалтерського обліку, майже не змінилась: 26% МСП повідомляли про цю проблему у 2015
році та 27% МСП повідомляють про неї у 2016 році.
Проблема як розміру, так і адміністрування податків, більш актуальна для юридичних осіб, ніж для фізичних осібпідприємців. Високі ставки податків перешкоджають розвитку 38% юридичних осіб порівняно із 29% ФОП, а
складність в адмініструванні податків та веденні бухгалтерського обліку є бар’єром для розвитку 29% підприємствюридичних осіб порівняно із 22% ФОП. Що більший розмір підприємства, тим більш проблематичним для нього є
адміністрування податків та бухгалтерський облік.
Негативний вплив інфляції дещо послабився порівняно із 2015 роком, проте у 2016 році вона залишається
перешкодою для 26% опитаних МСП. Серед ФОП та підприємств-юридичних осіб практично однакові частки
респондентів, які назвали інфляцію перешкодою для бізнесу, однак якщо для юридичних осіб вона займає
порівняно нижче місце серед інших перешкод (на шостому місці у рейтингу для юридичних осіб), то для ФОП
інфляція є четвертою проблемою за ступенем впливу.
Наступні найбільш поширені перешкоди для розвитку бізнесу у 2016 році стосуються регуляторного середовища. Це
часті зміни економічного законодавства та високий регуляторний тиск. Із цими проблемами стикається приблизно
кожне четверте опитане МСП. Вони більше актуальні для підприємств, які є юридичними особами: часті зміни
економічного законодавства перешкоджають розвитку 29% цих підприємств, а високий регуляторний тиск є
проблемою для 25% з них. Серед ФОП відповідні частки менші: 18% ФОП повідомляють як про одну, так і про іншу
проблему. Негативний вплив обох перешкод – як частих змін економічного законодавства, так і високого
регуляторного тиску – посилюється із збільшенням розміру підприємств.
Корупція виступає перешкодою для 23% опитаних МСП. Ця частка не змінилася порівняно із 2015 роком. Практично
однакові частки юридичних осіб (22%) та фізичних осіб-підприємців (24%) повідомляють про цю проблему, але,
знову ж, у рейтингу перешкод для діяльності ФОП корупція займає п’яте місце, в той час як для юридичних осіб її
випереджають інші проблеми, в результаті цього корупція знаходиться на восьмому місці у рейтингу перешкод для
цієї групи підприємств.
Вплив війни на Сході України дещо зменшився порівняно із 2015 роком, коли війну називали перешкодою 28%
опитаних МСП. У 2016 році 20% респондентів повідомили, що війна на Сході перешкоджає їхньому бізнесу. Така ж
частка опитаних (20%) відмітили, що брак кваліфікованих працівників перешкоджає їхньому бізнесу. Частка
підприємств, які повідомляють про цю проблему, зросла порівняно із першою хвилею опитування, де вона
складала 13%. Для підприємств-юридичних осіб питання браку працівників потрібної кваліфікації є дещо більш
актуальним, ніж для фізичних осіб-підприємців: про цю перешкоду повідомили 17% ФОП та 22% юридичних осіб.
На високий рівень конкуренції скаржаться 19% опитаних ФОП, і приблизно такі ж частки опитаних відмічають
проблеми, пов’язані із фінансами. Перешкодою для зростання 19% МСП є низька доступність кредитів, для 17% –
брак обігових коштів та високі ставки кредитів. Відповідні частки опитаних практично не змінились із 2015 року.
Крім цього, 14% МСП назвали перешкодою для бізнесу неефективність державного апарату.
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Таблиця 2. Перешкоди, які обмежують зростання бізнесу (2016 рік), % опитаних

Немає факторів, що обмежують
зростання
Недостатньо кваліфікованих
працівників
Недостатньо замовлень / обсягів
реалізації / низький попит на
продукцію
Недостатньо сировини /
матеріалів
Проблема ліквідності / брак
обігових коштів
Нестабільна політична ситуація
(нестабільність уряду, можливість
протестних рухів)
Недостатньо виробничих
потужностей
Низька доступність кредитів
(складність процедури отримання
кредитів, вимоги банків)
Складне податкове
адміністрування
Війна на Сході України
Обмежувальне трудове
законодавство
Корупція
Проблеми з енергопостачанням
Високий регуляторний тиск
(нечітке законодавство, перевірки,
бюрократичність процедур)
Високі ставки податків
Застарілі технології
Високі ставки кредитів
Часті зміни економічного
законодавства
Високий рівень конкуренції
Обтяжливе валютне регулювання
Інфляція
Неефективність державного
апарату
Інше

Мікропідприємства
усіх форм
власності

Малі
підприємства
усіх форм
власності

Середні
підприємства
усіх форм
власності

Вибірка

ФОП

Юридичні
особи

3%

3%

2%

2%

2%

4%

20%

17%

22%

17%

30%

23%

59%

64%

56%

63%

55%

41%

4%

3%

4%

3%

2%

6%

17%

15%

18%

16%

20%

20%

44%

47%

43%

45%

43%

43%

7%

5%

8%

7%

6%

9%

19%

19%

19%

18%

22%

18%

27%

22%

29%

23%

33%

38%

20%

18%

21%

21%

20%

18%

7%

8%

6%

6%

6%

7%

23%
4%

24%
3%

22%
3%

23%
4%

23%
3%

19%
3%

23%

18%

25%

20%

27%

32%

35%
4%
17%

29%
3%
16%

38%
5%
17%

32%
4%
16%

42%
6%
18%

39%
7%
16%

26%

18%

29%

23%

30%

33%

19%
10%
26%

18%
12%
27%

20%
9%
25%

19%
10%
27%

23%
10%
28%

16%
6%
20%

14%

15%

14%

15%

12%

13%

1%

1%

1%

1%

2%

1%
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Таблиця 3. Динаміка перешкод, які обмежують зростання бізнесу (2016 та 2015 роки), % опитаних5

2016

2015

Зміна у 2016 порівняно із
2015 (відсоткових пунктів)

Недостатньо замовлень / обсягів реалізації /
низький попит на продукцію

59%

39%

+20

Недостатньо кваліфікованих працівників

20%

13%

+7

Високі ставки податків

35%

31%

+4

Високий регуляторний тиск (нечітке законодавство,
перевірки, бюрократичність процедур)

23%

20%

+3

Високий рівень конкуренції

19%

16%

+3

Обмежувальне трудове законодавство

7%

3%

+3

Часті зміни економічного законодавства

26%

23%

+3

Високі ставки кредитів

17%

15%

+2

Обтяжливе податкове адміністрування,
бухгалтерський облік

27%

26%

+1

Недостатньо виробничих потужностей

7%

6%

+1

Застарілі технології

4%

4%

+1

Неефективність державного апарату

14%

14%

0

Проблеми з енергопостачанням

4%

3%

0

Низька доступність кредитів (складність
процедури отримання кредитів, вимоги банків)

19%

18%

0

Обтяжливе валютне регулювання

10%

9%

0

Недостатньо сировини /матеріалів

4%

4%

0

Корупція

23%

23%

-1

Проблема ліквідності / брак обігових коштів

17%

18%

-1

Немає факторів, що обмежують зростання

3%

3%

-1

Інше

1%

3%

-2

Інфляція

26%

29%

-3

Нестабільна політична ситуація (нестабільність
уряду, можливість протестних рухів)

44%

51%

-6

Війна на Сході України

20%

28%

-8

5

У таблиці подані заокруглені відсотки, тоді як різниця розрахована за точними значеннями. Через це можливі розбіжності у
межах одного відсотка.
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2.2

Перешкоди для зростання МСП в дворічній перспективі

Респонденти, які вказали, що не планують розширювати діяльність свого підприємства протягом наступних двох
років, (це 52% усіх опитаних МСП) навели причини того, чому вони не готові цього робити. Основні причини
відсутності планів на зростання – несприятлива економічна ситуація в країні та відсутність можливостей на ринку
для розширення (брак попиту, низька купівельна спроможність у населення). Ці причини перешкоджають
зростанню більш ніж половині МСП, що не планують збільшувати обсяги діяльності протягом наступних двох років.
Так, 54% підприємств, що не планують зростання, назвали причиною цього несприятливу економічну ситуацію в
країні, а 53% – відсутність ринку на товари або послуги. При цьому підприємства середнього розміру усіх форм
власності порівняно рідше повідомляють про ці перешкоди, ніж мікро- та малі підприємства.
Рис. 12. Основні перешкоди для розширення діяльності підприємств, % опитаних
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Щоб не втратити законодавчі переваги малого бізнесу

9%

Складність дотримання вимог технічного, санітарного та фітосанітарного регулювання (в т.ч. вартість)

6%

Щоб не втратити контроль над процесами на підприємстві

4%

Бракує інформації, як це зробити

4%

Інше

2%
0%

32

10%

20%

30%

40%

50%

60%

За результатами першої хвилі опитування у 2015 році несприятлива економічна ситуація також була головною
перешкодою, яка стримувала розвиток підприємств у дворічній перспективі. Частка МСП, які вказали на цю
перешкоду, була більшою: 68%. Однак, брак ринку на товари або послуги порівняно менш негативно впливав на
плани підприємців у 2015 році – це назвали перешкодою 19% МСП. Це ще раз демонструє, що вплив несприятливих
ринкових умов (низького попиту, недостатньої купівельної спроможності споживачів) ще більше посилився
протягом 2016 року.
Вагомою перешкодою для розширення діяльності підприємств залишаються недостатні фінансові можливості. У
2015 році брак фінансування виступав перешкодою для 29% МСП, що не планували збільшувати обсяги діяльності, а
у 2016 році ця частка збільшилась до 44%. Проблеми з фінансуванням актуальні для різних категорій МСП за
розміром, але відносно менше торкаються підприємств середнього розміру.
Політична нестабільність також не дозволяє підприємствам збільшувати свої обсяги діяльності протягом наступних
двох років. Про цю перешкоду повідомили 32% підприємств, при цьому вона однаково торкається як мікро-, так і
малих та середніх підприємств. Політична нестабільність не була виділена як окрема перешкода для розширення
бізнесу у першій хвилі опитування, а те, що її зазначила третина опитаних у 2016 році, показує, що політичні ризики
залишаються важливим фактором для МСП при плануванні своєї діяльності.
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Рис. 13. Основні перешкоди для розширення діяльності підприємств (за розміром), % опитаних

10%
0%
Несприятлива
економічна
ситуація в країні

Немає ринку на Не маю фінансових
товари / послуги
можливостей

Всього

Мікропідприємства

Політична
нестабільність

Малі підприємства

Жорстка
конкуренція

Важко знайти
нових працівників
належної
кваліфікації
Середні підприємства

Жорстка конкуренція на ринку стала більш відчутною для бізнесу. У 2016 році 26% МСП, що не планують
розширювати свою діяльність, назвали її перешкодою для зростання. Це більше, ніж у першій хвилі опитування: у
2015 році відповідний відсоток дорівнював 15%. Малі підприємства частіше від середніх та мікропідприємств
відкладають розширення через вплив конкуренції.
22% МСП не планують розширюватися зокрема тому, що їм бракує нових працівників відповідної кваліфікації. У
цьому випадку малі підприємства також відрізняються від мікро- та середніх підприємств тим, що їм найважче
знайти нових працівників із потрібною кваліфікацією (це є перешкодою для 32% малих підприємств порівняно із
22% мікропідприємств та 16% середніх. Частина підприємств не може зростати через високі ставки кредитів (19%),
через вплив війни на Сході (18%) та корупції (17%). 13% МСП бракує виробничих потужностей для зростання.
Крім цього, опитані підприємці вказали на низку регуляторних причин, які стримуватимуть їхнє зростання протягом
наступних двох років. По-перше, це побоювання, що із переходом на загальну податкову систему їм доведеться
сплачувати більше. Під цим можуть розумітися як вищі ставки податків, так і більше платежів, у тому числі
неофіційних, пов’язаних із роботою підприємства на загальній системі оподаткування. 22% опитаних МСП, що не
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планують зростати, пояснили це побоюваннями щодо збільшення вартості ведення бізнесу на загальній системі,
при чому ця перешкода більше актуальна для фізичних осіб-підприємців (24%), ніж для юридичних осіб (11%). Подруге, це складність отримання дозвільних документів та ліцензій, у тому числі їхня вартість. Це називають
перешкодою для розширення 13% МСП, що не планують зростати протягом наступних двох років. По-третє, частина
МСП (10%) відкладають зростання через те, що не бажають переходити на загальну податкову систему у зв’язку з
іншими причинами, що не стосуються безпосередньо вартості. Підприємців знеохочують труднощі в
адмініструванні, обліку та інших процедурах, необхідність у яких настає із переходом на загальну систему.
Крім цього, 9% МСП, що не мають наміру розширювати бізнес протягом наступних двох років, повідомили, що не
хочуть втрачати законодавчі переваги малого бізнесу, а 6% назвали перешкодою для розширення складність
дотримання вимог технічного, санітарного та фіто-санітарного регулювання, в тому числі його вартість.
Лише 10% МСП вказали, що не планують зростати через те, що отримують достатньо доходу. У 2015 році відповідна
частка складала 5% опитаних.

2.3

Висновки



Несприятлива ситуація на ринку, тобто брак попиту, стала найбільшою перешкодою для зростання бізнесу у
2016 році, перевищивши за важливістю несприятливу політичну ситуацію, яка була головною перешкодою
для бізнесу у 2015 році.



Несприятлива політична ситуація все ще залишається вагомою перешкодою для МСП – вона знаходиться на
другому місці рейтингу перешкод – але її вплив дещо послабився порівняно із 2015 роком.



Високі ставки податків та складне адміністрування податків є більш відчутним бар’єром для підприємствюридичних осіб, ніж для фізичних осіб-підприємців.



Часті зміни економічного законодавства, високий регуляторний тиск та корупція перешкоджають розвитку
приблизно кожного четвертого МСП.



Несприятлива економічна ситуація в країні та брак ринку на товари або послуги (тобто брак попиту та низька
купівельна спроможність населення) – головні причини того, чому половина опитаних МСП не планує
розширювати діяльність бізнесу протягом наступних двох років.



