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Розвиток промислово орієнтованих 
малих та середніх підприємств в Україні 
у 2000 році: Результати опитування 

Ірина Акімова, Марта Олексів 

1 Вступ 

Малі та середні підприємства (МСП) відіграють важливу роль в 
економіках як розвинених країн, так і країн, що розвиваються. Останні 
дослідження підтверджують зростаюче значення сектору малих та 
середніх підприємств для світової економіки, хоча їх частки у ВВП і 
зайнятості різних країн відрізняються. Наприклад, вони забезпечують 
50-53% ВВП у Великобританії, 50-54% - у Німеччині, 52-55% - у США, 
57-60% - в Італії і 63-67% - у Франції (Семіколенова, 1999). Було 
виявлено, що у промисловості країн з низьким рівнем доходів частка 
малих і середніх підприємств у доданій вартості складають у 
середньому 31%, а у зайнятості – 46%. Ті ж самі показники для країн з 
високим рівнем доходів складають 31% і 24% (Бігз, Снодграс, 1995). 

Хоча розвиток малих та середніх підприємств у країнах з перехідною 
економікою привертає до себе багато уваги, Україна була поза фокусом 
таких досліджень протягом певного періоду часу. Ситуація змінилась у 
1999-2000 роках коли організація “Менеджмент Системз Інтернешинал” 
(MCI) (Management Systems International, MSI) разом із Київським 
Міжнародним інститутом соціології, а також організація МФК провели 
кілька опитувань стосовно діяльності МСП. Ці дослідження 
концентрувались на вивченні змін регуляторного середовища, у якому 
працюють МСП (реєстрація підприємств, ліцензування, перевірки, 
оподаткування, втручання держави, і т.д.), а також на результатах їх 
діяльності. Вони покривали в основному ті сектори, які переважають у 
секторі МСП, а саме, торгівля, громадське харчування і послуги. 

Фокус нашого дослідження лежить в аналізі основних тенденцій, 
факторів і перешкод розвитку промислово орієнтованих малих та 
середніх українських підприємств. Під промислово орієнтованими 
підприємствами ми маємо на увазі підприємства, що залучені (хоча б 
частково) до виробництва і будівництва. Ми визначаємо малі та середні 
підприємства як підприємства із зайнятістю до 250 осіб. Фокусуючись 
на промислово орієнтованих компаніях, ми спробували заповнити 
інформаційну нішу стосовно цієї групи МСП, оскільки більшість 
досліджень розвитку МСП у країнах з перехідною економікою 
концентруються на фірмах, що працюють у сферах торгівлі і послуг. 

Ми розширили рамки нашого дослідження, розглядаючи такі аспекти як 
конкурентне середовище МСП, м’якість бюджетних обмежень 
(включаючи різні типи заборгованостей, державних замовлень і 
бартерних операцій), проблеми примушення виконання контрактів і 
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захисту прав власності, а також зміни структури власності і процесів 
реструктуризації на підприємствах. Особлива увага приділяється 
питанню фінансування МСП. Наше дослідження базується на 
результатах опитування, що було проведене у трьох регіонах України 
восени 2000 року Інститутом економічних досліджень і політичних 
консультацій. 

Це в основному описова робота, що підсумовує результати цього 
опитування і обговорює структуру вибірки і методологію, що 
застосовувалась. Робота організована наступним чином. 

У другому розділі роботи представлений короткий опис поточного стану 
розвитку сектору малого бізнесу в Україні, що базується на українській 
офіційній статистиці.  

Третій розділ пропонує короткий опис процедури опитування і основні 
характеристики вибірки.  

Четвертий розділ обговорює зміни у чисельності персоналу і структури 
власності на МСП. 

У п’ятому розділі аналізуються особливості виробничої і збутової 
діяльності МСП, а також конкурентне середовище, у якому вони 
функціонують. 

Шостий розділ змальовує жорсткість бюджетних обмежень для 
українських МСП. 

Сьомий розділ присвячений аналізу проблем фінансування МСП, у тому 
числі банківського кредитування. 

Восьмий розділ обговорює особливості регуляторного середовища МСП, 
такі як регуляторний тиск, захист прав приватної власності, виконання 
комерційних контрактів, оподаткування і системи «неформальних» 
стосунків із представниками державних органів. 

Дев’ятий розділ аналізує результати діяльності МСП у 2000 році і плани 
їх росту на 2001 рік. 

Десятий розділ змальовує відповідність організації бізнесу МСП деяким 
Європейським стандартам. 

Одинадцятий розділ обговорює основні бар’єри росту МСП.  

І, нарешті, у дванадцятому розділі представлені висновки і рекомендації 
стосовно політики розвитку МСП. 

Ця робота планується першою у серії емпіричних проектів з метою 
поглиблення наших знань про розвиток МСП в Україні. Майбутні роботи 
аналізуватимуть проблеми фінансування МСП, зв’язку між ростом МСП і 
якістю влади, а також вплив інших факторів на результати діяльності 
МСП. 
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2 Малі підприємства в Україні: офіційна 
статистика 

В Україні, сектор малих підприємств2 (МП) займає незначне місце в 
економіці країни. Хоча кількість малих підприємств і збільшилась із 
середини 90-х, їх частки у загальному випуску і загальній зайнятості – 
невисокі. Згідно офіційної статистики у 2000 році в Україні 
нараховувалось 217 930 малих підприємств (без фізичних осіб) із 
зайнятістю 1 709 800 осіб. Їх випуск складав 5,2% до загального 
випуску країни, а зайнятість – 9,3% загальної зайнятості3. Офіційне 
визначення малого бізнесу в Україні включає всі юридичні особи із 
зайнятістю до 50 осіб і річними продажами до 500 000 Євро, а також усі 
фізичні особи зайняті підприємницькою діяльністю. Українська офіційна 
статистика не визначає середні підприємства, що ускладнює порівняння 
із міжнародним досвідом розвитку МСП. 

У 2000 році серед малих підприємств переважала недержавна форма 
власності: 95,6% підприємств були недержавними. У 2000 році близько 
45,8% усіх малих підприємств були зосереджені в торгівлі і 
громадському харчуванні, і лише 14,3% - у промисловості і 10,2% - у 
будівництві4. Даний розподіл можна пояснити відносно невеликим 
розміром необхідного, щоб розпочати власний бізнес у сфері торгівлі і 
харчування, стартового капіталу, а також досить низькими втратами, 
пов‘язаними із закриттям підприємства. 

Промислові підприємства складають частку 14,3% загальної кількості 
малих фірм, виробляючи 22,2% загального випуску МП у 2000 році. 
Частки малих промислових підприємств у загальному промисловому 
випуску і зайнятості були 2,4% і 7,2% відповідно. 

Розвиток сектору по регіонах відбувається дуже нерівномірно. 
Найбільше малих підприємств було зареєстровано у місті Києві, 
Донецькій, Дніпропетровській, Харківській і Львівській областях. 

