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Головна тема: Зміни, що відбудуться в 2018 році
У 2018 році бізнес знову працюватиме в зміненому правовому полі.
Зокрема, уже ухвалено зміни до пенсійного законодавства й триває
бюджетний процес, у рамках якого переглянуто порядок сплати ЄСВ,
розмір мінімальної заробітної плати та деякі інші питання. Також
можливі зміни до оподаткування в рамках нового бюджетного процесу.
Протягом другого та третього кварталів 2017 року економічні перешкоди
знизилися. Поліпшення ділових очікувань та результатів діяльності
сприяли стрімкому зростанню інвестицій. Приватне кінцеве споживання
зростало завдяки вищій купівельній спроможності населення.
Економічне відновлення, за прогнозом, прискориться в 2018 році.
Фінансові перешкоди залишилися суттєвими, хоча частина банків уже
зробила кредити доступнішими для МСП як за вартістю, так і за
неціновими умовами кредитування.
Протягом третього кварталу продовжились гарячі дискусії щодо
реформи Державної фіскальної служби. Поки що Міністерство фінансів
та профільний комітет Верховної Ради не досягли консенсусу щодо
створення Фінансової служби розслідувань.

Перешкоди в розвитку промислових МСП
Перешкоди
Недостатньо замовлень/ низький попит на продукцію
Проблема ліквідності / брак обігових коштів
Високий рівень конкуренції
Високе податкове навантаження (ставки податків та
адміністрування)
Несприятлива політична ситуація
Високий регуляторний тиск (нечітке закон-во, перевірки,
бюрократія)
Висока ставка кредитів
Недостатньо сировини / матеріалів
Часті зміни економічного законодавства
Застарілі технології
Брак кваліфікованої робочої сили
Проблеми з енергопостачанням
Недостатньо виробничих потужностей
Примітка: множинний вибір
Джерело: Квартальне опитування підприємств, ІЕД
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Головна тема: Зміни, що відбудуться в 2018 році
Мінімальна заробітна плата та
мінімальна пенсія
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У 2018 році на бізнес знову чекатимуть зміни, що
пов’язані з ухваленням змін до пенсійного
законодавства, а також у рамках нового бюджетного
процесу.
Пенсійна реформа. У жовтні 2017 року парламент
ухвалив запропоновані урядом зміни до пенсійного
законодавства.1 Відповідно до цих змін майже 9 млн
наявних пенсіонерів отримали підвищення до пенсій
через
механізм
осучаснення.
Цьому
сприяло
підвищення розміру середньої заробітної плати, яку
беруть до уваги при розрахунку розміру пенсій.
Мінімальний страховий стаж, який надає право на
отримання пенсії за віком, буде поступово підвищено з
25 років у 2018 році до 35 років у 2028 році.
Стандартний вік виходу на пенсію для осіб зі стажем не
менше 25-35 років залишається незмінним – 60 років.
Особи зі стажем нижчим, але більшим за 15 років
зможуть вийти на пенсію в 63 роки. Особи з меншим за
15 років стажем вийдуть на пенсію в 65 років та
отримуватимуть пенсію на рівні мінімальної. Водночас,
можна буде збільшити стаж, сплативши внески за
пропущений період.
При цьому, до страхового стажу для визначення права
на призначення пенсії включаються періоди ведення
підприємницької діяльності із застосуванням спрощеної
системи оподаткування, а також із застосуванням
фіксованого податку з такими застереженнями:
- з 1 січня 1998 р. по 30 червня 2000 р. включно при
підтвердженні довідкою про реєстрацію як суб’єкта
підприємницької діяльності;
- з 1 липня 2000 р. по 31 грудня 2017 р. включно за
умови сплати ЄСВ незалежно від сплаченого розміру.
З 2018 року до стажу будуть зараховані лише періоди, у
які сплачені внески становлять принаймні мінімальний
розмір (ЄСВ із мінімальної заробітної плати).
Для майбутніх пенсіонерів коефіцієнт одного року стажу
знижено з 1,35 до 1,0. Водночас запроваджено
автоматичну індексацію пенсій на середнє арифметичне
між зростанням індексу споживчих цін та темпами
приросту середньої заробітної плати.
Одночасно було змінено правила нарахування ЄСВ для
окремих груп платників. Так, із 2018 року максимальний
розмір заробітної плати, з якої сплачують ЄСВ, буде
збільшено на 20%, оскільки його змінили з 25 розмірів