Брак фінансових можливостей та політична нестабільність – це вагомі фактори, які стримують зростання
бізнесу у дворічній перспективі.

34

3. Дерегуляція
3.1

Заходи дерегуляції – вплив на підприємство

Одним з основних напрямків економічної політики держави відповідно до стратегії 2020 є дерегуляція – створення
комфортного бізнес-клімату через усунення надмірного регуляторного тиску держави на бізнес та ліквідацію
надмірного контролю підприємницької діяльності шляхом спрощення процедур, зменшення частоти перевірок та
зменшення кількості контролюючих органів, скасування зайвих дозволів й ліцензій, побудова ефективної та зручної
в адмініструванні регуляції у сферах, де вона необхідна6. В першу чергу дерегуляція концентрується на тих сферах
економіки, що найбільше впливають на малий та середній бізнес або створюють найбільші перешкоди для
нормального функціонування підприємств. Курс на дерегуляцію було встановлено ще навесні 2015 року (березеньквітень 2015 року – ухвалено та підписано законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)».
За результатами опитування, 73,2% керівників малих та середніх підприємств не відчули впливу дерегуляції на
ведення власного бізнесу. При цьому про погіршення умов діяльності повідомили 17,0% респондентів, тоді як про
покращення – майже вдвічі менше – 9,8%. Поряд з питанням про оцінку впливу респонденти могли назвати
конкретні заходи дерегуляції, які на їх думку позитивно або негативно вплинули на діяльність їх підприємства7. Так,
респонденти, які оцінили вплив дерегуляції позитивно, у якості конкретних успішних заходів назвали мораторій на
перевірки, зменшення бюрократії та кількості дозволів, створення системи електронного документообороту,
спрощення у адмініструванні податків, спрощення реєстраційних процедур тощо. Серед респондентів, які
негативно оцінили вплив дерегуляції, несприятливі наслідки пов’язують насамперед з частими змінами
податкового законодавства та підвищенням розмірів податків, низькою купівельною спроможністю населення,
неефективністю державного апарату, інфляцією та підвищенням цін. Також, у якості негативних наслідків частина
респондентів назвали нестабільність економічної та політичної ситуації, нестабільність курсу долара, фіктивність
мораторію на перевірки, підвищення мінімальної зарплати, відміну регулювання цін, корупцію тощо.
Зазначимо, що у значної частини респондентів відповідні питання викликали складнощі, насамперед внаслідок
нерозуміння сутності реформ дерегуляції. Так, частина названих респондентами варіантів не стосувалися конкретно
дерегуляції, а охоплювали більш широке коло явищ. Це може бути пов’язаним як з недостатнім інформуванням про
зміст дерегуляції та конкретні кроки, байдужістю респондентів, так і з відсутністю реальних перетворень.
При цьому, оцінки реформ дерегуляції не пов’язані ні з розміром підприємств, ні з видом діяльності, ні з
організаційно-правовою формою підприємства: так, у всіх групах абсолютна більшість зазначила відсутність змін,
тоді як частка песимістів дещо переважає частку оптимістів. Теж саме стосується і регіонального розподілу. Разом з
тим, порівняно іншими регіонами, найгірше вплив дерегуляції оцінили МСП Київської та Черкаської областей
(баланс позитивних та негативних оцінок становить -21% та -17% відповідно), тоді як найкраще – МСП
Житомирської, Донецької та Львівської областей (баланс позитивних та негативних оцінок становить +6% у
Житомирській області, та 4% і 3% у Донецькій та Львівській відповідно).

6

http://reforms.in.ua/ua/reforms/deregulyaciya-ta-rozvytok-pidpryyemnyctva#overview
Відповідні питання були відкритими та передбачали можливість назвати до 3х заходів дерегуляції, які мали позитивний або
негативний ефект на діяльність їхнього підприємства, тому сумарна процентне значення по варіантам відповідей перевищує
100%. Найбільш повторювані відповіді згруповані у конкретні варіанти, решта – інше.
7
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3.2

Проходження регуляторних процедур

Залежно від сфери регулювання, від 40,0% до 77,2%8 опитаних підприємців повідомляють, що проходження
регуляторних процедур створює певні проблеми для діяльності та зростання їхнього бізнесу. Найбільші проблеми у
підприємців, які стикалися з відповідною процедурою (58,6% від загальної вибірки), викликає валютне регулювання
– «проблемність» регуляторної процедури становить 3,2 бали (де 1 – відсутність проблем, 5 – значні проблеми).
Так, значні проблеми9 виникали у 43,8% респондентів. Наступними на шкалі проблемності, відповідно до оцінок
респондентів, є регулювання землекористування та цінове регулювання – 2,7% та 2,6% відповідно (значні проблеми
у зазначених регуляторних сферах виникали у 31,8% та 28,6% респондентів відповідно).
Рис. 14. Проблематичність регуляторних процедур у сферах державного регулювання
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Натомість, майже не викликали проблем у респондентів реєстрація та постановка на облік («проблемність»
процедури підприємці оцінили на 1,8 балу) та регулювання зовнішньої реклами («проблемність» - 1,9 балу). Так,
8

Шкала оцінки від 1 до 5, де 1 – не проблема, 5 – значна проблема. Тут маються на увазі респонденти, які вибрали
альтернативу 2, 3, 4 або 5.
9
Шкала оцінки від 1 до 5, де 1 – не проблема, 5 – значна проблема. Тут маються на увазі респонденти, які вибрали
альтернативу 4 або 5.
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жодних проблем з цими процедурами не виникало у 74,9% та 72,3% респондентів відповідно. Так само, не
викликають істотних складнощів у більшості опитаних підприємців санітарно-гігієнічний контроль, регуляторні
процедури пов’язані процедури, пов’язані з початком користування приміщеннями та регулювання пожежної
безпеки.
Рейтинг «проблемності» сфер регулювання для мікро та малих підприємств майже не відрізняється. Разом з тим,
керівники середніх підприємств частіше повідомляють про проблеми внаслідок регулювання землекористування –
для цих підприємств зазначена сфера є найбільш проблемною, тоді як для малих та мікропідприємств – валютне
регулювання. Підключення до електромереж та ліцензування є більш проблемним для малих та мікропідприємств,
тоді як для середніх – цінове регулювання. Реєстрація, регулювання зовнішньої реклами та регуляторні процедури,
пов’язані з користуванням приміщення у всіх трьох групах опитаних не викликали особливих проблем.
Рис. 15. Частка респондентів, у яких регулювання у наступних сферах викликало значні труднощі (залежно від розміру підприємств),
%
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Залежно від регіону проведення опитування респонденти по різному оцінюють проблемність сфер регулювання.
Так, найчастіше про значні проблеми з проходженням регуляторних процедур повідомляють МСП Рівненської (у
80,0% респондентів проходження регуляторних процедур принаймні в одній зі сфер викликало складнощі),
Чернігівської (76,7%) та Івано-Франківської областей (75,0%). Відповідно, найгірші оцінки у рейтингу проблемності
проходження більшості регуляторних процедур отримали ці області. Сфери регулювання та топ-3 регіони,
респонденти яких дали найгірші оцінки на шкалі проблемності подано на рисунку.
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Рис. 16. "Проблемність" проходження регуляторних процедур у різних сферах регулювання з точки зору МСП з різних регіонів
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Санітарно-гігієнічний
контроль (2,0)
 Рівненська (2,7)
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Реєстрація і постановка
на облік (1,8)




Чернігівська (2,2)
Полтавська (2,1);
Рівненська (2,0).

Загалом, за виключенням Волинської області (відповідний показник становить 43,2%), у більш ніж половини МСП
кожного регіону проходження регуляторних процедур принаймні в одній сфері викликає значні проблеми.

3.1.









Висновки

73,2% керівників малих та середніх підприємств не відчули жодного впливу дерегуляції на ведення власного
бізнесу. Про погіршення умов діяльності повідомили 17,0% респондентів, тоді як про покращення – майже
вдвічі менше – 9,8%.
Залежно від сфери регулювання, від 40,0% до 77,2% опитаних підприємців повідомляють, що проходження
регуляторних процедур створює певні проблеми для діяльності та зростання їхнього бізнесу.
Найбільш проблемними сферами регулювання є валютне регулювання («проблемність» становить 3,2 бали,
де 1 – відсутність проблем, 5 – значні проблеми), регулювання землекористування (2,7) та цінове
регулювання (2,6).
Майже не викликали проблем у респондентів реєстрація та постановка на облік («проблемність» процедури
підприємці оцінили на 1,8 балу) та регулювання зовнішньої реклами («проблемність» - 1,9 балу).
Найбільш проблемною сферою для середніх підприємств є регулювання землекористування, тоді як для
малих та мікропідприємств – валютне регулювання.
Найчастіше про значні проблеми з проходженням регуляторних процедур повідомляють МСП Рівненської (у
80,0% респондентів проходження регуляторних процедур принаймні в одній зі сфер викликало складнощі),
Чернігівської (76,7%) та Івано-Франківської областей (75,0%).

4. Вартість регулювання
Дотримання регуляторних вимог малими та середніми підприємствами супроводжується значними витратами,
насамперед пов’язаними з реєстраційними процедурами, ліцензуванням, технічним регулюванням, санітарногігієнічним контролем та перевірками. Так, загальні витрати МСП на проходження зазначених процедур протягом
2016 року становили в середньому 27412 грн. Ця сума включає як прямі витрати у формі офіційних та неофіційних
платежів, так і непрямі витрати – грошовий вираз часу, яке підприємство витрачало на проходження відповідної
процедури. У 2015 році відповідний показник був вищим – 29761 грн., у першу чергу внаслідок витрат, з якими
стикалися МСП під час перевірок.
Крім зазначеної суми, значну частку прибутку МСП сплачують у формі податків, однак вони не враховувалася при
підрахунку вартості регулювання. З огляду на те, що про експорт та імпорт повідомила обмежена кількість
підприємств, витрати, що мали місце у процесі регулювання експорту та імпорту також не враховувалися. Далі
наведено деталізовану інформацію щодо витрат, які мали підприємства під час проходження регуляторних
процедур протягом 2016 року.

4.1.

Реєстрація та постановка на облік

Перед початком діяльності українські підприємці повинні зареєструвати свою діяльність, що є одночасно і
створенням підприємства. Подібну процедуру потрібно проходити також при зміні форми власності та
організаційної структури підприємства під час перереєстрації. Від простоти чи складності цієї процедури залежить
швидкість розвитку бізнесу в країні.
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У 2016 році реєстраційні процедури10 здійснювали 27,1% опитаних МСП. З них 94,7% реєстрували зміни до
установчих документів чи інших даних про підприємство/ФОП, 5,3% - реєстрували підприємство/ФОП.
Наявність посередників, відносно добре встановлений та стабільний процес реєстрації зумовлює використання
підприємцями послуг останніх. Так, до посередників при реєстрації зверталися 20,0% МСП, при цьому частіше –
мікропідприємства (24,2% порівняно з 12,4% у групі малих та 16,8% у групі середніх підприємств). Цей показник
дещо зріс порівняно з попереднім роком: у 2015 році послуги посередників використали 13,4% підприємств11.
Реєстрація за допомогою посередника коштувала підприємцю у середньому 1508 грн. та тривала 7,8 дня.
Відповідно до оцінок респондентів витрати зросли порівняно з попереднім роком: у 2015 році реєстрація за
допомогою посередника коштувала близько 1002 грн. та тривала 5,4 дня12.
В Україні існує можливість здійснення державної реєстрації (подання документів у електронній формі для
державної реєстрації) за допомогою порталу електронних сервісів. Так, за його допомогою у поточному році
здійснювали реєстрацію 27,9% опитаних МСП. Частіше про використання послуги повідомляють більші за розміром
підприємства: так, якщо серед мікропідприємств електронний кабінет використовували 23,5%, то серед малих та
середніх підприємств цей показник становить вже 32,6: та 33,3% відповідно.
У більшості респондентів (60,8%) реєстрація через портал електронних сервісів закінчилася успішно і не викликала
жодних проблем. Ще 25,8% зареєструвалися, однак процедура викликала певні проблеми. Не вдалося
зареєструватися через портал 13,4% респондентів. Найчастіше проблеми зі здійсненням електронної реєстрації
виникали внаслідок недостатності або незрозумілості довідкової інформації про роботу сервісу, поганої технічної
підтримки (44,7% респондентів). 34,2% опитаних повідомили про проблеми зі встановленням та роботою
програмного забезпечення та створенням власного кабінету, 28,9% - про складнощі з отриманням електронного
цифрового підпису, 23,7% - про проблеми з заповненням бланку реєстрації. Додатково інші проблеми виникали у
7,9% респондентів13.
Порівняно з попередніми роками, використання електронного сервісу під час реєстрації зросло. Так, у 2015 році
послугою користувалися 20,0% МСП, тоді як у 2014 році ще менше – 13,0%.

4.2.