Український уряд направив частину своїх видатків на запровадження 
національних програм, направлених на розвиток сектору МП як на 
центральному, так і на місцевих рівнях. Однак ці програми ще не 
принесли очікуваних результатів. Згідно офіційної статистики 
прибутковість МП демонструвала тенденцію до спаду у 1999 році. 
Сумарний результат діяльності малих підприємств у 1999 році 
агрегований до рівня галузей економіки демонструє загальні збитки5 
цих підприємств у щонайменше 4 секторах економіки, включаючи 
промисловість. Хоча у 2000 році фінансовий результат малих 
підприємств до оподаткування був позитивним, сектор малого бізнесу в 
цілому демонстрував чисті збитки. У середньому, прибутковість 

                                          
2 У даний момент українське законодавство не дає визначення середніх 

підприємств, а тому наш аналіз статистики обмежений лише малими 
підприємствами. 

3  Згідно обрахунків авторів. 
4 Згідно класифікації ЗКНГ. 
5  Балансовий прибуток (збиток). 
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(визначені як чисті прибутки/збитки до обсягів збуту6) сектору малих 
підприємств була близькою до 0 (-0,12% у 2000 році). Фінансовий 
результат промислових підприємств був, навіть, гіршим: середній 
показник збитків був 2,1%. Близько 40,2% загальної кількості малих 
підприємств були збитковими. Для промислових МП показник кількості 
збиткових підприємств був 42,3%. 

Зменшення прибутковості сектору МП може бути наслідком зростаючої 
конкуренції. Окрім того, необхідно враховувати, що офіційна статистка 
не включає “тіньовий” сектор, що є типовим для МП. Таким чином, 
реальні прибутки МП, так само як і показники частки як у загальному 
випуску, так і у загальній зайнятості можуть насправді бути вищими. 
Однак, вже той факт, що малі підприємства вважають невигідною 
діяльність у офіційній економіці свідчить про те, що бізнес-середовище 
в Україні має недоліки. 

Реальні спроби сприяти розвитку українських МП мали місце у 1997 
році із створенням Державного комітету з питань регуляторної політики 
та підприємництва, діяльність якого фокусується на покращенні 
регуляторного середовища. Протягом наступних років процедура 
реєстрації була спрощена шляхом зменшення кількості необхідних для 
реєстрації документів і скорочення періоду реєстрації. Декрет 
Президента “Про деякі заходи із дерегулювання підприємницької 
діяльності”, № 817/98 від 23.07.1998 спробував і надалі зменшити 
регуляторний тиск на підприємства через прояснення правил 
проведення перевірок державними органами. Він запроваджує 
процедуру регулярних і визначає причини для нерегулярних перевірок. 
Більше того, підприємства отримали право реєструвати кожну перевірку 
і відмовляти в доступі до їх документації будь-якому представнику 
державних органів влади, який прагне провести перевірку без 
реєстрації. Інший Декрет Президента “Про запровадження єдиної 
державної регуляторної політики у сфері підприємництва” № 89/2000 
від 22.01.2000 намагався зробити регуляторну політику більш 
прозорою, визначаючи тип регуляторних актів і класифікуючи 
прийнятні регуляторні органи. 

Багато зусиль було вкладено і у податкову реформу. У 1995 році 
максимальний податок на доходи був зменшений до 40%, а колишній 
податок з обороту був замінений ПДВ у розмірі 20%. У 1998 році, щоб 
зменшити податковий тиск, для малих підприємств було запропоновано 
кілька систем спрощеного оподаткування. Єдиний податок (один із 
найбільш важливих спрощених податків) має ставку 6% валового 
доходу якщо ПДВ вираховується окремо, і ставку 10% якщо податок 
включає ПДВ (Тіссен, 2001). Однак, кількість МП у наступних роках, що 
обрали спрощений податок, досить низький і їх частка складала лише 
27% у 1999 році (Якуб, Сенчук, 2000). Хоча податкова реформа 
ініціювала важливі кроки до гармонізації українських правил 
оподаткування із західними принципами, у цілому податковий режим 
залишився досить заплутаним і непередбачуваним для компаній. Надто 
багато звільнень було досягнуто стосовно податку на прибуток, деякі 
правила оподаткування залишаються неясними, а преференційні 

                                          
6 Обсяги збуту включають непрямі податки. 
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підходи до оподаткування часто змінювались, часом заднім числом на 
шкоду підприємствам (Мельота і Тіссен, 2001). І більше того, за 
відсутності особливих податкових судів, Державна податкова 
адміністрація залишається уповноваженою запроваджувати і 
інтерпретувати податкові закони. 

Запровадження економічних правил залишається серйозною 
проблемою. На рівні країни це знаходить своє відображення у розриві 
між екстенсивністю і ефективністю правової реформи7. Огляд правового 
індикатора 2000 року, що проводив ЄБРР, відводить Україні місце у 
групі країн із серйозним “розривом запровадження”, маючи на увазі, що 
відносно повні закони не є запровадженими на належному рівні (ЄБРР, 
2000). 

3 Основні характеристики вибірки 

Опитування було організоване у формі персональних інтерв‘ю 
менеджерів малих та середніх підприємств (МСП). Анкета, що 
використовувалась для інтерв’ю містила широкий перелік питань 
стосовно продуктів фірми, її стратегій маркетингу, інвестицій, 
конкурентного середовища, результатів діяльності, і перешкод для 
розвитку. До вибірки включались підприємства створені у або до 1998 
року, у яких чисельність працівників на момент опитування не 
перевищувала 250 осіб і які (серед інших) були задіяні у сферах 
виробництва або будівництва. 

Вибірка із 300 осіб була сформована на базі офіційної інформації про 
реєстрацію підприємств. Менеджери 25 фірм відмовились брати участь 
у опитуванні. Протягом інших 65 інтерв’ю менеджери/власники МСП 
відповіли на менше, ніж 50% запитань. Таким чином, лише 210 
заповнених анкет могли бути і були використані для остаточного 
аналізу. 

 

Таблиця 3.1 
Розподіл вибірки за регіональною характеристикою 

Місто Кількість підприємств Частка у вибірці, % 

Київ 102 48,6 
Харків 81 38,6 
Донецьк 27 12,9 
Всього 210 100,0 

 

                                          
7 Відповідно до методології огляду правового індикатора ЄБРР, 

екстенсивність правової реформи визначає межу наближення до прийнятих 
у міжнародних колах стандартів ключових комерційних і фінансових 
законів. Ефективність відображає ступінь, до якого ці закони є 
запровадженні або введені в силу (ЄБРР, 2000, с.33). 



                 Інститут Економічних Досліджень та Політичних Консультацій   

 6

Опитування проводилося у трьох містах України (Київ, Харків і 
Донецьк), де, згідно з офіційною статистикою, зосереджена найбільша 
кількість малих підприємств. Регіональний розподіл вибірки 
представлений в Таблиці 3.1. 