прожиткового мінімуму до 15 розмірів мінімальної
заробітної плати.
Також збільшено мінімальний ЄСВ для платників, які
працюють
на
1-й
групі
спрощеної
системи
оподаткування. З 2018 року вони повинні будуть
сплачувати ЄСВ принаймні з розміру мінімальної
заробітної плати, тоді як у 2017 році вони сплачували
ЄСВ із 50% мінімальної заробітної плати.
Державний бюджет. 15 вересня уряд подав до
парламенту законопроект про Державний бюджет на
2018 рік.2 Показники проекту ґрунтуються на
реалістичному макроекономічному прогнозі: зростання
реального ВВП на 3%, споживча інфляція на рівні 7,0%
дпр у грудні 2018 року. До 1-го жовтня депутати
подавали пропозиції до документа, збільшивши дефіцит
Державного бюджету понад передбачений початково
показник 77,9 млрд грн.
Проект базується на майже незмінному податковому
законодавстві. У суміжному законопроекті щодо змін до
Податкового кодексу йдеться про індексування ставок
акцизів на інфляцію. Під час голосування можливі зміни
рентних платежів, оскільки депутати подали пропозиції
як зі збільшення, так і зі зменшення ставок. Розмір
доходів стосовно ВВП, за оцінкою, зросте внаслідок
ефективнішого
адміністрування
та
зростання
внутрішнього попиту.
Законопроект передбачає збереження податку на
прибуток підприємств. Водночас, Кабінет Міністрів
України ухвалив законопроект про податок на
виведений капітал і направив його до Національної
ради реформ для аналізу. Найімовірніше, новий
податок буде запроваджено з 2019 року.
Бюджет не передбачає суттєвих змін у видатковій
частині. Структура видатків за функціональною
класифікацією не змінилась.
Відповідно до законопроекту мінімальну зарплату буде
підвищено з 3200 грн до 3723 грн. Соціальні стандарти
буде також підвищено. Прожитковий мінімум для
працездатних осіб (осіб, що втратили працездатність)
буде поступово підвищено з 1762 грн (1373 грн) у січні
до 1921 грн (1497 грн) у грудні 2018 року.
1

2

Квартальний моніторинг перешкод у розвитку МСП, Випуск №7

Закон №2148-19 від 3 жовтня 2017 року «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій»
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2148-19.
Законопроект №7000 від 15 вересня 2017 року «Проект Закону про
Державний бюджет України на 2018 рік» https://goo.gl/2vjNT5.
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Економічні перешкоди
Реальний ВВП зріс на 2,3% дпр у другому кварталі 2017 року завдяки підвищенню інвестиційного
та споживчого попиту. Відновлення внутрішнього попиту сприяло зростанню як внутрішньої
торгівлі, так й імпорту. Реальний експорт продовжив падіння.
Тенденції реального сектору
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Джерело: Держстат

Згідно з даними Квартального опитування підприємств
ІЕД низький попит на продукцію залишився основною
перешкодою для малих та середніх підприємств. Однак
його значимість суттєво впала для середніх компаній.
Макроекономічна ситуація. Реальний ВВП у другому
кварталі 2017 року зріс на 2,3% дпр, що близько до
приросту в 2,5% дпр у першому кварталі. Внутрішній
попит залишився рушійною силою зростання. Реальне
нагромадження основного капіталу зросло на 23,7% дпр
завдяки покращенню ділових очікувань і, відповідно,
збільшенню проектів із модернізації обладнання,
інфраструктурних проектів та будівництва житла.
Збільшення доходів населення зробило свій внесок до
зростання попиту. Водночас більший внутрішній попит
призвів до зростання реального імпорту товарів та
послуг на 4,6% дпр. При цьому, реальний експорт
продовжив скорочуватись (на 2,1% дпр), найвірогідніше,
через падіння експорту послуг у реальному виразі.
Реальна валова додана вартість (ВДВ) зросла на 4,2%
дпр у переробній промисловості через більший
зовнішній попит та зростання внутрішніх замовлень.
Вищий внутрішній попит та переорієнтація логістичних
ланцюгів після припинення торгівлі з окупованою
частиною Донбасу сприяли приросту ВДВ у торгівлі (на
3,8% дпр) та транспорті (на 4,1% дпр). Нижчий врожай та
подальший спад тваринництва призвели до скорочення
реальної ВДВ у сільському господарстві на 2,9% дпр.
Попит. У другому та третьому кварталах 2017 року
купівельна спроможність населення зросла. У другому
кварталі наявний дохід населення зріс на 15,8% дпр у
грошовому виразі та на 1,7% у реальному вимірі завдяки
вищому доходу від зарплат та пенсій. Збільшення
наявного доходу домогосподарств та поліпшення
споживчих настроїв підтримали зростання реального
приватного кінцевого споживання на 6,9% дпр.
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номінальна середня зарплата зросла на 37,2% дпр через
поліпшення результатів діяльності в більшості секторів
економіки та подвоєння мінімальної зарплати (до 3200
грн) із січня 2017 року. Зарплати в охороні здоров’я та
освіті зростали швидше ніж в середньому по економіці
через перегляд ставок єдиної тарифної сітки. Найбільше
зросли зарплати в державному управлінні (на 69,3%
дпр) внаслідок підвищення мінімальної зарплати, а
також впровадження нових норм щодо оплати праці
відповідно до нового закону про державну службу. Це
зберегло споживчий попит на високому рівні й
роздрібний товарооборот зріс на 8,1% дпр у вересні.
Галузеві тенденції. Улітку переробна промисловість
продовжила зростання після скорочення виробництва в
квітні внаслідок заборони торгівлі з окупованою
частиною Донбасу та захопленням українських
підприємств на цій території. У вересні переробна
промисловість зросла на 1,2% дпр. Відновлення роботи
кількома підприємствами хімічної промисловості
сприяло росту випуску сектору на 33,4% дпр. Металургія
зросла на 2,2% дпр через приріст попиту та відновлення
роботи одного з підприємств галузі. Розширення
будівництва (на 10,2% дпр) сприяло збільшенню
добування та переробки будівельних матеріалів. Випуск
автомобілів та інших транспортних засобів збільшився
на 22,8% дпр внаслідок вищого попиту. Зокрема, випуск
залізничних локомотивів і рухомого складу зріс удвічі.
Однак, імовірно, тимчасово впав випуск комп'ютерів,
електронної та оптичної продукції, а також машин і
устаткування. У цілому машинобудування скоротилось
на 0,3% дпр. Випуск харчової промисловості впав на
3,3%
дпр,
передусім
через
нижчий
випуск
борошномельно-круп'яної промисловості та цукру, що
може бути пов’язано з пізнішим збиранням урожаю.
Прогноз. За оцінкою ІЕД, реальний ВВП зросте на 1,9% у
2017 році та на 3,4% у 2018 році через збільшення
внутрішнього попиту та за припущення подальших
реформ уряду для поліпшення бізнес-клімату.