Проходження реєстраційних процедур

Повна (пере)реєстрація бізнесу у 2016 році тривала у середньому 11 днів, при цьому, у 50% випадків
(пере)реєстрація підприємства зайняла не більше 3 днів. За проходження процедури опитані підприємці сплатили
у середньому 432 грн. Ця сума включає як офіційну плату, так і неофіційні витрати 14, про які повідомили 6,2%
респондентів. Порівняно з даними за попередній рік ситуація майже не змінилася: у 2015 році тривалість
процедури за повідомленнями респондентів становила 10,5 днів та коштувала 380 грн.
Витрати на (пере)реєстрацію зростають зі збільшенням розміру підприємств: так, мікропідприємства на
проходження процедури у середньому витрачають 9,5 дні та 384 грн., малі підприємства – 11,1 дня та 461 грн.,
середні – 14,5 дні та 479 грн. (зв’язок між тривалістю проходження (пере)реєстрації та розміром підприємства
значущий на рівні 0,05). При цьому, для менших за розміром підприємств зазначена процедура частіше

10

Надалі у розділі мова йтиме про МСП, які здійснювали реєстрацію підприємства/зміни в статуті чи даних у 2016 році. У
випадках використання даних за інші роки про це додатково повідомлятиметься.
11
ABCA 2015
12
ABCA 2015
13
Питання множинної відповіді, сума не дорівнює 100%
14
Неофіційні витрати включають неофіційні платежі та добровільні пожертви
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супроводжується неофіційними витратами: серед мікропідприємств про останні повідомили 8,0% респондентів,
серед малих та середніх – 4,5% та 3,6% відповідно.
В першу чергу суб’єкт підприємницької діяльності має зареєструватися у Єдиному державному реєстрі, або,
відповідно, зареєструвати зміни до відомостей, що містяться у Єдиному державному реєстрі. Так, за
повідомленнями підприємців, у 2016 році державна (пере)реєстрація тривала у середньому 5,7 дня, при цьому
36,3% респондентів пройшли процедуру за один день. Вартість проходження процедури (включаючи неофіційні
витрати) склала у середньому 380 грн., при цьому 18,1% респондентів повідомили про відсутність жодних платежів.
Неофіційні платежі та (або) добровільні внески мали 4,8%. Враховуючи непрямі витрати (тривалість процедури),
можна говорити про загальну вартість державної реєстрації на рівні 1680 грн. Порівнюючи дані з результатами
попереднього року можна говорити про певне погіршення ситуації: так, загальна вартість проходження процедури
у 2015 році становила 1011 грн., з них 241 грн. – прямі витрати (офіційні платежі, неофіційні та/або добровільні
внески), решта – непрямі витрати, еквівалентні 3,6 робочим дням.
Крім державної реєстрації суб'єкт підприємницької діяльності має зареєструватися в інших державних органах та
установах. Кількість органів залежить від організаційно-правової форми підприємства та сфери діяльності. Так,
підприємство має отримати свідоцтво від Державної фіскальної служби – як платник єдиного податку або як
платник ПДВ, зареєструватися у органах Державної служби статистики, Пенсійному фонді та Фонді соціального
страхування. Основні показники за реєстраційними процедурами у згаданих органах подано нижче.
Таблиця 4. Основні показники проходження реєстраційних процедур, % опитаних

Державний реєстратор
ДФС як платник єдиного
податку
ДФС як платник ПДВ
Державна служба
статистики
Пенсійний фонд
Фонди соціального
страхування
Інше

Покриття,
%
92,9%
32,4%
23,2%
26,1%
23.,7%
18,2%
6,1%

2016
Тривалість,
днів
5,8
4,5

Покриття,
%
93,3%
45,3%

2015
Тривалість,
днів
3,6
4,8

Вартість,
грн.
380
-

Вартість,
грн.
241
-

7,2
2,7

-

45,2%
44,3%

7,6
2,8

-

3,5
2,5

-

45,2%
37.0%

3,2
2,8

-

9,4

-

13.7%

14

-

Порівнюючи процес реєстрації у 2016 та 2013 роках більшість респондентів (67,6%) повідомляють про спрощення
умов. Відсутність змін зазначили 25,9% опитаних підприємців та лише 6,5% - ускладнення. Відповідно, індекс змін
умов та процесу регуляторної процедури додатній та становить +0,6. Оцінки не пов’язані з розміром підприємств –
мікро, малі та середні підприємства однаково позитивно оцінюють зміни в процедурі реєстрації.
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Рис. 17. Оцінка змін в умовах і процесах реєстрації, 2016р. до 2013р.
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Ліцензування

Окремі види господарської діяльності підлягають ліцензуванню. Відповідно, перш ніж розпочати свою діяльність,
підприємці мають звернутися до державних органів та отримати ліцензії. Згідно законодавства, ліцензія – це
документ, що надається органом ліцензування на право провадження суб’єктом господарювання певного виду
господарської діяльності, яка підлягає ліцензуванню. Тобто ліцензія – це дозвіл на здійснення певних видів
господарської діяльності. Суспільні відносини у сфері ліцензування видів господарської діяльності регулюються ЗУ
«Про ліцензування видів господарської діяльності», крім цього, у випадку окремих видів господарської діяльності
діють ЗУ «Про банки і банківську діяльність», ЗУ «Про телебачення і радіомовлення», ЗУ «Про державне
регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових
виробів» тощо.
В межах даного дослідження ми використовуватимемо поняття «ліцензійне покриття» - відсоток компаній, які
отримували принаймні одну ліцензію. Ліцензійне покриття є важливим індикатором масштабу регулювання
державою підприємницької діяльності.
Так, на момент опитування 30,5% респондентів мали принаймні одну ліцензію. Рівень ліцензійного покриття
статистично значущо пов’язаний з розміром підприємств. Так, якщо серед мікропідприємств 24,9% повідомили про
наявність принаймні однієї ліцензії, то серед малих та великих підприємств зазначений показник становить 42,6% та
47,1% відповідно. Зараз не мають, але раніше мали ліцензії 11,7% респондентів, ще 57,7% респондентів не мають і
ніколи на мали ліцензії.
Порівняно з попереднім роком ситуація практично не змінилася як загалом, так і у розрізі розміру підприємств: у
першій хвилі опитування покриття ліцензіями становило 31,3%, серед мікропідприємств ліцензії мали 24,9%, серед
малих та середніх – 42,2% та 47,1% відповідно.
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Рис. 18. Ліцензійне покриття у 2015 та 2016 рр.
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У середньому опитані МСП мають 2 ліцензії (у 2015 році відповідний показник становив 1,9 ліцензії), при цьому
67,9% респондентів мають 1 ліцензію. Більші за розміром підприємства повідомляють про більшу кількість ліцензій:
так, мікропідприємства мають у середньому 1,6 ліцензії, малі – 2,5 ліцензій, середні – 2,3 ліцензії.
Відповідно до ст. 12 ЗУ «Про ліцензування видів господарської діяльності» ліцензії видаються безстроково. Разом з
тим, у випадку окремих видів господарської діяльності ліцензії обмежуються певним терміном (строки їх дії та
вартість регулюються іншими документами). Так, строк дії ліцензії у випадку виробництва і торгівлі алкогольними
напоями та тютюновими виробами становить 5 років. За результатами опитування безстрокові ліцензії мають 35,9%
МСП, тоді як у 2015 році цей показник становив 28,6%. Частіше про наявність безстрокових ліцензій повідомляють
мікропідприємства (36,7% респондентів) та малі підприємства (37,5% респондентів). Серед опитаних середніх
підприємств безстрокові ліцензії мають 31,2%.
64,1% респондентів мають строкові ліцензії, термін дії яких становить у середньому 3,7 року, при цьому раз на рік і
частіше необхідно оновлювати ліцензії 35,4% респондентів. Середній термін дії ліцензії у випадку мікропідприємств
становить 3,2 року, малих – 3,8 року та середніх – 4,7 року.
Відповідно до результатів опитування, процедура отримання однієї ліцензії займала у підприємства в середньому
24,3 дня, разом з цим, для половини респондентів тривалість процедури не перевищила двох тижнів. Пряма
вартість процесу становила 7091 грн., для 50% підприємств – не більше 3000 грн. Порівняно з даними попередньої
хвилі опитування можна говорити про спрощення процедури у плані тривалості: так, у 2015 році отримання ліцензії
займало 36,4 дня, що у грошовому перерахунку («непряма вартість») становила більшу частину вартості процедури.
Натомість, прямі грошові витрати фактично не змінилися – у 2015 році усі необхідні витрати для отримання ліцензії
становили 6841 грн. (для 50% підприємств – не більше 3000 грн.).
Загальна вартість процедури, включаючи непрямі платежі, склала 13048 грн., що нижче за показник попереднього
року (14713 грн.). Зниження загальної вартості процедури пов’язано, насамперед, зі скороченням часових витрат.
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Рис. 19. Тривалість та вартість отримання ліцензії у 2015 та 2016 рр.
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Для більших за розміром підприємств характерні більші як часові, так і грошові витрати для того, щоб отримати
ліцензію. При цьому, порівняно з 2015 роком у випадку малих та середніх підприємств значно скоротилася середня
тривалість проходження процедури (відповідно 42,1 і 47,7 дня у 2015 році та 29,0 і 27,6 дня у 2016). Додатково,
порівняно з 2015 роком скоротилася грошова вартість отримання ліцензії у випадку мікропідприємств.
Крім офіційної плати, 19,4% респондентів повідомили про сплату платежів за проведення експертизи та оцінки,
24,0% – про витрати на нотаріальні посвідчення. Про добровільні пожертви та неофіційні платежі повідомили 17,0%
респондентів, що перевищує показник попереднього року (13,2% респондентів).
Менші за розміром підприємства частіше повідомляють про неофіційні витрати. Так, якщо у групі середніх
підприємств про неофіційні внески та добровільні платежі повідомили 11,1% респондентів, серед малих
підприємств цей показних становить 13,8%, серед мікропідприємств – вже 20,0%.
Таблиця 5. Основні показники, регулювання ліцензування, % опитаних

Покриття (%)
Кількість ліцензій
Безстрокові ліцензії (%)
Тривалість отримання однієї ліцензії (днів)
Пряма вартість однієї ліцензії (грн.)
Рівень неофіційних платежів (%)
Загальна вартість отримання однієї ліцензії (грн.)

2015
31,3%
1,9
28,6%
36,4
6841
13,2%
14713

2016
30,5%
2,0
35,9%
24,3
7091
17,0%
13048

У цілому, опитані підприємства скоріше позитивно оцінюють зміни у процесах та умовах, пов’язаних з отриманням
ліцензій. Так, порівнюючи їх з 2013 роком 29,9% повідомили про спрощення, тоді як про погіршення сказали 17,7%
респондентів. Відсутність змін зазначили 52,4% респондентів. Відповідно, індекс оцінки змін у регуляторній
процедурі додатній та становить +0,1, що свідчить про незначне покращення.
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Хоч оцінки незначно відрізняються у розрізі розміру підприємств, порівняно з іншими середні підприємства частіше
наголошують на ускладненні процедури отримання ліцензій, тоді як малі – на спрощенні. Відповідно, індекс оцінки
змін у регуляторній процедурі найвищий у групі малих підприємств та становить +0,2, тоді як найнижчий у групі
середніх підприємств (0,0).
Рис. 20. Оцінка змін в умовах і процесах, пов'язаних з отриманням ліцензій, 2016р. до 2013р
.
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Регулювання продукції й послуг

Якість та безпека продукції і послуг в Україні регулюється через систему оцінки відповідності (сертифікація), та
гігієнічні й санітарні дозволи. Сертифікат відповідності - документ, що підтверджує виконання визначених вимог, які
стосуються об’єкта оцінки відповідності. Для підтвердження факту відповідності може використовуватися як
декларація виробника, так і оцінка «третьою стороною» - із залученням відповідних органів з оцінки відповідності15.
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи (гігієнічний/санітарний висновок) засвідчує
відповідність (невідповідність) об'єкта державної санітарно-епідеміологічної експертизи медичним вимогам
безпеки для здоров'я і життя людини, затверджується відповідним головним державним санітарним лікарем і є
обов'язковим для виконання власником об'єкта експертизи16. Санітарні й гігієнічні висновки впроваджуються
безпосередньо державними органами.
Регуляторне покриття такими сертифікатами й дозволами – важливий індикатор масштабу державного
регулювання продукції і послуг. Про необхідність сертифікації продукції або послуг у 2016 році повідомили 15,8%
респондентів (у попередньому році зазначений показник становив 20,7%). Сертифікацією продукції або послуг
частіше займаються більші за розміром підприємства: так, серед малих та середніх підприємств необхідно
отримувати сертифікати відповідності 25,2% та 25,7% респондентів, серед мікропідприємств – 11,1%.

15
16

ЗУ Про технічні регламенти та оцінку відповідності
ЗУ Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення
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Рис. 21. Покриття сертифікатами відповідності, 2016 р. до 2013 р., %
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На сьогоднішній день 55,1% опитаних МСП мають сертифікованою продукцію, що виготовляється серійно, 42.1% окремі партії продукції або окремі продукти, 13,4% - обладнання та 24,3% - послуги.
У середньому МСП сертифікують власну продукцію або послуги 6,4 рази на рік (у 50% випадків – 1 раз на рік). Більші
за розміром підприємства частіше займаються сертифікацією продукції або послуг: середні підприємства
отримують сертифікат відповідності у середньому 12,7 рази на рік, малі – 5,8 рази на рік, мікропідприємства – 5,0
разів на рік.
З підприємств, діяльність яких вимагає сертифікації, у поточному році сертифікат відповідності отримували 61,9%
респондентів. На це, щоразу, вони витрачали у середньому 15,2 дня (для половини респондентів тривалість
процедури не перевищила 7 днів) та 5343 грн. (для половини респондентів вартість процедури не перевищила 2200
грн.). Зазначену суму склали офіційні платежі (у середньому 4713 грн., про їх сплату повідомили 89,9%
респондентів), платежі юристам та посередникам (9,8% респондентів) та неофіційні витрати (11,7%). З урахуванням
непрямої вартості, еквівалентної витраченому часу, загальна вартість сертифікації склала 12990 грн. (у 2015 році
річна вартість отримання сертифікатів відповідності становила 14381 грн., що свідчить про певне покращення
ситуації).
Порівняно з 2015 роком, тривалість проходження процедури дещо зросла, тоді як вартість, навпаки, знизилася. Так,
за результатами першої хвилі опитування, витрати на сертифікацію у 2015 році становили 14,3 дня та 6263 грн. (у
50% випадків витрати не перевищили 5 днів та 2075 грн.). При цьому про офіційні платежі повідомляли 72,2% (у
середньому 4760 грн.), про платежі юристам та посередникам – 11,6%. Частка респондентів, які повідомили про
сплату неофіційних витрат у 2016 році не змінилися порівняно з показником 2015 року – 11,2%.
Таблиця 6. Основні показники, пов'язані з сертифікацією у 2015 та 2016 роках

Покриття (%)
Частота, разів на рік
Тривалість отримання сертифікату відповідності, днів
Вартість отримання (пряма), грн.
Рівень неофіційних платежів, %
Загальні витрати (включаючи непряму вартість), грн.
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2015
21,0%
4,4
14,3
6263
11,2%
14381