 

Українські МСП дуже часто зосереджені в кількох сферах економічної 
діяльності. Тому наш критерій відбору не вимагав, щоб діяльність у 
сфері виробництва/будівництва була основним джерелом їх доходів. 
Однак з Таблиці 3.2 видно, що для більшості МСП нашої вибірки саме ці 
сфери були основним джерелом доходу. 

 

Таблиця 3.2 
Розподіл МСП у вибірці за основними джерелами доходу 

Джерела доходу Кількість підприємств Частка у вибірці, % 

Торгівля 12 5,7 
Громадське харчування 11 5,2 
Послуги 36 17,1 
Промислова орієнтація 
(виробництво, 
будівництво) 

151 71,9 

Всього 210 100,0 

 

Для МСП характерною є недержавна форма власності. Наша вибірка 
також демонструє явне домінування приватної форми власності (див. 
Таблицю 3.3). Обмежена частка державних підприємств пояснюється 
практично завершеним процесом “малої” приватизації і основною масою 
недержавних підприємств серед нових підприємств (так званих start-
ups). 

 

Таблиця 3.3 
Розподіл МСП у вибірці за формою власності 

Форма власності 
Кількість 

підприємств 
Частка у 
вибірці, % 

Приватна (приватне підприємство) 134 63,8 
Державна (державне підприємство) 5 2,4 
Колективна (колективне/акціонерне 
підприємство) 

71 33,8 

Всього 210 100,0 

 

Рисунок 3.1 демонструє розподіл МСП з нашої вибірки за рівнем 
зайнятості. З нього видно, що основна маса підприємств мало зайнятість 
до 50 чоловік. В середньому зайнятість на підприємствах становило 
близько 32 осіб. 
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Розподіл підприємств нашої вибірки за “віком”8 представлений в Таблиці 
3.4. 85% фірм оперувало на ринках від 2 до 10 років. Досить малий 
відсоток (7,4%) фірм у вибірці розпочали свою діяльність більше 10 
років тому. Тут немає нічого дивного, оскільки розвиток МСП в Україні 
розпочався лише після 1991 року з початком “малої” приватизації. 

 

Рисунок 3.1 
Розподіл МСП у вибірці за рівнем зайнятості (рівень зайнятості на кінець 2000 
року) 

 

Таблиця 3.4 
Розподіл МСП у вибірці за їх віком 

Вік підприємства, років Кількість підприємств Частка у вибірці, % 

До 2 15 7,7 
2-5 93 44,2 
6-10 86 40,7 
більше 10 16 7,4 
Всього 210 100,0 

 

Галузевий розподіл підприємств (відповідно до основного виду 
діяльності і продуктів, що випускають) представлений у таблиці 3.5. 

                                          
8 Вік підприємства визначається як кількість років із часу заснування. 

1-10
25%

11-25
33%

26-50
25%

51-100
14%

100-200
3%
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Таблиця 3.5 
Галузевий розподіл МСП у вибірці 

Галузь 
Кількість 

підприємств 
Частка у 
вибірці, % 

Промисловість   
Паливна промисловість 1 0,5 
Кольорова металургія 4 1,9 
Хімічна і нафтохімічна промисловість 10 4,8 
Машинобудування і металообробка 43 20,5 
Деревообробна і целюлозно-паперова 
промисловість 

18 8,6 

Промисловість будівельних матеріалів 5 2,4 
Скляна і фарфоро-фаянсова 
промисловість 

3 1,4 

Легка промисловість 21 10,0 
Харчова промисловість 28 13,3 
Мікробіологічна промисловість 1 0,5 
Борошномельно-круп’яна і 
комбікормова промисловість 

2 1,0 

Медична промисловість 5 2,4 
Поліграфічна промисловість 9 4,3 
Інші промислові виробництва 5 2,4 

Транспорт 4 1,9 
Зв’язок 1 0,5 
Будівництво 13 6,2 
Торгівля і громадське харчування 12 5,7 
Інформаційно-обчислювальне 
обслуговування 

1 0,5 

Загальна комерційна діяльність по 
забезпеченню функціонування ринку 

4 1,9 

Інші послуги 14 6,7 
Житлово-комунальне господарство 3 1,4 
Не відповіли 3 1,4 
Всього 210 100,0 

4 Структурні перетворення 

Основна частина підприємств вибірки (78%) були створені як нові 
підприємства приватної (власність однієї особи) або колективної 
(партнерства або акціонерні товариства) форм власності (див. Таблицю 
4.1). Іншими формами створення МСП були або повна приватизація 
колишніх державних підприємств (близько 9%), або відокремлення 
частини великого державного підприємства (протягом їх приватизації) 
(9%) або великого колективного підприємства (3,3%). 

Лише 19,5% фірм із вибірки звітували про зміну структури власності з 
моменту заснування. Ці зміни демонстрували наступне зміщення у бік 
недержавної форми власності. 57% фірм були на початку створені як 
приватні підприємства, 29% - як колективні чи акціонерні компанії, і 
14% - як державні підприємства. На кінець 2000 року (коли 
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проводилось дане опитування), 64% підприємств складали приватні 
підприємства, а 34% були організовані у формі акціонерних або 
колективних підприємств (див. Таблицю 3.3). 

 

Таблиця 4.1 
Розподіл МСП з вибірки за формою створення 

Форма створення 
Кількість під-
приємств 

Частка у 
вибірці, % 

Новостворене підприємство 
(приватне чи колективне) 

164 78,1 

Відокремлена частина колишнього 
державного підприємства, що 
стала самостійною одиницею 
протягом приватизації 

18 8,6 

Повністю приватизоване колишнє 
державне підприємство 

19 9,0 

Відокремлена частина більш 
крупного колективного 
підприємства, що стала 
самостійною одиницею 

7 3,3 

Державне підприємство 2 1,0 
Всього 210 100,0 

 

Рисунок 4.1 
Розподіл підприємств за кількістю зайнятих в момент створення 

Певні зміни мали місце в розподілі часток всередині акціонерних МСП 
(див. Таблицю 4.2). Середні частки менеджерів і працівників 
підприємства практично не змінювалися, тоді як середня частка 
іноземних власників зменшувалась, а частка українських зовнішніх 
власників (не працівників) зростала. Зростання частки держави 
пояснюється особливостями приватизаційного процесу: деякі державні 
підприємства були корпоратизовані і тому ввійшли до категорії 

1-10
56%

11-25
22%

26-50
8%

51-100
8%

> 100
6%
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акціонерних товариств. Ці зміни призвели до статистичного зростання 
державної частки. 

Для приватних підприємств характерна невелика кількість власників, в 
середньому це 2-3 власника (Таблиця 4.2). У момент створення більше 
половини підприємств починали свою діяльність як підприємства з 
зайнятістю до 10 і менше осіб (56%), а 22% - з зайнятістю 11-25 осіб, і 
16% підприємств з 26-100 осіб (див. Рисунок 4.1). 