За даними GfK Ukraine, споживчі настрої в третьому
кварталі залишались незмінними порівняно з другим
кварталом, але були ліпшими за минулорічні. У вересні
Квартальний моніторинг перешкод у розвитку МСП, Випуск №7
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Фінансові перешкоди
Попит МСП на кредитні кошти продовжував зростати, хоча й повільніше за попередні квартали.
Це, імовірно, відображало відновлення обсягів виробництва МСП. Частина банків зробила кредити
доступнішими для МСП як за вартістю, так і за неціновими умовами кредитування. Це могло
сприяти розвитку бізнесу для частини МСП.
Відсоткові ставки за гривневими
кредитами корпоративному сектору
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Згідно з даними Квартального опитування підприємств
ІЕД фінансові перешкоди для МСП знизились у третьому
кварталі 2017 року. Відсоток компаній, розвитку яких
перешкоджає брак обігових коштів, знизився.

знижуються. Наприклад, індекс UIRD відсоткових ставок
за 3-місячними вкладами фізичних осіб у жовтні 2017
року наблизився до 13% річних порівняно із понад 16%
річних минулого липня.

Попит на позики. За результатами опитування НБУ, у
третьому кварталі 2017 року 37% малих та 42% середніх
підприємств відповіли, що їхні потреби в запозичених
коштах зросли. За останні квартали частка малих
підприємств, що потребували більше залучених коштів,
дещо зменшилась, але лишалась більшою, ніж
минулого року. Однак частка малих підприємств, що
планували брати банківський кредит, була низькою на
рівні 25%, тоді як уже 40% середніх підприємств
повідомили про плани із залучення кредиту. Понад три
чверті банків також очікували певне зростання попиту
на кредити з боку МСП у третьому кварталі. Це може
відображати більшу готовність МСП, а особливо
середніх підприємств до залучення додаткових
кредитних коштів.

Утім, частка МСП, які називали високі процентні ставки
серед
основних
перешкод
для
користування
кредитними послугами банків, надалі перевищувала
60%. Також відсоткові ставки банків можуть зрости після
нещодавнього підвищення облікової ставки НБУ з 12,5%
річних до 13,5% річних.

Відсоткові ставки. У третьому кварталі 2017 року
відсоткові ставки за кредитами, за звітністю банків,
надалі зменшувались. Середня ставка за гривневими
кредитами нефінансовим корпораціям строком до 1
року зменшилась до 12,8% річних проти 13,9% річних у
першому півріччі. Такі відсоткові ставки, імовірно, не
включають комісії та збори банків. Відсоткові ставки для
МСП поки що не оприлюднюються НБУ, але деякі банки
теж їх знижують. Про це свідчать і відповіді банків на
питання про зміни цінових умов кредитування для МСП.
Наприклад, Укрексімбанк пропонував кредити малим та
середнім підприємствам від 17,5% річних у жовтні
порівняно із 18,5% в липні. Також ті банки, що
пропонують кредити із змінними ставками, зменшують
вартість кредитів, оскільки відповідні індекси

Про пом’якшення умов до кредитування повідомили й
14% малих та 10% середніх підприємств, що було одним
із найвищих показників за останні кілька років. Отже,
частина банків спростила отримання кредитів для МСП
достатньо, щоб це відчули позичальники.

Стандарти кредитування. Частка банків, яка повідомила
про пом’якшення стандартів схвалення кредитних
заявок МСП, була найбільшою за останні квартали й
становила понад 34% в другому кварталі 2017 року. 27%
банків повідомили про плани незначно пом’якшити
стандарти кредитування для МСП у третьому кварталі.
26% банків повідомили про жорсткіші стандарти
кредитування в другому кварталі, але лише 1% планував
подальші кроки в цьому напрямку в третьому кварталі.

Пропозиція кредитів. Майже 39% банків повідомили
про збільшення рівня схвалення кредитних заявок МСП
у другому кварталі. Оскільки банки також повідомили
про збільшення кількості таких заявок, то обсяг кредитів
МСП міг зрости. Хоча НБУ вже збирає дані про обсяги
кредитування МСП від банків, кількісні дані щодо
кредитування МСП поки що не публікуються.
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Регуляторні перешкоди
У третьому кварталі 2017 року несприятливе регуляторне середовище стало дещо більшою
перешкодою в розвитку МСП через збільшення корупції. Водночас скоротилась частка МСП,
розвитку яких перешкоджав високий регуляторний тиск. Також меншою проблемою стала часта
зміна законодавства.