2016
15,8%
6,4
15,2
5343
11,7%
12990

Витрати, пов’язані зі встановленням відповідності неоднакові для підприємств різного розміру. Так, процедура
сертифікації виявилася менш тривалою для середніх підприємств, які, відповідно до результатів опитування,
оформлювали сертифікат відповідності у середньому за 10,7 дня (у 50% випадків – не більш ніж за 5 днів).
Натомість, малі та мікропідприємства повідомляють про отримання сертифікату протягом 17,3 та 16,8 днів
відповідно (у 50% випадків часові витрати не перевищили 7 днів у обох групах).
Вартість процедури (як офіційна так і загальна) виявилася найбільшою для малих підприємств. Так, отримання
сертифікату відповідності коштувало їм у середньому 6987 грн. (у 50% випадків вартість не перевищувала 3000
грн.). Мікропідприємства та середні підприємства заплатили за сертифікат близько 4600 грн. (при цьому у половині
випадків вартість процедури для мікропідприємств не перевищила 2000 грн., середніх підприємств – 1250 грн.).
Про сплату неформальних платежів під час проходження процедури найчастіше повідомляли малі підприємства.
Так, відповідно до результатів опитування 18,2% малих підприємств та 10,7% мікропідприємств сплачували
неофіційні платежі та добровільні внески, тоді як серед середніх за розміром підприємств цей показник становить
6,7%.
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи є необхідним для 15,6% підприємств (у 2015 році
відповідний показник становив 17,6%). Про необхідність документу частіше повідомляють більші за розміром
підприємства: серед середніх підприємств гігієнічний висновок мають отримувати 31,1%, серед малих – 22,0%, тоді
як серед мікропідприємств відповідний показник становить 10,6%. У середньому опитані підприємства займаються
отриманням такого висновку 4,3 рази на рік (у 50% випадків – 1 або рідше).
Рис. 22. Покриття санітарно-гігієнічними висновками, 2016 р. до 2013 р., %
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Серед цих підприємств у 2016 році процедурою оформлення гігієнічного висновку займалися 62,6%. Тривалість
оформлення документу щоразу становила у середньому 8,8 дня, тоді як у 50% випадків не перевищила 5 днів.
Вартість проходження процедури склала 2130 грн. (у 50% випадків не перевищила 1000 грн.). Зазначену суму
склали як офіційні платежі (про їх сплату повідомили 90,8% МСП), так і платежі юристам або посередником (11,8%)
та неофіційні витрати (9,5% респондентів). Враховуючи непряму вартість, загальні витрати на отримання санітарногігієнічного висновку протягом 2016 року склали 7937 грн.
Порівняно з попереднім роком витрати на отримання санітарно-гігієнічного висновку дещо зменшилися: так,
загальна вартість процедури протягом 2015 року склала 9537 грн, що включає прямі витрати у розмірі 2673 грн. (у
50% випадків витрати не перевищували 740 грн.), та непрямі витрати еквівалентні тривалості процедури (так, на
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отримання дозволу МСП витрачали у середньому 9,0 днів щоразу). Майже не змінилася і частка респондентів, які
повідомили про сплату неофіційних та/або добровільних внесків – 10,9% у попередньому році.
Таблиця 7. Основні показники, пов'язані з отриманням санітарно-гігієнічного висновку у 2015 та 2016 роках

Покриття (%)
Частота, разів на рік
Тривалість отримання гігієнічного висновку, днів
Вартість отримання (пряма), грн.
Рівень неофіційних платежів, %
Загальні витрати (включаючи непряму вартість), грн.

2015
17,6%
5,0
9,0
2673
10,9%
9537

2016
15,6%
4,3
8,8
2130
9,5%
7937

Часові витрати на проходження процедури незначно розрізняються у підприємств різних розмірів. Однак, серед
мікропідприємств наявні випадки з великими показниками часу, витраченого на отримання гігієнічного висновку,
через що середній показник тут вищий і становить 11,0 днів, тоді як для 50% мікропідприємств отримання дозволу
зайняло не більше 4 днів. У групах малих та середніх підприємств усереднені витрати часу становили близько 7
днів, тоді як для 50% не перевищили 5 днів. Вартість отримання гігієнічного висновку є вищою для більших за
розміром підприємств: мікропідприємства витрачали у середньому 1275 грн.), малі підприємства – 2083 грн.,
середні підприємства – 2597 грн. При цьому, у зазначених групах витрати для половини респондентів не
перевищили 852 грн., 2083 грн. та 2597 грн. відповідно.
Малі та мікропідприємства частіше повідомляють про неофіційні витрати: добровільні або неофіційні внески мали
по 13% респондентів у кожній групі. Серед середніх підприємств неофіційно платили лише 2,1% респондентів.
Рис. 23. Оцінка змін в умовах і процесах, пов'язаних з отриманням сертифікатів відповідності та гігієнічних висновків, 2016р. до
2013р.
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Порівнюючи процеси та умови, пов’язані з отриманням сертифікатів відповідності та санітарно-гігієнічних висновків
у 2016 та 2013 роках, МСП переважно наголошують на відсутності змін (62,6% серед опитаних). Проте, частка
підприємців, які відзначили спрощення процедури дещо перевищує частку тих, які відзначили ускладнення (21,8%
та 15,6% відповідно). Так, індекс оцінки змін регуляторної процедури є додатнім та становить +0,06.
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Порівняно з підприємствами інших розмірів мікропідприємства найгірше оцінюють зміни у ситуації з технічним та
санітарно-гігієнічним регулюванням – частки респондентів які відзначили спрощення та ускладнення практично
рівні. Відповідно, індекс оцінки змін майже нейтральний та становить +0,02. Більш позитивно оцінили зміни малі та
середні підприємства: зазначені індекси становлять +0,12 та +0,08, що свідчить про деяке спрощення у процедурі
отримання сертифікатів відповідності та санітарно-гігієнічних висновків.

4.5.

Державний нагляд

Контроль впровадження законів та регулювань, забезпечення якості продукції та послуг здійснюється
державними органами через проведення перевірок, ревізій, обстежень та інших дій. Покриття перевірками
(відсоток компаній, які зазначили, що їх перевіряли принаймні один раз на рік), частота перевірок, їхня
тривалість і витрати в якості каральних чи заохочувальних заходів, є важливими індикаторами якості бізнесклімату країни. Відповідно, зменшення частоти інспекцій та пов’язаних з ними зловживань, прозорість –
важливе завдання регуляторної політики. У 2016 році перевірки регулювалися Законом №71, відповідно до якого
впродовж 2016 року контролюючі органи могли перевіряти підприємства, фізичних осіб-підприємців з обсягом
доходу до 20 млн. грн. за попередній календарний рік лише з дозволу Кабміну, за заявкою суб’єкта
господарювання щодо його перевірки або згідно з рішенням Кримінального процесуального кодексу України.
Додатково, у листопаді 2016 року було ухвалено два закони17 щодо удосконалення відносин у сфері державного
нагляду та введено мораторій на проведення планових перевірок до кінця 2017 року (разом з цим, навряд чи ці
зміни встигли вплинути на перевірки у 2016 році).
У 2016 році принаймні одним органом державного нагляду перевірялися 68,0% опитаних МСП. Відповідно,
перевірки оминули 32,0% підприємців. У 2015 році поза перевірками залишилися 51,2% МСП, значною мірою
внаслідок дії мораторію на перевірки18. Те, чи перевірялося МСП, значною мірою пов’язано з його розміром. Так,
практично усі середні підприємства (92,2%) перевірялися у 2016 році, тоді як серед малих та мікропідприємств
частка дещо менша: 77,2% та 60,2% відповідно.
Так само, як і у попередньому році, найбільшим є покриття перевірками з боку органів пожежної охорони (23,9%
опитаних МСП у 2016 році та 22,4% у 2015). Значна частина МСП повідомили про перевірки Державною податковою
інспекцією: 15,5% респондентів у поточному році та 17,8% у попередньому. 11,4% МСП перевірялися Державною
службою України з питань праці (у 2015 році – 7,0%). Так само, у 2016 році дещо збільшилося охоплення
перевірками і іншими органами.

17

Мова йдеться про Закон України «Про внесення змін до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю)
у сфері господарської діяльності" щодо лібералізації системи державного нагляду» № 1726-VIII від 03.11.2016 та Закон України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства у сфері державного нагляду
(контролю)» № 1727-VIII від 03.11.2016.
18

Так, у 2015 році перевірки регулювалися Законом №71 та Законом №76. Відповідно до другого закону вводився мораторій
на перевірки всіма органами державного нагляду на термін до 30 червня 2015 року включно.
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Рис. 24. Покриття перевірками у 2016 та 2015 роках, %
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Якщо частота інспекцій у 2016 році майже не змінилася порівняно з 2015 роком, тривалість, як загальна так і за
кожним органом державного нагляду дещо зросла. Так, у середньому опитані підприємства перевірялися 3,6 рази
та витратили протягом року 15,3 дня на проходження всіх перевірок (для 50% МСП зазначені показники не
перевищують 2 разів та 6 днів). Показники попереднього року становлять 3,8 рази та 13,8 дня відповідно (у випадку
50% МСП зазначені показники не перевищили 2 разів та 5 днів). Найбільш обтяжливими, з огляду на покриття та
тривалість залишаються перевірки ДПІ: так, протягом 2016 року МСП перевірялися у середньому 2 рази та
витратили майже два тижні на проходження відповідних процедур. Досить тривалими виявилися також перевірки
Державною фінансовою інспекцією: так, хоч МСП перевірялися у середньому 1,4 рази протягом року, загальна
тривалість перевірок склала 11,2 дня. Дані по кожному органу щодо покриття, частоти та часу, витраченого
підприємцями на проходження перевірок протягом року наведено у таблиці.
Незважаючи на збільшення кількості МСП, які перевірялися у 2016 році порівняно з 2015 роком, на думку
підприємців частота перевірок відносно 2013 року зменшилася. Так, 46,3% МСП повідомили про зменшення
кількості усіх перевірок, тоді як збільшення відзначили 4,6% МСП.
Про витрати, пов’язані з державним наглядом (штрафи, конфіскації, неофіційні платежі) повідомили 60,7% МСП з
тих, що мали перевірки. Так, це значно перевищує показник 2015 року – 37,8%. Більшість витрат склали штрафи:
60,7% респондентів (у 2015 році – 34,7%). Також 5,5% та 1,1% респондентів повідомили про неофіційні платежі та
конфіскації (у 2015 році – 6,0% та 1,2% відповідно).
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Таблиця 8. Покриття, частота та тривалість перевірок протягом 2015 та 2016 років, %

Покриття, %

2015
17,8%
22,4%
9,9%
3,9%
5,1%
3,1%
1,4%
0,9%
1,3%
2,7%
2,3%
7,0%
7,9%
3,5%
9,9%

ДПІ (Податкова)
Органи пожежної охорони
Держсанеепідемстанці
Органи МВС
Міністерство екології та природних ресурсів
Органи захисту прав споживачів
Митниця
Органи державного ринкового нагляду
Антимонопольний комітет
Державна архітектурно-будівельна інспекція України
Орган ліцензування
Державна служба України з питань праці
Органи пенсійного фонду
Державна фінансова інспекція
Інше

Частота, разів

2016
15,5%
23,9%
7,3%
5,3%
7,2%
2,2%
1,0%
0,8%
1,6%
3,0%
2,4%
11,4%
9,0%
2,8%
10,2%

2015
2,1
1,5
2,3
2,4
1,1
1,5
10,3
3,1
1,8
2,4
1,5
1,2
2,1
1,3
1,6

2016
2,0
1,4
1,9
2,2
1,4
1,6
3,8
3,3
1,1
1,7
1,3
1,3
2,5
1,4
1,7

Тривалість
протягом року,
днів
2015
2016
12,0
13,7
3,0
3,5
3,6
4,2
4,1
6,4
3,9
5,4
2,0
2,1
33,5
9,4
8,5
3,3
8,4
7,7
8,9
6,9
3,3
3,0
3,3
4,8
3,7
5,4
15,8
11,2
5,1
5,7

Найчастіше витратами закінчувалися перевірки ДПІ. Так, 49,0% МСП з тих, що перевірялися цим органом, мусили
сплатити штрафи у результаті перевірки, а 4,9% повідомили про сплату неофіційних платежів. Нічого не платили у
результаті перевірок податковою 46,5% МСП. Значна частка опитаних підприємств понесла витрати і внаслідок
перевірок Міністерством екології та природних ресурсів (46,3% респондентів), Державною службою України з
питань праці (36,0%), органами пожежної охорони (26,4%) та Державною фінансовою інспекцією (23,5%).
Зазначимо, що за рядом органів частка МСП, які повідомили про будь-які витрати внаслідок інспекцій (штрафи,
конфіскації або неофіційні платежі) зросла у 2016 році.
Рис. 25. Частка МСП, які мали будь-які витрати внаслідок перевірок у 2015 та 2016 роках, %
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Порівняно з іншими перевіряючими органами, дещо частіше закінчувалися неофіційними витратами перевірки
органами захисту прав споживачів (7,3% респондентів), Антимонопольним комітетом (6,9%) та органами МВС
(6,1%). Дані за основними напрямами витрат у 2016 році подано у таблиці.
Таблиця 9. Напрями платежів у результаті перевірок, %

Штрафи

Конфіскації

Неофіційні
платежі

Нічого не
платили

ДПІ (Податкова)

49,0%

0,0%

4,9%

46,5%

Органи пожежної охорони

23,0%

0,0%

5,2%

73,6%

Держсанеепідемстанці

5,1%

0,0%

0,7%

94,9%

Органи МВС

8,1%

4,0%

6,1%

84,8%

Міністерство екології та природних ресурсів

44,8%

0,0%

3,7%

53,7%

Органи захисту прав споживачів

14,6%

4,9%

7,3%

89,5%

Митниця

5,3%

0,0%

5,3%

80,5%

Органи державного ринкового нагляду

6,7%

0,0%

6,7%

86,7%

Антимонопольний комітет

10,3%

0,0%

6,9%

82,8%

Державна архітектурно-будівельна інспекція України

16,4%

0,0%

1,8%

81,8%

Орган ліцензування

15,9%

0,0%

2,3%

84,1%

Державна служба України з питань праці

35,5%

0,0%

2,8%

64,0%

6,6%

0,0%

0,6%

92,8%

Державна фінансова інспекція

21,6%

2,0%

5,9%

76,5%

Інше

20,6%

1,6%

1,6%

77,8%

Платежі принаймні в один орган

60,7%

1,1%

5,5%

39,3%

Органи пенсійного фонду

Загалом, у результаті перевірок протягом року МСП сплатили у середньому 21888 грн. у формі штрафів,
конфіскацій та/або неофіційних платежів (при цьому, у 50% випадків загальні витрати не перевищили 1720 грн.).
При цьому розмір штрафів, які сплатило одне підприємство протягом року становило у середньому 19668 грн. (для
50% - не більше 1500 грн.), тоді як середній розмір неофіційних платежів – 5901 грн. (у 50% випадків – не більше
2250 грн.). Порівняно з 2015 роком як загальні витрати, так і платежі у формі штрафів та неофіційних платежів дещо
знизилися. Так, протягом 2015 року МСП, не дивлячись на дію мораторію, сплатили 33141 грн. у результаті
перевірок (для 50% загальні витрати не перевищили 910 грн.). При цьому, штрафи склали у середньому 21549 грн.
(для 50% загальні витрати не перевищили 770 грн.), а неофіційні платежі – 11197 грн. (у 50% випадків не
перевищили 1950 грн.)19.
Враховуючи непряму вартість, еквівалентну часу, який витратили керівники на проходження перевірок протягом
року, загальна вартість склала 27325 грн. у 2016 році, тоді як у 2015 році зазначений показник становив 40938 грн.