Зайнятість на момент створення в середньому була на рівні 31 осіб 
(див. Таблицю 4.2). 

 

Таблиця 4.2 
Середні показники структурних перетворень з моменту створення компанії 

Показник 
Середнє 
значення 

Стандартне 
відхилення 

Мінімал. 
значення 

Максим. 
значення 

Зайнятість (кінець 2000 
року)  

32 31 1 153 

Зайнятість (на момент 
створення) 

31 68 1 400 

Структура власності для 
акціонерного 
товариства у 2000 році 

    

• Держава 2,35% 13,06% 0 100% 
• Менеджери 
підприємства 

35,16% 42,21% 0 100% 

• Працівники 
підприємства 

36,78% 42,01% 0 100% 

• Зовнішні українські 
власники 

19,35% 33,08% 0 100% 

• Зовнішні іноземні 
власники 

4,88% 16,64% 0 100% 

Структура власності 
акціонерного 
товариства на момент 
створення 

    

• Держава 1,17% 6,48% 0 43% 
• Менеджери 
підприємства 

35,02% 43,82% 0 100% 

• Працівники 
підприємства 

36,14% 44,03% 0 100% 

• Зовнішні українські 
власники 

18,41% 33,46% 0 100% 

• Зовнішні іноземні 
власники 

7,53% 21,37% 0 96% 

Кількість власників у 
приватному 
підприємстві (шкала від 
1 до 4)*/ Характерна 
кількість власників 

2 
2-3 

0,85 
1 
1 

4 
>5 

* 1 – відповідає 1 власнику; 2 – 2-3 власникам; 3 – 4-5 власника; 4 – 
власників більше 5 
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Таблиця 4.3 
Середня чисельність персоналу на МСП різних «вікових» груп 

 
До 2 
років 

2-5 
років 

6-10 
років 

Більше 10 
років 

F 

Середнє значення 
чисельності персоналу 
на момент заснування 

17,8 20,4 28,1 127 12,10* 

Середнє значення 
чисельності персоналу 
в 2000 р. 

15,3 23,0 40,7 51,7 5,9* 

* p<0,01 

В Таблиці 4.3 подано середнє значення чисельності зайнятості на 
момент створення підприємства і в 2000 році відповідно до різних 
«вікових» груп. «Стартовий» середній рівень зайнятості знижується 
разом зі зменшенням віку підприємства. Це можна пов’язати з тим, що 
від початку приватизації і реструктуризації державного сектора 
зменшувалась тенденція «зайвої» зайнятості, яка була успадкована від 
колишніх соціалістичних підприємств. Таким чином у нашій вибірці 
найвищий «стартовий рівень» (127) був характерним для групи 
підприємств, які існували більше 10 років. У цій групі сконцентровані 
всі державні підприємства, а частка фірм, які відділилися від державних 
підприємств і стали самостійними одиницями, значно вища порівняно з 
іншими віковими групами. У той самий час частка новостворених 
приватних і колективних підприємств значно нижча, ніж у інших 
вікових групах. Нові підприємства у цій групі представлена, в 
основному, кооперативами, які виникли в перші роки кооперативного 
руху (кінець 80х). 

Найнижчий «стартовий» рівень чисельності персоналу (18) був 
характерним для наймолодшої групи підприємств, де частка 
новостворених приватних і колективних підприємств найвища. 
Зниження «стартового» рівня чисельності у “молодших” групах може 
також відображати зростання конкуренції в кінці 90х років, яка ставить 
вищі стартові вимоги до підприємства, в плані ефективного 
використання трудових ресурсів. 

Цікавою була динаміка середнього рівня чисельності персоналу в 2000 
р. за «віковими» групами. Наймолодші підприємства (віком до 2 років) 
скоротили середній рівень зайнятості з 17,8 до 15,3. Це може означати, 
що питання «виживання» для них ще остаточно не з’ясоване. 
Підприємства «середніх» вікових груп збільшили середню чисельність 
персоналу: у більш «зрілих» (6-10 років) вона зросла з 28 до 41 осіб, а 
у менш «зрілих» (2-5 років) - з 20 до 23 осіб. Це вказує на те, що разом 
із зростанням «зрілості» підприємства можлива тенденція зростання 
середньої чисельності персоналу. 

З іншої сторони “старі” підприємства (засновані більше 10 років тому) 
скоротили середню чисельність персоналу більше, ніж вдвічі. Це 
пояснюється, перш за все, тим, що державні і приватизовані 
підприємства, частка яких у цій групі суттєво вища, ніж в інших, 
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вимушені були займатися питаннями реструктуризації, що включала 
скорочення персоналу. 
 

Таблиця 4.4 
Середній рівень зайнятості на МСП, які відрізняються за методом заснування 
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Середнє значення 
чисельності 
персоналу на момент
заснування 

14,9 92 125,3 11,1 120 20,9* 

Середнє значення 
чисельності 
персоналу в 2000р 

27,5 47,9 57,5 17,1 53,5 5,8* 

* p<0,01 

Наші висновки підтверджуються даними, наведеними в Таблиці 4.4. 
Найвищий рівень середньої «стартової» зайнятості був характерним для 
державних підприємств (120), приватизованих колишніх державних 
підприємств (125) і фірм, які утворилися в процесі виділення частини 
державного підприємства в самостійну одиницю протягом 
приватизаційного періоду (92). Всі вони скоротили середній рівень 
зайнятості більше, ніж удвічі, внаслідок реструктуризаційних процесів. 
У новостворених приватних підприємств і фірм, які утворилися в 
процесі виділення в самостійну одиницю частини колективного 
підприємства, середній «стартовий» рівень чисельності персоналу був 
значно нижчим – 15 і 11 осіб відповідно. Обидві групи підприємств до 
2000 року збільшили середню чисельність зайнятих. Це свідчить про те, 
що підприємства, які не мали «державного» минулого і, відповідно, не 
потребували реструктуризації, виявляли тенденції до зростання. 

Таким чином, можна говорити про загальну схильність промислово 
орієнтованих МСП, що вижили протягом перших двох років після 
створення, до росту. Позитивна динаміка середньої зайнятості 
пов’язана із зрілістю підприємства.  

Щодо сподівань підприємців стосовно майбутніх планів щодо зайнятості 
на наступні 2 роки, то респонденти розділились на дві групи: “ті, що 
виживають” (відсутність планів про збільшення зайнятості у 
майбутньому) і “експансіонери” (плани про збільшення зайнятості 
протягом наступних 2 років) (див. Таблицю 4.5). Майже половина фірм 
із нашої вибірки продемонстрували певний опір до збільшення 
зайнятості у найближчому майбутньому. Серед інших пояснень це може 
свідчити про певну невпевненість менеджерів у завтрашньому дні, що 
повинно служити сигналом для уряду, що бізнес середовище і 
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положення МСП в ньому є не достатньо сприятливим, щоб 
забезпечувати ріст сектору МСП. 