Малий бізнес
Середній бізнес
Джерело: Квартальне опитування підприємств ІЕД
Частка МСП, що вважають несприятливе регуляторне
середовище (композитний фактор, який складається з
високого регуляторного тиску, корупції та частої зміни
законодавства) одним із ключових бар’єрів для їхнього
розвитку, дещо зросла з 36% до 37% малих та з 37,9% до
40% середніх підприємств. Це пов’язано зі збільшенням
кількості компаній, що назвали перешкодою в їхньому
розвитку корупцію. При цьому, зусилля уряду з
дерегуляції сприяли зниженню регуляторного тиску,
особливо на малий бізнес (частка компаній, які назвали
цей фактор перешкодою, скоротилась з 23,6% у другому
кварталі до 15,1% у третьому кварталі). Літні канікули
парламенту спричинили скорочення частки МСП, які
вважали проблемою часту зміну законодавства.
Закон про внесення змін до Закону України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
(щодо вдосконалення деяких положень), №2164-VIII
від 05.10.2017: зміни ухвалено відповідно до
зобов’язань у рамках Угоди про асоціацію між Україною
та ЄС; у них передбачено включення частини засадничих
положень нової Директиви 2013/34/ЄС. Змінами
запроваджено
нову
класифікацію
підприємств,
підвищено публічність фінансової звітності, розширено
перелік компаній, які повинні подавати звітність за
МСФЗ. Також визначено, що незначні недоліки,
виявлені в первинних документах, не є підставою для
невизнання господарської операції. Правила, за якими
підприємства ведуть бухгалтерський облік та складають
звітність, залежатимуть від їх класифікації за розміром
(мікро, мале, середнє або велике). Наприклад,
найменші підприємства матимуть право подавати
скорочену за показниками фінансову звітність у складі
балансу та звіту про фінансові результати. Крім того,
мікропідприємства
та
малі
підприємства
не
подаватимуть звіт про управління, а середні
підприємства зможуть не відображати в такому звіті
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середовище

Малий бізнес
Середній бізнес
Джерело: Квартальне опитування підприємств ІЕД
нефінансову інформацію. При цьому, з 2018 року
класифікація підприємств за розмірами для цілей цього
закону буде визначатись за дещо іншими критеріями,
ніж передбачено в Господарському кодексі.
Закон «Про енергетичну ефективність будівель», №
2118-19 від 22.06.2017: визначає правові, соціальноекономічні та організаційні засади діяльності у сфері
забезпечення енергетичної ефективності будівель і
спрямований на зменшення споживання енергії в
будівлях.
Закон №2095-19 від 08.06.2017 «Про Фонд
енергоефективності»: Фонд відповідатиме за підтримку
ініціатив щодо енергоефективності, впровадження
інструментів стимулювання й підтримки здійснення
заходів із підвищення рівня енергетичної ефективності
будівель та енергозбереження, зокрема в житловому
секторі, з урахуванням національного плану щодо
енергетичної
ефективності,
зменшення
викидів
двоокису вуглецю, впровадження acquis communautaire
Європейського Союзу та Договору про заснування
Енергетичного
Співтовариства,
забезпечення
дотримання Україною міжнародних зобов’язань у сфері
енергоефективності.
Діяльність
Фонду
буде
профінансовано за рахунок Державного бюджету та
коштів донорів (зокрема, кошти буде отримано від ЄС).
Закон № 2145-19 від 05.09.2017 «Про освіту»: мовою
навчання є українська мова, повна середня освіта
становитиме 12 років, мінімальну заробітну плату
вчителів поступово підвищать до трьох мінімальних
заробітних плат, фінансування освіти (з держбюджету,
місцевих бюджетів і джерел, не заборонених законом)
не повинно бути нижчим за 7% ВВП.
Постанова КМУ «Про внесення змін до Порядку
електронного адміністрування ПДВ», №536 від 19
липня 2017 р.: врегульовано питання щодо:
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перенесення значення реєстраційної суми податку у
випадку реорганізації такого платника податку; надання
платнику податку права реєструвати податкові
накладні/розрахунки коригування на суму показника,
зменшеного на суму податкових зобов'язань та
збільшену на показник; повернення з бюджету зайво
зарахованих коштів
на
електронний рахунок;
можливості сплати до бюджету податкових зобов'язань
за уточнювальними розрахунками до податкових
декларацій із податку на додану вартість через
електронні рахунки.
Постанова КМУ «Про відбір на конкурсних засадах
юридичних
осіб,
які
здійснюють
реалізацію
арештованих
активів»
№558
від
09.08.2017:
передбачено, що відбір юридичних осіб, якими
здійснюватиметься реалізація арештованих активів,
відбуватиметься
в
порядку,
встановленому
законодавством про публічні закупівлі.
Постанова КМУ «Деякі питання упорядкування
структури Секретаріату Кабінету Міністрів України,
апарату міністерств та інших центральних органів
виконавчої влади» №644 від 18.08.2017: ухвалено
рішення щодо утворення в структурі апарату 10 пілотних
міністерств, у Секретаріаті Кабінету Міністрів,
Національному агентстві з питань державної служби та
Державному агентстві з питань електронного
урядування директоратів - нових підрозділів для
виконання завдань із формування державної політики,
реалізації
ключових
національних
реформ
та
координації заходів із впровадження державної
політики. Рішення спрямовано на підвищення
інституційної спроможності відповідних органів та
посилення їхнього кадрового потенціалу.
Постанова КМУ «Про внесення змін до Положення про
базову організацію з науково-технічної діяльності в
будівництві» №632 від 18.08.2017: передбачено
розширення кола організацій, які можуть брати участь у
розробленні будівельних норм шляхом залучення до
робіт зі стандартизації організацій та установ, що мають
відповідний потенціал, але не мають статусу базової
організації.
Розпорядження КМУ «Про погодження ставок
портових зборів та тарифів на спеціалізовані послуги»
№634-р від 06.09.2017: у рамках політики уряду із
стимулювання морського транспорту погоджено ставки
портових зборів та тарифів на спеціалізовані послуги,
запропоновані Міністерством інфраструктури. Знижено
на
75%
всі
види
портових
зборів,
крім
адміністративного, та тарифи на послуги із забезпечення
лоцманського проведення й регулювання руху суден
для нафтоналивних суден у закордонному плаванні, що
здійснюють перевезення (транспортування) транзитної
нафти з використанням морського нафтового терміналу
"Південний", розташованого в межах морського порту
"Южний";
передбачено
застосування
ставки
корабельного збору для суден, що здійснюють
каботажне плавання під іноземним прапором, у такому
ж розмірі як ставка корабельного збору для суден, що