19

Відмінності між мірами центральної тенденції (середнє, медіана) пов’язані насамперед зі значною дисперсією у відповідях.
При цьому, кількість респондентів, які назвали розміри витрат у 2015 році менша, ніж у 2016 році, тоді як розмах і дисперсія
значень є більшою.
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Таблиця 10. Основні показники державного нагляду за діяльністю МСП у 2015 та 2016 роках

Покриття (%)
Частота перевірок, разів
Тривалість перевірок протягом року, днів
Частка МСП, що мали витрати внаслідок перевірок, %
Рівень неофіційних платежів, %
Витрати внаслідок перевірок, грн.
Загальні витрати (включаючи непряму вартість), грн.

2015
48,8%
3,8
13,8
37,8%
6,0%
33141
40938

2016
68,0%
3,6
15,3
60,7%
5,5%
21888
27325

Розмір підприємства статистично значущо пов’язаний з частотою перевірок. Так, якщо мікропідприємства
перевірялися у середньому 2,9 рази протягом року, малі підприємства – 3,2 рази, то частота перевірок середніх
підприємств склала вже 5,4 рази протягом року. Відповідно, з розміром зростають і витрати, які несе підприємство.
Якщо мікропідприємства витратили протягом року у середньому 12,1 дня на спілкування з інспекторами, часові
витрати малих підприємств становлять 14,7 дня, а середніх – вже 29,4 дня. Те ж саме стосується і частоти сплати та
розмірів штрафів та інших платежів. Так, мікропідприємства повідомляють про витрати на рівні 11096 грн., тоді як
малі та середні підприємства – про витрати на рівні 24325 грн. та 24167 грн. відповідно. Причиною цього може бути
націленість урядовців на компанії, які вже досягли певного рівня розвитку.
Рис. 26. Оцінка змін в умовах і процесах, пов'язаних з державним наглядом, 2016р. до 2013р
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Адміністрування податків

Досконалість податкової системи є одним з основних критеріїв формування сприятливого середовища для
розвитку бізнесу. В Україні співіснують загальна та спрощена (ССО) системи оподаткування юридичних та
фізичних осіб-підприємців. Додатково законодавством передбачено спеціальний режим оподаткування для
сільгоспвиробників (до 2015 року – фіксований сільськогосподарський податок) – ІV група платників єдиного
податку. ССО утверджує особливий механізм нарахування та сплати єдиного податку, який замінює ряд інших
податків та зборів.
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Відповідно до результатів опитування, єдиний податок у 2016 році сплачували 48,1% підприємств, тоді як 51,9%
оподатковувалися на загальних умовах (у 2015 році 48,1% та 51,9% відповідно). Суб’єктами ССО є, насамперед,
фізичні особи-підприємці (у групі ФОПів 83,3% єдиноподатників, тоді як серед юридичних осіб – 34,2%). Серед
опитаних МСП майже половина (47,3%) є платниками ІІІ групи, 29,2% - ІІ групи та 6,3% - І групи. Ще 17,2% опитаних
належать до ІV групи платників єдиного податку.
Найбільш типовими для українських підприємств є єдиний соціальний внесок (96,8% респондентів), військовий збір
(84,1%), податок на прибуток фізичних осіб (76,1%), та податок на прибуток підприємств (55,6%). Розподіл за
різними видами податків представлено в Таблиці «Основні напрямки оподаткування». Зауважимо, що у випадку
ССО ряд податків (податок на прибуток, податок на доходи фізичних осіб (в частині господарської діяльності),
податок на майно та, за певних обставин, ПДВ) замінює сплата єдиного податку.
Загалом, на сплату податків у 2016 році МСП витратили в середньому 24,9% доходу (виручки). У попередньому році
відповідний показник становив 27,3%. Витрати підприємств у формі податків зростають з розміром підприємств:
так, мікропідприємства на сплату податків витрачають у середньому 22,3% річної виручки, малі – 31,5% та середні –
29,2%. Так само, частка платежів у вигляді податків пов'язана з організаційно-правовою формою МСП: фізичні
особи-підприємці повідомляють про показник на рівні 16,0%, тоді як підприємці юридичні особи – на рівні 28,9%.
Таблиця 11. Основні напрямки оподаткування, % опитаних

Загалом
Загальнодержавні податки та збори
Військовий збір
Податок на доходи фізичних осіб
(перерахування за найманих осіб)
Податок на прибуток підприємств
Податок на додану вартість
Екологічний податок
Рентні платежі
Державне мито
Акцизний податок
Місцеві податки та збори
Єдиний податок
Податок на майно (податок на
нерухоме майно, транспортний
податок, податок на землю)
Збір за місця для паркування
транспортних засобів
Туристичний збір
Внески на соціальне страхування
Єдиний соціальний внесок

Мікро
підприємства

Малі
підприємства

Середні
підприємства

84.1%

76.6%

99.1%

99.3%

76.1%

66.5%

96.3%

95.0%

55.6%
53.4%
22.6%
17.0%
11.6%
4.1%

46.5%
38.7%
10.8%
9.6%
9.0%
6.7%

74.2%
75.6%
32.1%
22.3%
15.1%
6.6%

73.9%
92.8%
63.8%
44.0%
19.3%
9.7%

48.1%

59.5%

27.0%

22.3%

44.7%

35.0%

56.2%

74.5%

3.9%

4.4%

2.8%

2.9%

1.1%

1.0%

1.6%

1.4%

91,2%

88.4%

96.8%

96.8%

Основною проблемою, пов’язаною з системою оподаткування, у 2016 році залишається нестабільність податкового
законодавства. Так, часті зміни та відсутність постійних правил викликає вагомі труднощі у 65,0% українських
підприємств (частка МСП, які відзначили перешкоду практично не змінилася порівняно з показником 2015 року:
61,0%). Не менш значною проблемою для МСП є і складність податкового законодавства – 59,8% респондентів
відзначили це як значну або величезну перешкоду. Значні проблеми пов’язані у підприємств з розміром штрафних
санкцій за помилки (51,3%), ставками податків та зборів (33,5%) та частими змінами форм податкової звітності
(38,0%). Зазначені аспекти податкового адміністрування у якості вагомих перешкод відзначали і у попередньому
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році. Так, високі ставки податків та зборів викликали значні проблеми у 48,0% респондентів, розміри штрафних
санкцій за помилки – у 45,0%, часті зміни податкової звітності – у 43,3%.
Рис. 27. Перешкоди, пов'язані з адмініструванням податків (1 - не було труднощів, 5 - величезні труднощі)

Нестабільність податкового законодавства
Складність норм податкового законодавства
Високий розмір штрафних санкцій за помилки
Високі ставки податків та зборів
Часті зміни форм податкової звітності
Велика кількість звітних документів (декларацій та
розрахунків)
Важкість визначення суми податків та зборів, які
необхідно платити в майбутньому
Складна податкова звітність (декларації та розрахунки)
Нездатність та\або небажання працівників ДФС
надавати консультації
Залежність від бажань податкових інспекторів,
відсутність поваги до платника податків
Обтяжливі перевірки за правильністю нарахування,
повнотою та своєчасністю сплати податків і зборів
Занадто багато часу йде на спілкування з
контролюючими органами
Необхідність домовлятися, підтримувати неформальні
стосунки з працівниками ДФС
Необхідність сплачувати хабарі

-100%-80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%
Зовсім не було труднощів

Величезні труднощі

За більшістю аспектів податкового адміністрування значні проблеми виникають саме у більших за розміром
підприємств. Так, останні значно частіше повідомляють про нестабільність та складність норм податкового
законодавства, часті зміни форм податкової звітності, велику кількість звітних документів, обтяжливі перевірки та
обтяжливість витрат часу на спілкування з контролюючими органами. Зазначені перешкоди є основними і для
мікропідприємств. Однак, порівняно з малими та середніми підприємствами мікропідприємства частіше
повідомляють залежність від бажань податкових інспекторів, необхідність домовлятися, підтримувати неформальні
стосунки з працівниками ДФС тощо.
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Рис. 28. Проблеми, пов'язані з адмініструванням та регулюванням сплати податків (за розміром МСП), % опитаних
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Необхідність домовлятися, підтримувати неформальні
стосунки з працівниками ДФС

Обтяжливі перевірки за правильністю нарахування,
повнотою та своєчасністю сплати податків і зборів

Залежність від бажань податкових інспекторів,
відсутність поваги до платника податків

Нездатність та\або небажання працівників ДФС
надавати консультації

Складна податкова звітність (декларації та розрахунки)

Велика кількість звітних документів (декларацій та
розрахунків)

Важкість визначення суми податків та зборів, яку треба
платити в майбутньому

Високі ставки податків та зборів

Часті зміни форм податкової звітності

Високий розмір штрафних санкцій за помилки

Складність норм податкового законодавства

Нестабільність податкового законодавства

0%

Середні підприємства

Порівнюючи процес та умови адміністрування податків та зборів у 2016 та 2013 роках підприємці частіше
наголошують на відсутності змін. Разом з тим, частка МСП, які відзначили спрощення у системі оподаткування
перевищує частку тих, які зазначили ускладнення (31,1% проти 21,2%). Відповідно, індекс оцінки змін регуляторної
процедури є додатнім та становить +0,1.
Незважаючи на позитивний загальний показник, оцінки підприємств різних розмірів значно відрізняються
(відповідно, можна говорити про статистичний значущий зв’язок між розміром та оцінкою змін). Так, якщо серед
мікропідприємств та малих підприємств позитивні оцінки переважають негативні, у групі середніх підприємств
ситуація протилежна: частка респондентів, які відзначили ускладнення умов податкового адміністрування
становить 32,7% та переважає частку тих, що відзначили спрощення (26,3%). Відповідно, індекс у цій групі є
негативним та дорівнює -0,06 (у групі мікропідприємств та малих підприємств +0,14 та +0,09 відповідно).
56

Рис. 29. Оцінка змін в умовах і процесах, пов'язаних з адмініструванням податків, 2016р. до 2013р.
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Висновки
У 2016 році реєстраційні процедури здійснювали 27,1% опитаних МСП. Повна (пере)реєстрація бізнесу
тривала у середньому 11 днів та коштувала 432 грн. Порівняно з даними за попередній рік ситуація майже
не змінилася: у 2015 році тривалість процедури за повідомленнями респондентів становила 10,5 днів та
коштувала 380 грн.
Державна реєстрація (перереєстрація) тривала у середньому 5,7 дня та коштувала 380 грн. Враховуючи
непрямі витрати (тривалість процедури), можна говорити про загальну вартість державної реєстрації на
рівні 1680 грн. (у 2015 році – 1011 грн.).
У 2016 році ліцензії мали 30,5% МСП (у 2015 – 31,3%). 64,1% підприємств мають строкові ліцензії, термін дії
яких становить у середньому 3,7 року. Зменшення загальної вартості ліцензії (13048 грн. у 2016 році
порівняно з 14713 грн. у 2015 році) пов’язано у першу чергу скороченням непрямих витрат (тривалості
процедури).
Необхідність сертифікувати продукцію або послуги у 2016 році мали 15,8% респондентів (у 2015 р. – 20,7%).
Загальна вартість сертифікації склала 12990 грн., з них 5343 грн. – пряма вартість, решта – непрямі витрати,
еквівалентні 15,2 дням (у 2015 р. пряма вартість процедури склала 14381 грн., з них пряма вартість – 6263
грн., тривалість процедури – 14,3 дня).
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи є необхідним для 15,6% підприємств (у 2015
році відповідний показник становив 17,6%). Загальні витрати на отримання санітарно-гігієнічного висновку
протягом 2016 року склали 7937 грн., з них пряма вартість процедури становила 2130 грн., тривалість – 8,8
дня (у 2015 р. для отримання документу МСП сплачували у середньому 2673 грн. та витрачали 9,0 днів, що
у перерахунку становило 9537 грн.).
Порівняно з 2015 роком у 2016 р. значно зросла частка МСП, які перевірялися принаймні одним органом
(51,2% та 68,0% відповідно). Так само зросла і кількість МСП, перевірки яких закінчилися сплатою штрафів
(60,7% у 2016 р. проти 34,7% у 2015 р.). Разом з тим, загальна вартість усіх перевірок зменшилася: 27325
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грн. у 2016 році проти 40938 грн. у 2015. Зменшення загальної вартості насамперед пов’язано зі
зменшенням сум, які МСП сплатили у вигляді штрафів, конфіскацій та неофіційних платежів.
З огляду на частоту та пов’язані витрати (як часові, так і грошові – у формі штрафів або неофіційних
платежів), найбільш обтяжливими для МСП залишаються перевірки державної податкової інспекції.
Загальна вартість дотримання регуляторних вимог у 2016 році становила 27412 грн., та виявилася меншою
за показник попереднього року (29761 грн.). Зазначена сума включає прямі та непрямі витрати пов’язані з
державною реєстрацією, ліцензуванням, сертифікацією, санітарно-гігієнічним регулюванням і державним
наглядом та розрахована з урахуванням рівня покриття тією або іншою процедурою.
На сплату податків у 2016 році МСП витратили в середньому 24,9% доходу (у попередньому році - 27,3%).
Витрати підприємств у формі податків зростають з розміром підприємств та пов’язані з організаційноправовою формою (витрати ФОП, пов’язані з оподаткуванням майже вдвічі менші, ніж витрати юридичних
осіб).
Основними проблемами, пов’язаними з адмініструванням податків залишаються нестабільність
податкового законодавства, розмір штрафних санкцій за помилки, ставки податків та зборів та часті зміни
форм податкової звітності.
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5. Держава та бізнес
5.1.