 

Таблиця 4.5 
Плани менеджерів МСП стосовно зміни зайнятості на їх підприємствах 

Плани 
Кількість 

підприємств 
Частка підприємств 

у вибірці, % 
Зменшити зайнятість 6 2,9 
Не змінити зайнятість 103 49,0 
Збільшити зайнятість 101 48,1 
Всього 210 100,0 

 

Висновки: 
1. Три чверті промислово орієнтованих МСП були засновані як нові 

приватні або колективні/акціонерні підприємства. Майже дві третини 
промислово орієнтованих МСП є приватними підприємствами, де 
середня кількість власників - 2-3 особи, в той час як одна третя 
представлена акціонерними товариствами. 

2. Зміни структури власності з моменту заснування відбувалися, в 
основному, у формі змін у розподілі часток в акціонерних МСП. 
Частка іноземних власників зменшилась, а частка українських 
зовнішніх власників зросла. Частки менеджерів і працівників 
підприємства практично не змінилися. 

3. Підприємства, що вижили протягом перших двох років демонструють 
загальну тенденцію до зростання. Зростання показника середньої 
зайнятості пов’язана із зрілістю підприємств. 

4. Зростання середнього рівня зайнятості характерне для 
новостворених приватних підприємств і колективних підприємств. 
Підприємства, які мають «державне» минуле, виявляють тенденцію 
до суттєвого скорочення середньої зайнятості персоналу протягом 
процесу реструктуризації. 

5 Виробництво і продажі. Конкурентне 
середовище 

Через свої малі розміри МСП працюють, як правило, в рамках вузької 
асортиментної лінії. Згідно з результатами опитування, в середньому на 
МСП нашої вибірки випускалось близько 12 продуктів (див. Таблицю 
5.1). Однак відкинувши кілька дуже великих аутлаєрів (кілька 
підприємств, що випускало дуже велику кількість продуктів), ця цифра 
буде нижчою. Близько 21% вибірки випускало лише один продукт, а у 
76,6% випадків не більше 10 продуктів. 



                 Інститут Економічних Досліджень та Політичних Консультацій   

 14

Широта асортименту не залежить від форми власності підприємства, 
проте пов’язана позитивною залежністю з його віком. Більш зрілі 
підприємства мали тенденцію випускати ширший асортимент продуктів 
(див. Таблицю 5.2). 

Для виробництва своєї основної продукції МСП в середньому 
використовували близько 74 видів сировини (Таблиця 5.1). Однак 
знову ж таки, якщо відкинути кілька аутлаєрів (три підприємства, які 
мали більше, ніж 1000 видів сировини і напівфабрикатів) середнє 
значення цього показника буде 38. Біля двох третин усіх опитаних 
підприємств випускало відносно просту продукцію: 43% підприємствам 
потрібно було до 10 різних видів сировини і напівфабрикатів, 23% - 11-
25 видів, 13,7% підприємствам - від 26 до 50 видів, 13,1 % 
підприємствам - від 51 до 100 видів, і лише у 7% підприємств кількість 
сировини і напівфабрикатів була більше ніж 100. Цілком закономірно, 
що кількість різних видів сировини і напівфабрикатів зростав разом з 
широтою асортименту продукції (див. Таблицю 5.2). 

 

Таблиця 5.1 
Середні показники діяльності підприємств 

Показник 
Середнє 
значення 

Станд. 
відхилення 

Мінімальне 
значення 

Максим. 
значення 

Кількість 
основних 
продуктів 

11,83 25,71 1 300 

Кількість різних 
видів сировини і 
напівфабрикатів 

73,98 322,39 1 3800 

 

Кількість постачальників для кожного окремого виду сировини була 
обмежена 2-5 постачальниками. Більшість МСП змінювало частину 
своїх постачальників. Протягом 1999-2000 років більше 50% 
підприємств змінили менше половини своїх постачальників, в той час 
як близько 40% опитаних змінило більше половини. 

 

Таблиця 5.2 
Середня кількість основних продуктів і різних видів сировини і напівфабрикатів 
у МСП різних “вікових груп” 

Показник 
До 2 
років 

2-5 років 
6-10 
років 

Більше 
10 років 

F 

Середня кількість 
основних продуктів 

8,8 9,2 11,4 30,8 3,2* 

Середня кількість 
різних видів 
сировини і 
напівфабрикатів 

6,4 46,5 66,2 338,4 3,5* 

* р<0,05 



                 Інститут Економічних Досліджень та Політичних Консультацій   

 15

Географічний розподіл постачальників був наступний: 52,7% МСП 
використовували українських постачальників, що зменшувало ризик 
зриву поставок через політичну чи економічну стабільність інших країн 
чи через несприятливий обмінний курс (обезцінення гривні). У той 
самий час, 47,3% підприємств імпортувало частину сировини. 
Найбільше імпорту сировини (див. Таблицю 5.3), йшло з Росії і інших 
країн СНД (32%) і з Західних країн (23%)9. 

 

Таблиця 5.3 
Географічний розподіл постачальників 

Країни походження 
постачальників 

Частка у загальній вибірці, % 

Росія та інші країни СНД 32 
Країни Східної Європи 13 
Країни Західної Європи 23 
Інші країни світу* 10 

* Ця категорія не включає Україну 

 
Експортна діяльність МСП була дуже обмежена. Для більшості МСП 
(близько 80%) ринки збуту обмежувались географічно ринками 
України. Причому починаючи з 1998 року частка неекспортерів, навіть, 
виросла. У 2000 році 81,3% підприємств зовсім не були представлені на 
ринках СНД, а 96% - на ринках країн Заходу. Кількість підприємств, що 
отримали міжнародні сертифікати, була також мала (6,6%). Близько 
трьох четвертих опитаних мали українські сертифікати якості, однак, це 
швидше було наслідком обов’язкової сертифікації певних видів 
продуктів, ніж ініціативою виробників. 

Середні значення частки експорту в загальному обсязі продажів, а 
також експорту за межі СНД в загальному обсязі продажів у 1998 р. 
були дуже низькими (5,4% і 1,2% відповідно). У 2000 році вони ще 
знизилися (див. Таблицю 5.4). Хоча експортний потенціал МСП досить 
низький, майже половина МСП залежало від імпорту сировини і 
матеріалів. 

Світовий досвід показує, що малі підприємства або працюють на високо 
конкурентних ринках випускаючи кінцевий продукт, або як складові 
ланки виробничих процесів, в які задіяні великі підприємства. В Україні 
МСП орієнтовані на кінцевого споживача і працюють на ринках з 
високим рівнем конкуренції. Для нашої вибірки в середньому 
підприємства мали більше 5 конкурентів. 