здійснюють каботажне плавання під прапором України;
погоджено тарифи на перевантаження нафти та
нафтопродуктів за новою технологією "море-берегморе", тобто без залучення наземного транспорту та без
утворення додаткового навантаження на сухопутну
транспортну інфраструктуру.
Постанова КМУ «Про внесення змін до Правил
підтвердження придатності нових будівельних виробів
для застосування» №753 від 04.10.2017: оптимізовано
процедуру
підтвердження
придатності
нових
будівельних виробів для застосування. Відтепер
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та
ЖКГ не буде виконувати не передбачені законом
функції: затверджувати перелік будівельних виробів, що
підлягають перевірці та підтвердженню придатності для
застосування, та вирішувати, чи підлягає нова
будівельна продукція експертизі органами державного
нагляду та контролю. Також виробник більше не буде
витрачати кошти на послуги базових організацій із
науково-технічної діяльності в будівництві з надання
висновків щодо придатності для застосування нових
будівельних виробів.
Постанова Правління НБУ №66 від 24 липня 2017 року:
передбачає ризик-орієнтований підхід під час
планування та проведення перевірок із питань
запобігання та протидії легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню
тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї
масового знищення.
Постанова Правління НБУ №78 від 14 серпня 2017
року: визначено єдині підходи до застосування
електронного підпису в українській банківській системі.
Так визначено види електронного підпису, які
застосовуються в банківській системі України;
встановлено вимоги щодо застосування кожного з видів
електронного підпису та вимоги до створення та
зберігання електронних документів у банківській
системі. За оцінкою НБУ, реалізація норм цього
документа
сприятиме:
зменшенню
собівартості
банківських продуктів; підвищенню якості, зручності та
швидкості обслуговування банками своїх клієнтів.
Постанова №90 від 20 вересня 2017 року: дозволено
банкам доручати юридичним і фізичним особам на
договірних засадах здійснювати ідентифікацію та
верифікацію клієнтів-фізичних осіб, відповідно до вимог
законодавства з питань фінансового моніторингу. У
постанові прописано єдиний, уніфікований порядок
здійснення ними процедури ідентифікації та верифікації
банківських клієнтів. За оцінкою НБУ, новий порядок
дозволить банкам розвивати споживче кредитування,
не відволікаючи значні власні ресурси для здійснення
ідентифікації та верифікації позичальників-фізосіб.
Постанова Правління НБУ №98 від 3 жовтня 2017 року:
скасовує вимогу до банків, що діяла з вересня 2014
року, надавати йому скан-копії документів, на підставі
яких вони здійснювали аналіз фінансових операцій своїх
клієнтів.
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Податкові перешкоди
У третьому кварталі частка середніх підприємств, що назвали високий тягар податкового
адміністрування та високі податки однією з найбільших перешкод у розвитку бізнесу, зросла. Це
може бути пов’язано із запровадженням системи блокування податкових накладних. Водночас не
відбулось зрушень у важливій реформі митниці та у створенні Фінансової служби розслідувань.
150%

Число перевірок та кримінальних
проваджень ДФС, ІІІ кв. 2014 = 100%
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Малий бізнес
Середній бізнес
Джерело: Квартальне опитування підприємств ІЕД
Реформа ДФС. У третьому кварталі уряд не просунувся в
реформуванні Державної фіскальної служби (ДФС). Так і
не було подано до парламенту законопроекту про
створення Служби фінансових розслідувань (СФР).
Натомість на засіданні Національної ради реформ
Президент Петро Порошенко доручив Голові Комітету
Верховної Ради з питань податкової та митної політики
Ніні Южаніній розробити нову концепцію та проект.
Розбіжності в урядовій позиції та позиції Н. Южаніної
полягають у поглядах на функціонал та підпорядкування
СФР. Разом із тим, Прем’єр-Міністр та Міністр фінансів
оголосили, що уряд допрацьовує свій законопроект про
СФР, у результаті впровадження якого СБУ, Генеральна
прокуратура, ДФС і Національна поліція позбудуться
функції розслідування економічних злочинів.
Також не відбулось зрушень у реформі митниці, яку
гаряче дискутували в другому кварталі. Надалі питання
не знаходить консенсусу між профільним комітетом
Верховної Ради та Міністерством фінансів.
Адміністрування податків. З 1 липня (після тестової
роботи з квітня 2017 року) у повноцінному режимі
запрацювала система автоматичного блокування
податкових накладних. Нова система, покликана
підвищити ефективність боротьби з ухиленням від
оподаткування, дозволяє автоматично аналізувати
податкову накладну на наявність ризиків та зупиняти
реєстрацію
ризикових
накладних.
Результатом
автоматичного блокування накладних стає відмова у
формуванні податкового кредиту. У випадку подання
додаткових даних платником спеціальна комісія ДФС
повинна протягом п'яти днів прийняти рішення або про
реєстрацію накладних, або про остаточну відмову в
реєстрації.
Відмова
може
бути
оскаржена
адміністративно або в судовому порядку.
У липні було заблоковано 3% від загальної кількості
зареєстрованих накладних, а в серпні після зміни
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Податкові перевірки МСП
Кримінальні провадження, порушені ДФС
Джерело: sfs.gov.ua