Відносини бізнесу та влади з точки зору МСП

5.1.1. Образ держави
Опитаним підприємцям було запропоновано обрати один із трьох варіантів, які описують відносини між бізнесом
та державою: держава як партнер бізнесу, держава як перешкода або обмеження для бізнесу та держава як ворог
бізнесу.
Більше ніж половина представників бізнесу (58%) вказали, що вважають державу перешкодою або обмеженням.
28% назвали державу ворогом. Частка підприємців, які вважають державу партнером бізнесу, становить 14% у 2016
році. Це співвідношення практично не змінилося порівняно із першою хвилею опитування. За даними першої
«Щорічної оцінки ділового клімату»20 у 2015 році частка опитаних представників МСП, які вважали державу
перешкодою, становила 56%, ворогом – 30% та партнером – 14% .
Рис. 30. Погляд бізнесу на роль держави (за роками), % опитаних
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Між підприємствами різного розміру спостерігається різниця у сприйнятті ролі держави для бізнесу. Із збільшенням
розміру підприємств збільшується частка МСП, що вважають державу перешкодою, та зменшується відсоток тих,
що вважають її ворогом бізнесу. Так, якщо практично третина (30%) мікропідприємств відповіли, що держава –
ворог бізнесу, то такої думки дотримуються 29% малих підприємств та 22% середніх. Середні підприємства частіше
від інших називають державу перешкодою бізнесу. Відсоток підприємств з такими оцінками становить 64%, в той
час як серед мікропідприємств державу називають перешкодою 56%, а серед малих підприємств – 58%. Сприйняття
держави як партнера не змінюється в залежності від розміру підприємств.
Рис. 31. Погляд бізнесу на роль держави (за розміром підприємств), % опитаних
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«Щорічна оцінка ділового клімату 2015», Київ 2015.
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5.1.2. Довіра до інституцій
В опитуванні довіра підприємців до інститутів вимірювалася за допомогою двох запитань. Респонденти вказували,
по-перше, яким інституціям вони довіряють і, по-друге, до яких із запропонованих інституцій вони б звернулись по
допомогу у вирішенні питань, що стосуються ведення бізнесу. Серед перелічених інституцій були органи державної
влади (Верховна Рада, Кабінет Міністрів, Президент), місцевої влади, судової гілки та політичні партії. Також був
представлений громадський сектор (бізнес-омбудсмен, бізнес-асоціації) і приватний сектор (юристи, бізнесконсультанти). Крім цього, одним із варіантів були тіньові посередники (мафія).
При оцінці цих інституцій з токи зору довіри, можна побачити, що приватному сектору МСП довіряють більше, ніж
державній владі та громадським організаціям. Опитані підприємці довіряють найбільшою мірою юристам,
адвокатам та бізнес-консультантам. Про це повідомили більше половини (55%) підприємців. Наступними за рівнем
довіри у рейтингу підприємці назвали міжнародні організації (47%) та бізнес-асоціації (44%).
Однаковою мірою МСП довіряють владі на місцевому рівні та бізнес-омбудсмену: 36% і 37% відповідно. Серед
центральних органів влади найбільша частка підприємців повідомили про довіру до Президента – 18%. Менша
частка опитаних (10%) повідомили про довіру до Кабінету Міністрів та судової влади. Довіра до тіньових
посередників виявилась на рівні довіри до політичних партій та Парламенту, а саме 7 % повідомили, що довіряють
цим інституціям.
Рис. 32. Рейтинг інституцій та організацій, яким довіряють респонденти, % опитаних
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У першій «Щорічній оцінці ділового клімату» 2015 року рівень довіри до інституцій вимірювали лише запитанням
про готовність підприємців звернутись до інституцій для вирішення питань, які стосуються ведення бізнесу. У
порівнянні з першою хвилею опитування, зменшилась частка опитаних підприємців, які б звернулись з питань
ведення бізнесу до практично усіх зазначених інституцій. До приватного сектору, місцевих рад та бізнес-асоціацій
підприємці готові звернутись меншою мірою, ніж у минулому році. Проте саме ці інституції та організації формують
трійку організацій, до яких готові звернутись підприємці найбільшою мірою.

60

Зокрема, 69% МСП повідомили, що звернулися б до приватного сектору (юристів, консультантів) по допомогу щодо
ведення бізнесу, а 43% МСП висловили готовність звернутися до місцевих органів влади (тобто сільських, міських,
районних чи обласних рад). До бізнес-асоціацій звернулись б 39% опитаних. Особливо скоротилась кількість
підприємців, які б звернулись до центральних органів влади: Президента (з 25% у 2015 році до 12% у 2016 році),
Кабінету Міністрів (з 30% до 11%), судової влади (з 55% до 28%), політичних партій (з 18% до 8%) та Парламенту (з
10% до 7%). Практично не змінилась частка представників бізнесу, яка б звернулась до міжнародних організацій: у
2015 році вона складала 34%, а у 2016 – 33%.
Рис. 33. Інституції, до яких звернуться респонденти для вирішення питань, що стосуються ведення бізнесу (за роками), % опитаних
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Порівняння відповідей респондентів на вищенаведені запитання щодо довіри до суспільних інституцій та готовності
звернутися до них щодо питань, що стосуються ведення бізнесу, показує, що ці два аспекти довіри не завжди між
собою перетинаються. Зокрема, не усі респонденти, що висловили довіру до певного органу влади чи іншої чи
інституції, готові звернутися до них у випадку потреби.
Серед підприємців, які довіряють інституціям та організаціям, частка тих, хто готовий звернутись до них у питаннях
ведення бізнесу, досить висока для міжнародних організацій (74%), бізнес-асоціацій (69%) та приватного сектору
(68%). У свою чергу, приблизно половина опитаних підприємців (56%), які довіряють місцевих органам та
Президенту, звернулись би до них з питань ведення бізнесу.
23% представників МСП серед тих, що висловили довіру Парламенту, сказали, що звернулися б до нього із
питаннями щодо ведення бізнесу. Для політичних партій відповідна частка складає 28%. Частка підприємців, що
довіряють певній інституції та одночасно готові до неї звернутись із питань, які стосуються ведення бізнесу, є
найнижчою для судової влади: тільки 17% опитаних МСП серед тих, хто довіряє судовій владі, повідомили, що
готові звернутись до неї.
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Рис. 34. Інституції, до яких готові звернутись підприємці в питаннях, які стосуються ведення бізнесу (% опитаних, які довіряють цим
інституціям)
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5.1.3. Оцінка перешкод з боку органів влади
Кожний другий учасник опитування МСП повідомив, що жоден із перелічених органів влади не створює їм
перешкоди. Однак, ця частка значно зменшилась із 75% за результатами опитування 2015 року до 50% у 2016 році.
Порівняно із першою хвилею опитування, МСП відчувають більшою мірою перешкоди з боку окремо взятих органів
влади. Так, 20% опитаних повідомили, що вищі органи влади, такі як Верховна Рада, Кабінет Міністрів та Президент,
створюють перешкоди для їхнього бізнесу. Державна фіскальна служба створює перешкоди ведення бізнесу для
18% опитаних МСП. Значно менше (7%) підприємств повідомили, що органи місцевого самоврядування та
Державна архітектурно-будівельна інспекцію України (6%) створюють їм перешкоди для ведення бізнесу.
Рис. 35. Органи влади, які створюють перешкоди для бізнесу, на думку підприємств (за роками), % опитаних
50%

Не створюють
Вищі органи влади

6%

Державна фіскальна служба

5%

75%

20%
18%

7%

Органи місцевого самоврядування
Державна архітектурно-будівельна інспекція
України

6%

Держгеокадастр України

1%

Митна служба

1%
0%

5%
5%
10%

20%

2016

2015

62

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Підприємства малого розміру частіше, ніж середні та мікропідприємства, повідомляють про те, що державні органи
створюють їм перешкоди для ведення бізнесу. 45% малих підприємств зазначили, що державні органи не
створюють їм таких перешкод, тоді як відповідна частка середніх та мікропідприємств становить 48% та 52%
відповідно. Державна фіскальна служба перешкоджає діяльності переважно малих та середніх підприємств.
Рис. 36. Органи влади, які створюють перешкоди для бізнесу, на думку підприємств (за розміром підприємств), % опитаних
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5.1.4. Бізнес та влада: неформальні відносини
Аналіз неформальних відносини бізнесу з представниками влади є важливим з точки зору оцінки корупції.
Результати досліджень бізнесу в Україні свідчать21, що роль неформальних відносин між представниками бізнесу
та влади все ще залишається вагомою, а думка, що важливість «друзів» в органах влади та контролюючих органах є
розповсюдженою22.Результати цього опитування свідчать про досить високу розповсюдженість такої думку й серед
МСП в 2016 році. Майже половина опитаних МСП (44,4%) вважають, що неформальні стосунки з представниками
органів влади є важливими для успішного ведення бізнесу. Це частка опитаних, які повідомили, що для успішного
ведення бізнесу подібного до їхнього, важливо або дуже важливо мати неформальні стосунки з представниками
хоча б одного із перелічених органів влади (з податковими органами, органами місцевої влади, правоохоронними
органами, з обласною державною адміністрацією або з центральними органами влади).
При цьому рейтинг «важливих друзів» очолюють «податкова» та місцеві органи влади. По 29% опитаних
підприємств повідомили про важливість зв’язків з цими органами. Далі у списку йдуть правоохоронні органи та
обласні державні адміністрації. Про важливість неформальних зв’язків з представниками обласних державних
адміністрацій та правоохоронних органами повідомили по 26% МСП. Трохи менше опитаних -- 24% підприємств --

21

Oksana Kuziakiv «Das Wirtschaftsklima in der Ukraine: Einschätzungen und Erwartungen der ukrainischen Wirtschaft in Kriegs- und
Krisenzeiten», «UkraineAnalysen» No.136, p. 23. http://www.laender-analysen.de/ukraine/pdf/UkraineAnalysen136.pdf (німецька)
http://www.ier.com.ua/ua/publications/articles?pid=4595 (українська)
22
Oksana Kuziakiv “Investment climate in Ukraine: mixed results of reforms in 2010-2013”, World Financial Review, December 2013,
p.12. http://www.worldfinancereview.com/2013/WFR_December_2013.pdf
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вважають важливим для успішного ведення бізнесу підтримувати неформальні зв’язки з представниками
центральних органів влади.

Рис. 37. Важливість неформальних зв’язків з представниками органів влади для підприємств, % опитаних

Податкові органи

29%

Сільські, міські, обласні, районні ради

29%

Правоохоронні органи

26%

Обласна державна адміністрація

26%

Центральні органи влади

24%
0%

10%

20%

30%

Із збільшенням розміру підприємства спостерігається тенденція до незначного зростання важливості неформальних
зв’язків з представниками органів влади Відповідний показник для мікро- підприємств дорівнює 42,8%, малих –
47,8%, середніх – 47,6% опитаних в кожній з зазначених груп. В першу черга така тенденція характерна для зв’язків з
представниками органів місцевої влади, обласних державних адміністрацій та центральних органів влади –
підприємства малого та середнього розміру частіше зазначають, що для бізнесу важливі неформальні зв’язки з
цими органами, ніж мікропідприємства. А неформальні зв’язки із податковими та правоохоронними органами є
дещо важливішими саме для малих підприємств порівняно із мікро- та середніми підприємствами.

Рис. 38. Важливість неформальних зв’язків з представниками органів влади серед підприємств різного розміру, % опитаних
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На думку опитаних представників МСП, державні органи ставляться скоріше з повагою до приватного сектору, ніж з
неповагою. 36% опитаних підприємців повідомили, що держаний сектор відноситься з повагою до них, а 23% – про
неповагу із сторони державних органів. 41% опитаних підприємців оцінили ставлення державних органів до
представників бізнесу як нейтральне. Серед підприємств різного розміру представники середніх підприємств
відчувають повагу з сторони державного сектору дещо більшою мірою, ніж мікро- та малі підприємства.
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Рис. 39. Оцінка ставлення державних органів влади до підприємців, % опитаних
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Державна підтримка та очікувані реформи

5.2.1. Якої підтримки від держави очікує бізнес?
Малий та середній бізнесу потребує, насамперед, сприятливої політики держави для створення відповідних умов
для ведення бізнесу, а не прямої державної підтримки. Це показали відповіді учасників опитування на запитання
щодо їхнього бачення державної підтримки. 77% МСП вважають, що держава повинна проводити політику,
спрямовану на створення сприятливого середовища на ведення бізнесу, включаючи спрощення адміністративних
процедур. 17% опитаних вважають, що для бізнесу потрібна саме пряма державна підтримка, тобто надання послуг
та консультацій для бізнесу, гарантування кредитів, певні субсидії тощо. Решта респондентів (6%) відповіли, що
бізнес не потребує державної підтримки у жодній формі.

Рис. 40. Оцінка потреб бізнесу у державній підтримці (2015 та 2016 роки), % опитаних
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У порівнянні із 2015 роком, у 2016 році зросла частка МСП, що очікують від держави створення сприятливих умов
для бізнесу, тоді як відсоток тих, хто очікував від держави прямої підтримки бізнесу або не очікував жодної,
зменшився. В той час як, подібно до 2015 року, у 2016 році між підприємствами різних розмірів немає суттєвої
різниці у тому, як вони бачать державну підтримку, певна різниця спостерігається між МСП різних форм власності.
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Фізичні особи-підприємці частіше очікують від держави прямої підтримки, а юридичні особи натомість більше
розраховують на створення сприятливих умов для бізнесу.