Респонденти оцінили в середньому рівень конкуренції з українськими 
виробниками як “сильний”, з виробниками Росії і інших країн СНД як 
„слабкий“, з виробниками з країн Східної та Західної Європи як 
“слабкий”, з виробниками країн Азії як “дуже слабкий” (Таблиця 5.5). 
Домінування вітчизняних конкурентів на ринках, що обслуговуються 
українськими МСП може бути наслідком наступних причин. 1) 

                                          
9 Сума часток у Таблиці 5.3 не рівна 100,0%, оскільки деякі МСП мають 

постачальників одночасно з різних регіонів. 
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Орієнтація українських МСП на місцеві сегменти для споживчих товарів 
нетривалого використання здійснюється на стратегії позиціювання, що 
відрізняються від стратегій основних іноземних конкурентів (а саме, 
стратегії позиціювання українських МСП “середня/низька якість – 
низька ціна” проти стратегії позиціюння іноземних конкурентів “висока 
якість – середня/висока ціна”). 2) Вітчизняні товари здатні стати 
замінниками іноземним через реальну девальвацію гривні між 1998 і 
1999 роками. 

 

Таблиця 5.4 
Середні значення показників експорту в 1998 і 2000 роках 

Показник 
Середнє 
значення 

Станд. 
відхилення 

Мінімал. 
значення 

Максимал. 
значення 

Середня частка 
експорту в загальному 
обсязі продажів 1998 р. 

5,46 15,6 0 100 

Середня частка 
експорту в загальному 
обсязі продажів 2000 р. 

4,53 15,7 0 100 

Середня частка 
експорту за межі СНД в 
загальному обсязі 
продажів у 1998 р. 

1,22 7,53 0 95 

Середня частка 
експорту за межі СНД в 
загальному обсязі 
продажів у 2000 р. 

1,17 8,67 0 70 

 

Через свої малі розміри МСП не можуть дозволити значних витрат на 
просування товарів. Рекламували свою продукцію 65,1% опитаних (з 
них близько 29% робило це нерегулярно). 90% підприємств не 
витрачали на неї більше 10% від обсягів річних продажів. 

 

Таблиця 5.5 
Оцінка конкурентного середовища респондентами 

Конкуренти 
Середній 
бал 

Оцінка 

Українські виробники 4 Сильна 
Виробники з Росії та інших країн СНД 3 Слабка 
Виробники з країн Східної Європи 3 Слабка 
Виробники з країн Азії 2 Дуже слабка 
Виробники з розвинених країн Заходу 3 Слабка 

 

Про недостатність навичок у менеджерів МСП свідчить той факт, що 
стратегічний і маркетинговий плани складали лише 35% і 40% МСП. 
Лише 22,2% підприємств брало участь у різноманітного роду 
трейнінгових програм протягом останніх 3 років. 
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Висновки: 
1. Для більшості промислово орієнтованих МСП був характерним 

вузький асортимент і невисока складність продукції (в плані 
кількості різних видів сировини і матеріалів, необхідних для 
виробництва одного продукту). 

2. Продукція МСП була орієнтована на вітчизняні ринки. Рівень 
експортного потенціалу МСП був досить низьким, в той час як 
близько половини МСП залежало від імпорту сировини. 

3. Українські МСП працювали на ринках з високим рівнем конкуренції. 
Основний конкурентний тиск походив від внутрішніх виробників, у 
той час як потенційні іноземні конкуренти могли займати інші 
ринкові сегменти, використовуючи для своїх продуктів стратегію 
позиціювання “висока ціна/якість”. 

6 Бюджетні обмеження 

М’які бюджетні обмеження (наприклад усесторонні бартерні операції, 
державні замовлення, що представляють собою велику частину 
загальних продажів, значні розміри простроченої кредиторської чи 
дебіторської заборгованостей) часто супроводжуються поганими 
фінансовими результатами. Емпіричні дослідження у інших країнах з 
перехідними економіками свідчать що на загал МСП мають справу із 
більш жорсткими бюджетними обмеженнями, ніж великі підприємства. 
Наше опитування підтверджує, що українські МСП не є виключенням з 
цього правила. Серед респондентів близько 78% не мали державних 
замовлень взагалі, а для половини тих, що отримали, ці державні 
замовлення становили не більше 15% від їх загальних обсягів 
продажів. Так само, близько 75% підприємств не використовувало 
бартерні операції взагалі при закупівлі сировини чи продажу своєї 
продукції. Ті ж, що використовували бартер звичайно здійснювали ці 
операції напряму з клієнтом без посередника (88,1%). Частки бартеру 
в закупівлі чи продажу здебільше не мінялась для 62% і 68% 
підприємств відповідно, і демонструвала тенденцію до спаду для 32% і 
31% компаній відповідно. 

Середній рівень державного замовлення у загальному обсязі продажу 
був суттєво вищий (22%) для групи підприємств, заснованих 10 років 
тому назад (див. Таблицю 6.1). Це може вказувати на існування 
(продовження) системи неформальних зв’язків (“мережа взаємної 
підтримки”) між керівниками цієї групи підприємств і представників 
державних органів, що розподіляють держані замовлення. У 
середньому рівні бартерних операцій між “віковими” групами значимих 
різниць не спостерігалось. Не було значних різниць у рівнях 
державних замовлень і бартерних операцій і серед груп підприємств, 
що відрізняються за методом створення (див. Таблицю 6.2). 
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Таблиця 6.1 
Змінні бюджетних обмежень у 2000 р. відповідно до “вікових“ груп підприємств 

 
До 2 
років 

2-5 
років 

6-10 
років 

Більше 
10 
років 

F 

Середній рівень державного 
замовлення у загальному обсязі 
продажів (%) 

3,1 6,2 5,2 21,8 4,9** 

Середній рівень бартеру при 
закупівлі сировини (у загальному 
обсязі закупівель) (%) 

5,3 5,05 3,84 1,31 0,65 

Середній рівень бартеру у 
загальному обсязі продажів (%) 

3,54 4,02 4,97 0,52 0,81 

Середній рівень простроченої 
кредиторської заборгованості у 
загальному обсязі продажів 
(шкала від 0 до 4)* 

0,40 0,87 0,87 0,40 0,21 

Середній рівень простроченої 
дебіторської заборгованості у 
загальному обсязі продажів 
(шкала від 0 до 4)* 

0,66 0,98 1,18 0,46 2,8** 

* 0 – відповідає 0% простроченої кредиторської/дебіторської заборгованостей у 
загальних обсягах продажів; 1 – менше, ніж 10%; 2 – 11-40%; 3 - 41-70%; і 4 
– більше, ніж 70% 

** p<0.05 

Через значну обмеженість в обігових коштах, МСП не можуть 
дозволити собі акумулювати значну прострочену кредиторську чи 
дебіторську заборгованості. У нашій вибірці близько 44,1% і 31,5% 
зовсім не акумулювали ні прострочену кредиторську, ні прострочену 
дебіторську заборгованості відповідно, а 37,6% і 40,2% МСП – 
акумулювали відповідно прострочену кредиторську і дебіторську 
заборгованості у розмірі 1-10% від загального обсягу збуту. У 
порівнянні з минулим роком, частка простроченої кредиторської 
заборгованості у загальних обсягах збуту не змінилась для 68% 
підприємств, і демонструвала тенденцію до спаду для інших 26,6% 
фірм. Щодо дебіторської заборгованості, то більшість підприємств 
(73,7%) заявляло про незмінність її частки порівняно з попереднім 
роком, 16,2% звітувало про її зменшення і лише 10,2% МСП відзначило 
збільшення показника. 