критеріїв блокування було заблоковано 0,2% накладних.
Надалі є розбіжності в поглядах між депутатами
профільного комітету ВР та Міністерством фінансів
стосовно майбутнього регулювання щодо блокування
накладних.
Поштовий імпорт. Міністерство фінансів розробило
законопроект, покликаний знизити тіньовий імпорт, що
приходить в Україну через онлайн покупки. У проекті
обмежують кількість посилок без сплати податків при
міжнародних експрес та поштових відправленнях до
трьох на місяць. Граничну суму для безмитного ввозу
кожної з цих посилок у 150 євро не знижуватимуть.
Також у проекті регулюють перевезення через кордон.
Особи зможуть перевозити автомобілем без сплати
податків товарів на суму 300 євро, якщо він/вона були за
кордоном не менше 24 годин і проводять такі операції
не частіше одного разу на 5 днів (в іншому випадку
перевезення обмежено сумою 50 євро). Дискусії щодо
законопроекту тривають.
Податкові перевірки. У третьому кварталі 2017 року
ДФС здійснила 5171 перевірку МСП, що є найвищим
показником за останні шість кварталів. Це, можливо,
пов’язано з додатковими перевірками, спричиненими
виявленням проблем під час запровадженням системи
автоматичного блокування податкових накладних.
Кримінальні провадження. Кількість порушених у
третьому кварталі кримінальних проваджень щодо
суб’єктів усіх розмірів зросла до 2768 порівняно із 1319 у
другому кварталі (1478 у третьому кварталі 2016 року).
Судові справи. На 1 жовтня 2017 року на розгляді в
судах було 45,1 тис. справ за позовами платників
податків до територіальних органів ДФС. Платники
податків виграли 1100 справ на суму 7,0 млрд грн.
Кількість справ за позовами органів ДФС до платників
податків становила 22100. Протягом другого кварталу на
користь ДФС вирішено 2700 справ на суму 2,2 млрд грн.
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Політичні перешкоди
Політичні перешкоди залишилися суттєвими через війну на Сході та нестабільність політичної
ситуації. Не відбулось зрушення в боротьбі з корупцією та в реформі землі, що не дозволило
Україні отримати черговий транш позики МВФ.