Рис. 41. Оцінка потреб бізнесу у державній підтримці (за формою власності), % опитаних
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5.2.2. Найважливіші заходи державної політики
При оцінці кроків державної політики, які, на їхню думку, найбільше сприятимуть бізнесу, представники МСП
сходяться на тому, що такими кроками повинні бути зменшення кількості документів, необхідних для ведення
підприємницької діяльності, та спрощення податкового адміністрування. Цих дій очікують від держави чотири із
п’яти опитаних МСП: 82% вважають, що потрібно зменшити кількість документів для бізнесу, а 80% – що потрібно
спростити адміністрування податків. В 2015 році два заходи також називали найчастіше, але у 2016 році частки
респондентів, які їх підтримують, зросли. Так, у 2015 році спрощення податкового адміністрування очікували 77%
МСП, а зменшення кількості документів для бізнесу – 71%.
Як і в 2015 році, представники МСП вважають, що потрібно створити єдиний інформаційний ресурс, де вони могли
б дізнатися про правила та умови ведення бізнесу, зміни законодавства, та отримати іншу інформацію щодо
ведення бізнесу. Запит на такий ресурс залишається високим: у 2015 році 67% МСП назвали це важливим кроком
державної політики, а у 2016 – вже 78%. Фізичні особи-підприємці частіше висловлювались за створення такого
ресурсу (цю ідею підтримали 81% ФОП), ніж юридичні особи (76%).
Три із чотирьох опитаних МСП (74%) вважають, що державі слід створити рівні умови для всіх суб’єктів бізнесу при
веденні підприємницької діяльності. Ця частка більша за частку МСП, для яких важливим кроком політики є
державна підтримка підприємств їхнього сектору (45%). Це свідчить про те, що для малого та середнього бізнесу
рівні та справедливі умови є важливішими, ніж допомога з боку держави. Порівняння різних категорій опитаних
МСП за розмірами показало, що малі та середні підприємства дещо більш зацікавлені у цільовій підтримці сектору
державою, ніж мікропідприємства. Зокрема, підтримки від держави очікують 50% середніх та 49% малих
підприємств порівняно із 43% мікропідприємств.
Як і в попередньому опитуванні, значна частка МСП (67%) очікує реформування податкових органів. Бізнес вважає,
що податкова повинна стати сервісною службою для платників податків. У 2015 році відповідна частка опитаних
складала 65%.
Кроки у напрямку електронного врядування не втрачають актуальності. Майже дві третини опитаних (65%)
підтримують переведення адміністративних послуг в електронний формат. У 2015 році це назвали важливим
заходом для бізнесу 56% МСП.
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Рис. 42. Очікувані заходи державної політики з підтримки МСП, % опитаних
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Стосовно законодавчих актів опитані підприємства очікують, по-перше, що закони будуть виконуватися, а по-друге,
що вони будуть змінюватися не так часто. Зокрема, 59% МСП у 2016 році повідомили, що очікують від держави
створення дієвого механізму виконання законодавчих актів. Зміни законодавчих актів, що стосуються ведення
бізнесу, на думку МСП, потрібно проводити рідше: 55% опитаних підтримують ідею трирічного мораторію на зміни
таких законів. У цьому випадку що більшими є МСП за розміром, тим більше вони готові до тимчасової заборони на
зміни законодавства: за цей крок виступили 63% середніх підприємств порівняно із 59% малих та 52%
мікропідприємств.
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Більше половини МСП очікують від держави таких кроків, як підтримка впровадження енергозберігаючих заходів
на підприємстві (56%), спрощення доступу для малих підприємств до державних закупівель (54%), державні гарантії
за кредитами або їх частиною (54%). При цьому чим меншими за розміром є підприємства, тим актуальнішим для
них стає спрощення доступу до держзакупівель: цього очікують від держави 56% мікропідприємств, 50% малих та
49% середніх. Важливість державних гарантій за кредитами також зростає із зменшенням розміру підприємств.
Такої політики від держави очікують 56% мікропідприємств порівняно із 51% малих та 49% середніх.
51% МСП очікують від держави зменшення адміністративного тиску на ціни, а 49% вважають, що державі слід
захищати вітчизняних виробників від конкуренції з боку імпорту.
В цілому, майже всі із запропонованих в опитуванні 2016 року заходів державної політики були обрані більш, ніж 40
відсотками опитаних МСП – тобто досить велика частка респондентів називала перелічені заходи важливими. Це
показує, що у секторі МСП є потреба сприятливої та дієвої політики з боку держави, яка б мала визначені та відчутні
результати. Ефективні реформи регуляторного середовища позитивно вплинуть на ділову активність МСП,
підвищать оптимізм бізнесу та дозволять впевненіше розвиватися.

5.3.

Висновки



Рівень довіри бізнесу до державної політики залишається низьким. МСП скоріше вважають державу
перешкодою для ведення бізнесу чи навіть «ворогом» бізнесу, ніж партнером.



Із збільшенням розміру підприємств зменшується частка тих, що вважають державу ворогом і збільшується
частка тих, хто вважає державу перешкодою або обмеженням для бізнесу.



Підприємці довіряють більшою мірою представникам приватного сектору, ніж органам державної влади та
громадським організаціям.



Кожний другий підприємець вважає, що органи влади створюють перешкоди для бізнесу – це більше, ніж у
2015 році. Зокрема, кожний п'ятий підприємець вважає Вищі органи влади (Верховну Раду, Кабінет
Міністрів, Президента) інституціями, які створюють перешкоди для ведення бізнесу в країні.



Майже половина опитаних МСП вважає, що неформальні стосунки з представниками органів влади є
важливим для успішного ведення бізнесу в країні.



Створення сприятливих умов для підприємницької діяльності є більш важливим для опитаних МСП, ніж
пряма державна підтримка бізнесу.



Підприємства очікують від держави конкретних заходів для сприяння бізнесу. Серед пріоритетів –
зменшення кількості документів, необхідних для ведення підприємницької діяльності, спрощення
податкового адміністрування та полегшення доступу до законодавчої інформації щодо ведення бізнесу
через створення єдиного інформаційного ресурсу.
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6. Портрет МСП
6.1.

МСП: визначення та кількість працівників

Згідно із визначенням малого та середнього підприємництва, яке міститься у Господарському кодексі України
(стаття 55.3), до малих та середніх підприємств належать суб’єкти господарювання незалежно від форми власності,
річний дохід яких не перевищує 50 млн євро, а чисельність працівників не перевищує 250 осіб.
МСП поділяються на мікропідприємства, малі підприємства та середні підприємства залежно від чисельності
працівників та річного доходу. Мікропідприємства – це ті, у яких працює до 10 осіб та річний дохід яких не
перевищує 2 млн євро. Малі підприємства – це ті, де працює від 11 до 50 осіб і річний дохід яких не перевищує 10
млн євро. Середні підприємства – це ті, де працює від 51 до 250 осіб та річний дохід яких не перевищує 50 млн
євро. Для цілей цього дослідження ми розподіляємо підприємства за розміром на основі кількості працівників.
Згідно з результатами другої хвилі опитування, середній розмір МСП становить 22 особи (у 2015 середній розмір
МСП становив 23 особи).
Середня чисельність працівників серед опитаних мікропідприємств – 4 особи (у 2015 році – 5 осіб).
Середня чисельність працівників серед опитаних малих підприємств – 24 особи (у 2015 році – 26 осіб).
Середня чисельність працівників серед опитаних середніх підприємств – 104 особи (у 2015 – 111 осіб).
На підприємствах, які є юридичними особами, зайняті в середньому 30 осіб (у 2015 році на них було зайнято 29
осіб), в той час як фізичні особи-підприємці в середньому працевлаштовують 3 особи (у 2015 році – 8 осіб).

6.2.

Динаміка кількості працівників

У 2016 році продовжилась негативна тенденція зменшення кількості працівників на підприємствах сектору МСП.
Проте, темпи скорочення їх чисельності сповільнились. Частка МСП, що скоротили кількість працівників, все ще
перевищує частку тих, які збільшили їхню кількість, але якщо у 2015 році 44% опитаних МСП повідомили, що
скоротили кількість працівників протягом останніх двох років, то у 2016 році ця частка зменшилась до 33%. У 2015
році у 36% МСП кількість працівників не змінилася, в той час як у 2016 році відповідна частка зросла до 45% МСП.
Дещо зросла і частка МСП, які збільшили чисельність персоналу за попередні два роки: із 20% у 2015 до 22% у 2016
році.
В середньому за даними опитування 2016 року одне МСП у вибірці скоротило чисельність працівників на дві особи
протягом двох попередніх років. Для порівняння, у 2015 році одне МСП скоротило чисельність працівників у
середньому на 5 осіб. При цьому у 2016 році у фізичних осіб-підприємців ситуація з персоналом була кращою, ніж
для підприємств-юридичних осіб усіх форм власності. Так, опитані ФОП переважно не змінили кількості найнятих
працівників, тоді як мікропідприємства, які є юридичними особами, в середньому зменшили кількість працівників
на 1 особу, малі підприємства-юридичні особи – на 3 особи, а середні підприємства-юридичні особи скоротили
персонал на 4 осіб.
У регіональному розподілі найбільше скорочення кількості працівників відбулося у Київській області (в середньому
одне підприємство області скоротило 7 осіб) та у Луганській області (також в середньому 7 осіб). У Харківській та
Хмельницькій областях також зменшилась досить значна кількість працівників: в середньому одне підприємство
кожної області скоротило 4 осіб. Регіони, для яких динаміка чисельності працівників була найкращою, – це
Тернопільська, Закарпатська, Рівненська, Чернігівська та Івано-Франківська області. Тут МСП в середньому
збільшили кількість працівників на 2 особи.
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Таблиця 12. Динаміка кількості працівників на опитаних підприємствах за регіоном

Регіон
Вінницька обл.
Волинська обл.
Дніпропетровська обл.
Донецька обл.
Житомирська обл.
Закарпатська обл.
Запорізька обл.
Івано-Франківська обл.
Київська обл.
Кіровоградська обл.
Луганська обл.
Львівська обл.
Миколаївська обл.
Одеська обл.
Полтавська обл.
Рівненська обл.
Сумська обл.
Тернопільська обл.
Харківська обл.
Херсонська обл.
Хмельницька обл.
Черкаська обл.
Чернівецька обл.
Чернігівська обл.
м. Київ
Всього

6.3.

Середня зміна
кількості працівників
(2016)
-0,9
-0,4
-3,1
-0,6
-0,2
2,1
-2,3
1,7
-7,5
0,4
-6,7
-1,3
-2,3
-2,0
-3,6
2,1
-2,6
2,4
-4,2
-1,0
-4,1
-3,3
-2,9
2,0
-1,6
-1,9

Середня зміна
кількості працівників
(2015)
-4,9
-1,0
-16,0
-8,8
4,0
-0,8
-5,2
-2,0
-2,4
3,4
-27,1
-5,0
0,1
-8,7
-2,9
1,0
0,7
-1,2
-4,3
-2,0
-0,3
-4,0
-1,4
-6,3
-6,2
-5,2

Медіана зміни
кількості
працівників (2016)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Медіана зміни
кількості
працівників (2015)
0,0
0,0
-0,5
-2,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-3,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-1,0
0,0
0,0
-1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-2,0
0,0

Ґендерний та віковий склад представників МСП

Для того, щоб дослідити ґендерний аспект підприємництва в Україні, в опитуванні 2016 року респондентам було
окремо задане запитання про стать керівника підприємства. Результати опитування демонструють, що 76%
керівників МСП – чоловіки, а 24% – жінки. Якщо говорити про стать респондента, тобто про представника МСП,
який відповідав на запитання інтерв’ю, то 53% з них – чоловіки, а 47% – жінки. Це співвідношення близьке до
результатів 2015 року, коли відсоток опитаних чоловіків становив 51%, а жінок – 49%.
Середній вік опитаних – 45 років. У 2015 році їхній середній вік був таким же. При цьому середній вік опитаних
чоловіків – 44 роки, а жінок – майже 46 років. Є різниця у віці представників МСП різних форма власності: середній
вік фізичної особи-підприємця – 39 років, а представників підприємств-юридичних осіб – 47 років.
Вік респондентів різних регіонів, у яких проводилось дослідження, дещо відрізняється. Так, наймолодшими в
середньому є респонденти Житомирської та Полтавської областей (в середньому їм по 43 роки), а також
Чернігівської області (43 з половиною роки). Разом з цим, найстаршими є респонденти з Луганської (49 років),
Сумської (47 років) та Херсонської (47 років) областей.
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6.4.

Ринки, на яких працюють підприємства

Більшість опитаних МСП працюють на ринку свого міста чи області або на всеукраїнському ринку. Так, 51% МСП 23
повідомили, що працюють на ринку свого міста, 42% – області, а 35% – на загальноукраїнському ринку. При цьому
частки МСП, що працюють на ринку міста та області, зросли у порівнянні з 2015 роком. Тоді відсоток підприємств,
що працювали на ринку міста, становив 43%, а тих, що працювали на ринку області, – 32%. Частка МСП, що
працюють на всеукраїнському ринку, не змінилася: у 2015 році вона складала 35%.
На ринку сусідніх областей працюють 20% МСП. Це більше, ніж у першій хвилі опитування (тоді ця частка складала
10% опитаних). Частка МСП, що працюють на ринках Європейського Союзу та інших країн (крім ЄС), не змінилася.
Зокрема, у 2015 році 5% були представлені на ринку ЄС, а у 2016 році такі МСП складають 6% опитаних. 7% МСП у
2015 році та 8% у 2016 році повідомили, що працюють на ринках інших держав. 12% опитаних – експортери, а 11%
займаються імпортом.
Рис. 43. Ринки, на яких працюють опитані підприємства, % опитаних
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Підприємства різних розмірів практично однаковою мірою представлені на місцевому ринку – тобто на ринку міста
або області. На ринку сусідніх областей мікропідприємства працюють дещо рідше (там представлено 17%
мікропідприємств), ніж підприємства малого (25%) та середнього (27%) розміру. Різниця між мікропідприємствами
з одного боку та малими і середнім підприємствами з іншого боку ще більш помітна у випадку всеукраїнського
ринку. Частка мікропідприємств, що працюють на цьому ринку, становить 31%, тоді як малих підприємств – 46%, а
середніх – 49%. Ймовірність того, що підприємство представлене на ринках ЄС або інших країн, також збільшується
із зростанням розміру МСП.