Серед підприємств різних “вікових” груп значущі різниці спостерігались 
у середніх частках простроченої дебіторської заборгованості у 
загальних продажах: цей індикатор був вищим у групі підприємств, що 
були створені 6-10 років тому (Таблиця 6.1). Серед груп підприємств, 
що представляють різні методи створення, значущі різниці 
спостерігались для часток простроченої кредиторської заборгованості у 
загальних обсягах продажів: індикатор був вищим для колишніх 
державних підприємств, що або були повністю приватизовані або 
відділилися від більших державних фірм (Таблиця 6.2). 
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Таблиця 6.2 
Змінні бюджетних обмежень відповідно до методу створення 
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Середній рівень державного 
замовлення у загальному 
обсязі продажів (%) 

6,7 8,5 5,2 1,8 0 0,26 

Середній рівень бартеру при 
закупівлі сировини (до 
загального обсягу 
закупівель) (%) 

4,0 6.0 6,94 1,25 0 0,42 

Середній рівень бартеру у 
загальному обсязі продажів 
(%) 

3,2 7,14 7,4 0 0 1,4 

Середній рівень 
простроченої кредиторської 
заборгованості у загальному 
обсязі продажів (шкала от 0 
до 4)* 

0,7 1,15 1,38 0,71 0,5 2,2* 

Середній рівень дебіторської 
заборгованості у загальному 
обсязі продажів (шкала от 0 
до 4)* 

0,95 1,3 1,22 0,81 1,0 0,69 

* 0 – відповідає 0% простроченої кредиторської/дебіторської заборгованостей у 
загальних обсягах продажів; 1 – менше, ніж 10%; 2 – 11-40%; 3 - 41-70%; і 4 
– більше, ніж 70% 
**p<0.05 

Таблиця 6.3 
Розподіл МСП за довжиною заборгованостей по заробітній платі 

 
Кількість 

підприємств 

% від кількості підприємств з 
заборгованістю по заробітній 

платі 

% від 
вибірки 

1 місяць 11 26,8 5,2 
2 місяців 12 29,3 5,7 
3-4 місяці 11 26,8 5,2 
5-6 місяців 4 9,8 1,9 
Більше, ніж 6 
місяців 

3 7,3 1,4 

Всього 41 100,0 19,5 

 

Заборгованість по заробітній платі для МСП не була гострою 
проблемою. Серед респондентів лише 20% заявили про наявність такої 
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заборгованості. Для половини цих випадків затримка по виплаті 
заробітних плат не перевищувала 2 місяців. Розподіл цих підприємств 
за строком невиплат представлена в Таблиці 6.3. 

У неоплачувану відпустку відправляло своїх працівників 27,1% МСП. 
Лише близько 7% підприємств виплачували своїм працівникам частину 
заробітної плати товарами. Розподіл підприємств за негрошовими 
частками в оплаті праці представлена в Таблиці 6.4. 

 

Таблиця 6.4 
Розподіл МСП за величиною негрошової частки у заробітній платі 

 
Кількість 
під-

риємств 

% від кількості 
підприємств, що платять 
частину заробітної плати у 

негрошовій формі 

% від 
вибірки 

1-5% 4 28,6 1,9 
5-10% 4 28,6 1,9 
10-20% 3 21,4 1,4 
20-40% 3 21,4 1,4 
Всього 14 100,0 6,7 
 

Таблиця 6.5 
Середні показники м‘яких бюджетних обмежень 

Показник 
Середнє 
значення 

Стандартне 
відхилення 

Частка підприємств, що відправляли своїх 
працівників у неоплачувану відпустку 

27%  

Частка підприємств, що мали 
заборгованість за заробітною платою 

20%  

• Кількість заборгованих місяців 3,22 2,82 
Частка підприємств, що виплачували 
частину заробітної плати товарами: 

7,7%  

• Частка заробітної плати, що 
виплачувалася товарами 

15,18% 11,86% 

Державне замовлення як частка від обсягу 
збуту 

6,57% 18,46% 

Частка загальної кількості сировини, що 
купувалася на основі бартеру 

4,87% 12,64% 

Частка від загального обсягу збуту, що 
здійснювалася на основі бартеру 

4,28% 11,97% 

Цінова знижка (% від ринкової вартості) 
при бартерних операціях 

8,90% 21,40% 

 

Висновки: 

1. Українські МСП працювали в умовах порівняно жорстких бюджетних 
обмежень. 
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2. Лише близько 22% опитаних отримало держзамовлення, які, в 
основному, були сконцентровані у групі підприємств з віком понад 
10 років. 

3. У неоплачувану відпустку відправляли своїх працівників 27% 
опитаних, а заборгованість по оплаті праці в середньому за 3 місяці 
мали 20% опитаних. 

4. Більшість підприємств (75%) не використовувало бартер. 

5. МСП були схильні акумулювати прострочену дебіторську і 
кредиторську заборгованості, що загалом не перевищувала 10% від 
загального обсягу збуту. 

7 Фінансування малих підприємств 

Однією з основних цілей даного опитування було вивчення питання 
кредитування МСП і, особливо, як вони використовують банківські 
кредити. Ми вважаємо, що допущена перекошеність вибірки в сторону 
промислово орієнтованих підприємств повинна була допомогти нам 
зібрати відповідну інформацію, за припущення, що вони мають більшу 
потребу в коштах для здійснення інвестицій в основний капітал і тому 
більш схильні звертатись за банківським кредитом ніж МСП у сфері 
торгівлі і послуг. Серед основних джерел фінансування МСП ми 
розглядали банківські кредити, небанківське фінансування і інвестиції 
за рахунок власного прибутку. 

Таблиця 7.1 
Джерела капіталу для ремонту приміщень 

 
Кількість 

підприємств 

% від кількості підприємств, 
що здійснювали ремонт 

приміщень 
Власний капітал 119 93,0 
Приватний 
(небанківський) кредит 

14 10,9 

Банківський кредит 4 3,1 
Інші 7 5,5 

 

У менеджерів/власників підприємств виясняли чи вони купують чи 
орендують їх приміщення і обладнання. Вияснилось, що респонденти 
були більш схильними орендувати виробничі приміщення і володіти 
обладнанням. У нашій вибірці 71% респондентів орендувало і 35% 
володіли власними приміщення10. Капітальний ремонт приміщень з 
моменту заснування підприємства проводило 61% респондентів. Як 
видно з Таблиці 7.1 для ремонтних потреб підприємства 
використовували, в основному, власний капітал (93%) і частково 

                                          
10 Сума не рівна 100% оскільки частина підприємств володіє частиною 

приміщень і орендує іншу. 
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кредити приватних осіб (друзів, знайомих) (11%). Банківські кредити 
для цих потреб використовувало лише 3% опитаних. 