200%

Регуляторна активність Верховної Ради та
Кабінету Міністрів
І кв. 2015 року = 100%
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Джерело: Квартальне опитування підприємств ІЕД
За результатами квартального опитування ІЕД, частка
МСП, які вважають, що несприятлива політична ситуація
негативно впливає на їхній розвиток, залишається
суттєвою: 24,4% малих та 32,6% середніх підприємств.
Це стало більшою перешкодою для середнього бізнесу
(у другому кварталі 25,5% середніх підприємств назвали
політичну ситуацію перешкодою в їхньому розвитку).
Політична нестабільність. За поданням Генеральної
прокуратури Верховна Рада в липні проголосувала за
зняття депутатської недоторканності з трьох депутатів:
Олеся Довгого (фракція «Воля народу»), Максима
Полякова (фракція «Народного фронту») та Борислава
Розенблата (фракція «Блоку Петра Порошенка»). Рада
не дала згоди на їх арешт. Депутати проголосували за
зняття недоторканності з Михайла Добкіна (фракція
«Опозиційний блок») та дозволили його арешт.
У липні Президент України позбавив колишнього
президента Грузії та колишнього голову Одеської
обласної державної адміністрації Михеїла Саакашвілі
українського громадянства, яке той отримав у 2015 році.
Рішення було обґрунтоване поданням неправдивої
інформації в його заяві на набуття громадянства, а саме
відсутністю
інформації
про його кримінальне
переслідування в Грузії. Саакашвілі у свою чергу заявив,
що його позбавили громадянства через критику
Президента. Пізніше Михеїл Саакашвілі незаконно
перетнув кордон з Польщі в Україну. Він також став
одним з ініціаторів протесту, що почався в жовтні під
стінами Верховної Ради України.
Рейтинги. У кінці серпня 2017 року Moody’s підвищила
рейтинг України до Саа2 з позитивним прогнозом через
прогрес у реформах та поліпшення зовнішньої позиції.
Утім, цей рейтинг залишився нижчим за рейтинги S&P та
Fitch на рівні В- із стабільним прогнозом.
Єврооблігації. Україна у вересні вперше з 2013 року
здійснила ринковий випуск Єврооблігацій на суму 3,0
млрд дол. США з купоном у 7,375% річних та
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Джерело: rada.gov.ua
погашенням у 2031 - 2032 роках. 1,68 млрд дол. США з
отриманих коштів було спрямовано на викуп та
дострокове погашення Єврооблігацій 2015 року, що
підлягали погашенню в 2019 та 2020 роках.
Війна на Донбасі. Інтенсивність воєнного конфлікту на
Сході України залишалася суттєвою протягом третього
кварталу 2017 року. Об'єднані російсько-сепаратистські
сили неодноразово порушували «хлібне перемир’я» та
«шкільне перемир’я», домовленості про які було
досягнуто в липні та серпні. За цей квартал загинуло 40
військових та було поранено 185 осіб.
ЄС. Угода про асоціацію між Україною та ЄС повністю
набула чинності 1 вересня 2017 року, через три роки
після її підписання. До цього більшість статей Угоди вже
попередньо застосовувалися. Зокрема, із січня 2016
року діє Поглиблена та всеохоплююча зона вільної
торгівлі. Відтепер Україна розпочне реалізацію Угоди в
таких сферах, як зовнішня політика, безпека,
правосуддя, оподаткування, публічні фінанси, наука та
технології, охорона здоров'я та освіта.
МВФ. Україна не отримала чергового траншу позики
МВФ через пізнє ухвалення пенсійної реформи та
провал реформи ринку землі. Крім того, Україна не
просунулась у напрямку боротьби з корупцією.
Корупція. Президент Петро Порошенко в жовтні
погодився на створення незалежного Антикорупційного
суду на основі рекомендацій Венеційської комісії.
Європейська комісія за демократію через право
(«Венеційська
комісія»)
підтримала
створення
Антикорупційного суду в Україні, але висловила ряд
застережень до відповідного законопроекту й
запропонувала Президенту внести доопрацьований
законопроект до Верховної Ради.
Конституційний Суд. Верховна Рада внесла зміни до
закону «Про Конституційний Суд України». Нова
редакція закону передбачає конкурсний відбір
кандидатів на посаду суддів Конституційного Суду.
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Опитування учасників заходів: Перешкоди в розвитку бізнесу та очікування
За результатами опитувань учасників публічних заходів, проведених у третьому кварталі 2017 року в рамках
Програми USAID ЛЕВ, оцінка ділового середовища дещо поліпшилась, хоча залишилась негативною. При цьому,
очікування щодо ділового середовища в короткостроковій перспективі залишаються оптимістичними. В опитуванні
брали участь підприємці, у тому числі члени бізнес-асоціацій, представники місцевої влади та органів місцевого
самоврядування, наукових та експертних кіл.1

У третьому кварталі 2017 року оцінка поточного стану
ділового середовища учасниками публічних заходів
покращилась. Індекс ділового середовища суттєво
поліпшився, хоча й залишився від’ємним: -0,27 у 3-му
кварталі 2017 року порівняно із -0,62 у 2-му кварталі
2017 року. Кожний другий учасник заходів оцінив
поточний стан ділового середовища як задовільний.
39% учасників заходів оцінили поточний стан ділового
середовища як поганий, тоді як 11% учасників назвали
сприятливим поточний бізнес-клімат. Учасники заходів
очікують суттєвого поліпшення ділового середовища
для ведення бізнесу в короткостроковій перспективі.
Індекс очікуваних змін ділового середовища зріс з 0,15 в
2-му кварталі до 0,32 у 3-му 2017 року.
Індекси ділового середовища

0.3

корупцію перешкодою для бізнесу, вища серед
представників бізнесу та громадських організацій, ніж
серед представників державних органів та бізнесасоціацій. 47% учасників заходів називають нестабільну
політичну ситуацію перешкодою в розвитку бізнесу.
Серед основних перешкод залишаються низька
доступність до кредитів та недостатній попит: таку
відповідь дали відповідно 46% та 45% учасників заходів.
Більше третини опитаних учасників заходів зазначили,
що розвитку бізнесу заважають низька кваліфікація
працівників та високий регуляторний тиск. До
перешкод, що обмежують зростання бізнесу, у
найменшій мірі респонденти віднесли високу
конкуренцію та недостатній обсяг виробничих
потужностей та сировини.
Отже, результати опитування вчергове засвідчили, що
бізнес-середовище потребує подальшого поліпшення.
Тому уряд повинен продовжувати зусилля із
впровадження реформ.
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Поточна ситуація
Ділові очікування
Джерело: опитування учасників заходів ІЕД
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Традиційно майже кожний другий учасник заходів
очікує, що бізнес-клімат не зміниться впродовж
наступних шести місяців, хоча 43% респондентів були
оптимістами щодо майбутніх змін бізнес-клімату. Тільки
10% вважають, що бізнес-клімат погіршиться .
У 2-му кварталі 2017 року до трійки основних перешкод
у розвитку бізнесу учасники заходів віднесли корупцію
(65%), низьку доступність кредитів (44%) та високі ставки
кредитів (44%). У поточному кварталі перешкода,
пов’язана з високими ставками кредитів, зросла на 13
в.п. і посідає перше місце в рейтингу бар’єрів розвитку
бізнесу. Це може свідчити про потребу у фінансових
коштах для інвестицій у приватний сектор. 55%
учасників заходів зазначили корупцію перешкодою
розвитку бізнесу, що на 10 в.п. менше за оцінки
минулого кварталу. Частка учасників, які вважають