6.5.

Вихід на нові ринки

Більше половини опитаних (54%) вказали, що не планують виходити на нові географічні ринки протягом наступних
двох років. Це підприємства, які точно не мають таких планів або ще не змогли запланувати свою діяльність на
наступні два роки. У 2015 році відповідна частка була приблизно такою ж: 51% МСП. Серед тих підприємств, які
мають намір виходити на нові ринки, 22% планують вийти на ринок області, 21% – на всеукраїнський ринок, а 20%
планують вийти на ринки сусідніх областей. Крім цього, 18% МСП повідомили, що планують розширити діяльність
на ринку свого міста, 15% планують вийти на ринок ЄС, а 14% – на ринки інших держав24.
Як і в 2015 році, що більшим є розмір підприємств у 2016 році, тим більша ймовірність, що вони планують виходити
на нові ринки. Це стосується як загальноукраїнського ринку, так і зовнішніх ринків. Так, 26% малих та 28% середніх
підприємств повідомили, що планують вийти на загальноукраїнський ринок протягом двох наступних років.
23
24

У цьому запитанні можна було вказувати усі ринки, на яких працює підприємство.
У цьому запитанні можна було вказувати усі ринки, на які планує вийти підприємство.
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Відповідна частка мікропідприємств менша: 18%. На ринок ЄС планують вийти 19% малих та 21% середніх
підприємств і лише 12% мікропідприємств. Плани щодо виходу на ринки інших держав (крім ЄС) стають більш
поширеними пропорційно до збільшення розміру підприємств: якщо серед мікропідприємств частка тих, що
планують вийти на ринки інших держав, становить 11%, то для малих підприємств вона зростає до 18%, а для
середніх – до 25%.
Рис. 44. Основні ринки, на які планують вийти опитані підприємства, % опитаних
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Підприємства, які не планують виходити на зовнішні ринки, назвали причини, які перешкоджають їм у такому
розширенні. Брак фінансування та відсутність партнерів за кордоном – основні причини того, чому опитані МСП не
мають планів виходити на закордонні ринки. Ці причини назвали 26% підприємств, що не планують виходити на
зовнішні ринки протягом наступних двох років. При цьому, якщо відсутність партнерів закордоном перешкоджає
середнім підприємствам більше, ніж малим та мікропідприємствам, то брак фінансування стає більш вагомим
фактором із зменшенням розміру підприємств.
25% МСП повідомили, що їм перешкоджає непередбачуваність торговельної політики України. Один із чотирьох
МСП, що не планує виходити на нові ринки, пов’язує це із регуляторними чинниками. Так, 22% МСП вказали, що їм
перешкоджає із виходом на нові ринки складність та велика тривалість процедур оформлення документів та
контролю, а 21% – складність законодавства. Така ж частка опитаних (21%) повідомили, що закордоном немає
попиту на продукцію або послуги їхнього підприємства. Підприємства середнього розміру частіше називають
складне законодавство перешкодою для виходу на зовнішні ринки, ніж інші МСП.
Для 19% МСП корупція виступає причиною відсутності планів щодо роботи на зовнішніх ринках, а для 18% –
жорстка конкуренція. При цьому корупція становить більшу перешкоду для мікропідприємств, ніж для малих та
середніх підприємств. 17% скаржаться на бюрократичні перешкоди – тобто на велику кількість дозвільних
документів, необхідних для експорту. Для такої ж частки (17%) підприємств складно або дорого адаптувати
продукцію для виходу на зовнішні ринки.
16% МСП вказали, що їм бракує інформації про те, як вийти на зовнішні ринки, а 14% МСП, стримує висока вартість
процедур оформлення документів та контролю. Ці дві перешкоди особливо актуальні для мікропідприємств.
Частина підприємств пояснили відсутність планів щодо виходу на зовнішні ринки складним технічним, санітарним і
фіто-санітарним регулюванням та невідповідністю продукції міжнародним стандартам. Крім цього, 12% МСП
повідомили, що не мають бажання виходити на зовнішні ринки (це, переважно, мікропідприємства), а 8% опитаних
вважають специфіку свого бізнесу такою, що не дозволяє їхньому підприємству розширятися закордон.
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Рис. 45. Перешкоди для виходу на нові географічні ринки, % опитаних
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6.7.

Маркетинг та бізнес-планування

Близько половини опитаних МСП (51%) не мають ні відділу маркетингу, ні окремого співробітника, який би
повністю або частково займався питаннями маркетингу на підприємстві. 37% МСП мають співробітника, який
займається як питаннями маркетингу, так і іншими питаннями. У 9% МСП є маркетолог, тобто окрема людина, що
займається виключно питаннями маркетингу, а окремий відділ маркетингу є у 3% МСП.
Найчастіше відділ маркетингу є у середніх підприємств: 12% з них мають такий відділ, тоді як відповідна частка
серед малих підприємств дорівнює 6%, а для мікропідприємств – менше одного відсотка. Також мікропідприємства
рідше, ніж інші, наймають маркетолога: такий фахівець працює у 6% мікропідприємств порівняно із 15% малих та
13% середніх підприємств. Малі підприємства – це ті, де найчастіше функції із маркетингової діяльності
поєднуються однією і тою ж особою з іншими функціями на підприємстві.
Рис. 46. Діяльність підприємств у сфері маркетингу (за розміром), % опитаних
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57% МСП повідомили, що мають бізнес-план або стратегію розвитку бізнесу, якої вони дотримуються. Як правило,
ця стратегія або бізнес-план розроблені на термін від 6 місяців до одного року – про це повідомили 46% МСП, що
мають такі стратегічні документи. У 25% планування здійснене на термін від одного до трьох років вперед, а у 12% –
від трьох до п’яти років. Решта опитаних МСП вказали інші терміни дії цих документів. Крім цього, 4% представників
МСП, що мають бізнес-план або стратегію, повідомили, що ці документи не мають визначеного терміну дії на
їхньому підприємстві.
Підприємства, які є юридичними особами, частіше розробляють бізнес-плани або стратегії порівняно із фізичними
особами-підприємцями.

6.8.

Інновації на підприємстві

56% опитаних МСП впровадили певні інновації впродовж останніх двох років. Найпоширенішою інновацією було
виробництво нових продуктів або надання принципово нових послуг. Про такі нововведення повідомили 32%
опитаних МСП. 22% запровадили нові процеси у виробництво чи доставку товарів або послуг, а 18%
використовували нові методи при просуванні або збуті товарів. 16% МСП запровадили нові методи управління
підприємством.
При цьому половина підприємств (50%), які впроваджували певні інновації протягом двох останніх років, зазначили,
що розробляли їх самі. 7% запозичили ці нововведення, а 42% МСП частково запозичили технології та підходи для
інновацій, а частково розробили самі.
74

Рис. 47. Інноваційні заходи, що запроваджувалися на підприємстві, % опитаних
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Одне МСП працевлаштовує в середньому 22 особи, при чому фізичні особи-підприємці працевлаштовують в
середньому 3 осіб, а юридичні особи – 30 осіб.



У 2016 році продовжилась негативна тенденція зменшення кількості працівників на підприємствах сектору
МСП, але темпи скорочення їх чисельності сповільнились.



Три четвертих керівників МСП – чоловіки, одна четверта – жінки.



Опитані МСП працюють переважно на місцевому ринку (міста або області).



Більше половини МСП не планують виходити на нові географічні ринки протягом наступних двох років.
Основні причини цього – брак фінансування, відсутність партнерів закордоном та непередбачуваність
торговельної політики України.



Половина МСП мають або відділ маркетингу, або окремого співробітника, який повністю або частково
займається питаннями маркетингу на підприємстві.



57% МСП мають бізнес-план або стратегію розвитку бізнесу, якої вони дотримуються.



Приблизно один із десяти опитаних займається імпортом або експортом.
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7. Додаток 1. Аналіз даних
Для узагальнення отриманих в ході дослідження даних використовувалися наступні методи обробки інформації:


Статистичний аналіз соціологічних даних;



Побудова індексів та агрегованих показників (confidence/composite indicators);



Розрахунок «ціни» дотримання регуляторного законодавства.

7.1.

Індекси та агреговані показники (confidence/composite indicators)

Автори розробили ряд статистичних показників, або індексів, які узагальнюють різні характеристики
сектору МСП, регуляторного клімату та ділового середовища.
Основним показником є Індекс ділового клімату, який складається з чотирьох субіндексів: Індексу
ділового середовища, Індексу ділової активності (короткостроковий), Індексу ділової активності
(довгостроковий) та Індексу регуляторного середовища. Він обчислюється як середне арифметичне значень
субіндексів.
Кожен із субіндексів, в свою чергу, обчислюється як середне арифметичне базових індексів.
Зокрема, Індекс ділового середовища обчислюється як середнє арифметичне базового індексу оцінки
ділового середовища на момент проведення опитування та базового індексу очікуваних змін ділового середовища
через півроку.
Рис. 48. Система індексів, що використовується у «Щорічній оцінці ділового клімату»
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Індекс ділової активності (короткостроковий) обчислюється як середнє арифметичне базового індексу
оцінки фінансово-економічної ситуації на підприємстві на момент проведення опитування та базового індексу
очікуваних змін фінансово-економічної ситуації через півроку.
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Індекс ділової активності (довгостроковий) обчислюється як середнє арифметичне базового індексу змін
ділової активності підприємства за минулі два роки з моменту проведення опитування та базового індексу
очікуваних змін ділової активності за два роки.
Базові індекси обчислюються за методологією, яка використовується в дослідженнях ділових настроїв
(Business Tendency Survey)25 як різниця між часткою позитивних та негативних оцінок, переведених у формат від -1
до 1. Коли респондент відповідає, що показник збільшився зараховуються відповіді як +1, якщо він не змінився — 0
і -1 — якщо зменшився. Наприклад, якщо зі 100 респондентів 20 вказали на покращання ділового середовища, 50
респондентів звітували про його погіршення, і 30 зазначили, що все залишилося без змін, то відповідне значення
індексу буде -0,30. Додатне (від’ємне) значення індексу означає, що частка респондентів «оптимістів», є більшою
(меншою), ніж кількість «песимістів». Кожний індекс більший за +0,09 або менший за -0,09 є статистично значущим і
відрізняється від нуля з ймовірністю помилки 5%.
Індекс зміни регуляторного середовища МСП складається з наступних базових індексів:









Індекс змін в процесах та умовах реєстрації;
Індекс змін в процесах та умовах, пов’язаних з користуванням приміщень;
Індекс змін в процесах та умовах, пов’язаних з отриманням ліцензій;
Індекс змін в процесах та умовах, пов’язаних з отриманням сертифікатів відповідності та санітарних
висновків;
Індекс змін у ситуації з перевірками;
Індекс змін в процесах та умовах, пов’язаних з імпортними операціями;
Індекс змін в процесах та умовах, пов’язаних з експортними операціями;
Індекс змін в процесах та умовах адміністрування та сплати податків;

Рис. 49. Індекс зміни регуляторного середовища МСП та його складові
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Базові індекси обчислюються як різниця між часткою позитивних та негативних оцінок, переведених у
формат від -1 до 1, де негативні оцінки відповідають -1, а позитивні – одиниці.

25

OECD (2003), Business Tendency Survey – A Handbook, OECD
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При обрахунках «ціни» дотримання регуляторного законодавства використовується методика подібна до
підходу, що використовувався у звітах, підготованих в межах консультативної програми Групи Світового банку в
2000-2011 роках в Україні26 та звіту щодо стану бізнес середовища в 1999-2004 роках27 .
Визначення ціни здійснювалося для наступних типів регулювань:






7.2.

Реєстрація підприємств у всіх необхідних інстанціях.
Регулювання використання приміщень (включають будівництво та ремонт і перепланування).
Ліцензування.
Технічне регулювання продукції та послуг.
Регулювання імпорту та експорту.

«Ціна» дотримання регуляторного законодавства

Визначена з дослідження ціна складається з прямої вартості регулювань (ПВ) та непрямої вартості (НВ).
ПВ виконання будь-якої процедури включає кількість грошей, яку підприємство повинно під час цієї
процедури заплатити (наприклад, отримання реєстраційного свідоцтва, ліцензії, іншого дозволу). Ця вартість
включає як офіційні, так і неофіційні платежі:



Прямі офіційні платежі складаються з офіційних зборів та мит, нотаріальних платежів, штрафів тощо.
Неофіційні платежі складаються з “доброчинних внесків” та хабарів.

Іноді підприємствам необхідно отримувати дозволи або виконувати вимоги декількох державних органів
одночасно. З урахуванням цього, в анкеті було передбачено можливість відповіді окремо стосовно платежів у
кожне відомство і по кожному типу. Ці витрати обраховувалися для кожного МСП окремо, після чого
розраховувалося їх середнє. Лише ті МСП, що вказали хоча б один компонент, бралися до уваги в обрахунках. Такий
метод є більш достовірним за просте додавання середніх арифметичних даних за кожним компонентом.
НВ в першу чергу враховує кошти, пов’язані із затратами робочого часу працівниками підприємств. Спочатку
обраховувалися часові затрати, які множилися на величину середньої заробітної плати за секторами економіки на
момент проведення дослідження.
Загальна вартість (сума ПВ і НВ) обраховувалася для кожного МСП окремо після чого було визначено
середнє арифметичне для всієї вибірки.

26

Див. «Інвестиційний клімат в Україні: яким його бачить бізнес», Міжнародна фінансова корпорація, 2011
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/fad199804b74511b924bb36eac26e1c2/IC_report_2011_ukr.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=fad
199804b74511b924bb36eac26e1c2
27
Див. А. Паляниця «Дослідження бізнес середовища, Україна 2004», Київ 2004,
http://siteresources.worldbank.org/INTUKRAINE/Resources/Ukraine_CODB_2004_Ukr.pdf
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