До першої трійки заходів державної політики, що є
найбільш важливими для сприяння розвитку бізнесу,
потрапили такі: переведення надання адміністративних
послуг в електронний формат (49%), перетворення
податкової на сервісну службу (46%) та дерегуляція
(44%). Наступним заходом, що назвали респонденти, є
спрощення податкового адміністрування (43%). Усі дії,
пов’язані із супровідним адмініструванням при веденні
бізнесу, є на часі для сприяння розвитку МСП. Потреба в
наданні державою компенсації відсотків за кредитами
підтверджує наявність проблеми браку доступних
кредитів (для 43% учасників заходів). Менш важливими
заходами державної політики для покращення ділового
середовища, на думку респондентів, є державна
підтримка підприємств (12% учасників заходів) та
зменшення адміністративного тиску на ціни (4%
учасників публічних заходів).
1

Аналіз 85 анкет: 15 анкет – Публічна дискусія «Регіональна стратегія розвитку
МСП Вінницької обл.» 11.07.17, м. Вінниця; 5 анкет – засідання з розробки
Стратегії розвитку МСП Київської обл., 21.07.17, м. Київ; 15 анкет – X-й
міжнародний інвестиційний форум «Таврійські горизонти» 30.09.-1.10.17, м.
Херсон, 19 анкет – Бізнес-сніданок «МСП Тернопільщини: основні
характеристики та потенціал» 20.092017, м. Тернопіль, 31 анкета- Заключна
конференція ЛЕВ «Будуємо МСП – розвиваємо майбутнє», 10-11.10.17, м. Київ.
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Про програму USAID «Лідерство в економічному
врядуванні» (ЛЕВ)
Період реалізації програми: грудень 2014 – грудень 2017
Мета Програми: покращення середовища для ведення бізнесу, об‘єднання
зусиль, орієнтованих на реформи організацій громадянського суспільства
та урядових інституцій для необхідних змін політики, підготовки та
реалізації законодавства й забезпечення конкретних інституційних реформ
у сфері сприяння розвитку малого та середнього підприємництва (МСП).
Ефективне та передбачуване правове середовище, що розвиватиметься в
країні відповідно до принципів і практики ЄС, сприятиме поступовій
інтеграції України в європейський та світовий ринки.
Програма працює: на національному та регіональному рівнях у тісній
взаємодії з урядом України та регіональною владою, профільними
міністерствами та парламентськими комітетами, бізнес-асоціаціями,
агентствами регіонального розвитку, експертно-аналітичними центрами,
громадськими організаціями.
Діяльність Програми спрямовано на підтримку реформ зі сприяння МСП,
налагодження стійкого державно-приватного діалогу, використання
інструментів зміцнення потенціалу та інституційної спроможності
організацій-учасників, зокрема тих, що здатні підтримати конструктивний
діалог із владою щодо вибору напрямів політики для забезпечення
конкурентоспроможності приватного сектору.
Завданням програми є визначити правові, нормативні та адміністративні
заходи, які покращують бізнес-середовище для МСП в Україні, надати
підтримку на центральному та місцевому рівнях у підготовці, просуванні та
впровадженні ефективного законодавства, регулювання та процедур, що
базуватимуться на результатах аналізу основних правових, нормативних та
адміністративних бар’єрів, координувати та підтримувати ініціативи бізнесспільноти для просування економічно обґрунтованих та фіскально
відповідальних реформ.
Партнери програми: Програма USAID «ЛЕВ» впроваджується Фондом
Східна Європа в партнерстві з:
• Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій
(ІЕД);
• Київським економічним інститутом (КЕІ).
При підготовці Інформаційного бюлетеня використано такі матеріали:
•
•
•

Інститут економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД).
Квартальне опитування підприємств. 3 квартал 2017 року;
Національний банк України. Ділові очікування підприємств
України. Випуск №3 (47). ІII квартал 2017 року;
Національний банк України. Аналітичний звіт «Опитування про
умови кредитування». Випуск №11 (23). IІІ квартал 2017 року.

Огляд змін у регуляторному середовищі здійснено на основі моніторингу
законів, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, постанов
Правління НБУ, що були ухвалені з 1 липня по 30 вересня 2017 року.
При підготовці також використано дані Державної служби статистики
України, оприлюднені станом на 30 жовтня 2017 року, та матеріали
Державної фіскальної служби.
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Програма USAID «Лідерство в
економічному врядуванні»
(USAID ЛЕВ)

Україна, Київ 01033,
вул. Саксаганського, 96, офіс №508,
e-mail: lev_info@eef.org.ua
Тел.: +380 44 200-3824
https://www.facebook.com/
USAIDLEVProgram
http://www.lev.org.ua

Підготовка цієї публікації стала
можливою завдяки підтримці
американського народу, що була
надана
Агентством
США
з
міжнародного розвитку (USAID) в
рамках програми "Лідерство в
економічному
врядуванні".
Погляди, висловлені в цьому
матеріалі, відображають особисту
позицію авторів і можуть не
збігатися з позицією USAID.

Автори випуску:
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Олександра Бетлій
Віталій Кравчук
Наталія Фрейк
Анастасія Гулік
тел/факс: + 380 44 235-6485,
+ 380 44 278-6342
E-mail: institute@ier.kiev.ua
http://www.ier.com.ua/
https://www.facebook.com/IER.Kyiv/
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