Українські МСП були більш схильними купувати обладнання як нове, 
так і старе (66% і 54% відповідно) (див. Таблицю 7.2). Орендували 
обладнання 24% респондентів. 

 

Таблиця 7.2 
Розподіл МСП за методом придбання обладнання 

 Кількість підприємств Частка у вибірці, % 
Куплене, нове 139 66,2 
Куплене, старе 113 53,8 
Орендоване 50 23,8 
Інше 13 6,2 

 

Розподіл підприємств за джерелами капіталу на купівлю обладнання 
схожий на розподіл для ремонтних потреб (Таблиця 7.3). Підприємства 
використовували, в основному, власний капітал (87%) або кредити 
приватних осіб (14%). До банківського кредиту для закупівлі 
обладнання зверталася і далі дуже мала частка підприємств (6%). 

Протягом періоду з 1998 по 2000 роки лише 22,5% МСП зверталось за 
банківським кредитом. У той самий час, лише 25% сказало, що воно не 
потребувало кредиту банку (див. Таблицю 7.4). Основна причина чому 
підприємства не звертались за кредитом була неможливість надання 
необхідного матеріального забезпечення (41%) і високі процентні 
ставки (40%). 

Таблиця 7.3 
Джерела капіталу для закупівлі обладнання 

 
Кількість 

підприємств 

% від кількості 
підприємств, що купували 

обладнання 
Власний капітал 166 86,9 
Кредит приватних осіб 27 14,1 
Банківський кредит 12 6,3 
Інші 25 13,1 

 

Таблиця 7.4 
Причини, з яких підприємство не зверталось за банківськими кредитами 

Причини 
Кількість 

підприємств 

% від кількості 
підприємств, що не 

зверталися за кредитом 
Не потребували 41 25,2 
Не могли надати необхідного 
матеріального забезпечення 

67 41,1 

Високі процентні ставки 65 39,9 
Інші 11 6,8 
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Ті ж, що звертались за кредитом звичайно робило це більше одного 
разу (Таблиця 7.5). 

Таблиця 7.5 
Кількість заповнених заявок на кредит протягом 1998-2000 рр. 

Кількість разів 
Кількість 

підприємств 

% від кількості 
підприємств, що подали 

заявку на кредит 
1  14 29,8 
2 12 25,5 
3-5 13 27,7 
6-10 4 8,5 
Більше 10 4 8,5 
Всього, хто подав заявки 47 100,0 

 

Варто зазначити, що практично 51% підприємствам було відмовлено у 
кредиті, а решта 17% отримало лише один кредит (див. Таблицю 7.6). 

 

Таблиця 7.6 
Кількість отриманих кредитів 

 
Кількість 

підприємств 

% від кількості 
підприємств, що подали 

заявку на кредит 
0 24 51,1 
1 8 17,0 
2 7 14,9 
Більше 2 8 17,0 
Всього, що подали заявки на 
кредит 

47 100,0 

 

Результати демонструють, що отримання банківського кредиту для 
інвестиційних потреб є досить складним завданням для МСП. В чому ж 
полягають складнощі? Як видно з Таблиці 7.7 основні труднощі 
полягали у нездатності надання підприємством необхідного 
матеріального забезпечення (64%), і нездатності банком надання 
довгострокових кредитів. 

Таблиця 7.7 
Причини відмови банком МСП у наданні кредитів 

 
Кількість 

підприємств 

% від кількості 
підприємств, що хоча б 
раз отримали відмову 

Відсутність необхідного 
матеріального забезпечення 

18 64,3 

Неприбутковість підприємства 2 7,1 
Відсутність довгострокових 
кредитів в банку 

6 21,4 

Інші 6 21,4 
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Для тих фірм, що отримали кредит в банку, розмір кредиту, в більшості 
випадків, не перевищував середніх розмірів місячних обсягів збуту. 
Беручи до уваги, що розмір обороту малих підприємств звичайно 
невеликий, очевидно що проценти, які банк може заробити часто не 
співрозмірні з ризиком, з яким йому доводиться стикатись при наданні 
кредиту МСП. З іншого боку, це ще далі обмежує попит на банківський 
кредит, оскільки незначні запозичення легше отримати від 
індивідуальних “кредиторів”. 

Позитивна кредитна історія є важливим фактором при отриманні 
банківського кредиту. У нашій вибірці близько 46% підприємств, що 
отримали банківський кредит протягом останніх двох років, отримували 
кредити в цьому банку раніше. У 91% випадків респонденти успішно 
погасили цей кредит в минулому. 

В більшості випадків підприємства, подаючи заявку на банківський 
кредит, повинні мати матеріальне забезпечення. Українські 
підприємства, яким вдалося отримати кредит пропонували в якості 
матеріального забезпечення їх обладнання (48%), а також комерційну 
або приватну нерухомості (30% і 30% відповідно) (див. Таблицю 7.8). 

 

Таблиця 7.8 
Види матеріального забезпечення МСПдля банківських кредитів 

 
Кількість 

підприємств 

% від отримувачів 
банківського 
кредиту 

Обладнання 11 47,8 
Комерційна нерухомість (виробничі і 
офісні приміщення) 

7 30,4 

Приватна нерухомість (квартира, 
власний автомобіль) 

7 30,4 

Інше 4 17,4 
Нічого 2 8,7 
Всього (отримувачів банківського 
кредиту) 

23 100,0 

 

Таблиця 7.9 
Розмір матеріального забезпечення як процент від вартості кредиту 

Матеріальне забезпечення, 
% від розміру кредиту 

Кількість 
підприємств 

% від отримувачів 
банківського кредиту 

0-50% 8 34,8 
51%-100% 2 8,7 
101%-200% 8 34,8 
Більше 200% 5 21,7 
Всього (отримувачів 
банківського кредиту) 

23 100,0 

 

Розмір застави по кредитах часто перевищував розмір самого кредиту. 
Як видно з Таблиці 7.9, принаймні більше половини підприємств 
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надавали заставу набагато вищу за розмір кредиту. Це показує інший 
метод, який використовує банк, щоб знизити свої ризики. 

Важливо зазначити, що жоден з респондентів не отримали банківський 
кредит на період довший, ніж 3 роки. В середньому підприємства нашої 
вибірки отримували річні кредити (48%), або до 1 року (35%) (Таблиця 
7.10). 

 

Таблиця 7.10 
Термін кредиту 

Термін 
Кількість 

підприємств 
% від отримувачів 
банківського кредиту 

6 місяців 8 34,8 
1 рік 11 47,8 
1-3 роки 4 17,4 
Всього (отримувачів 
банківського кредиту) 

23 100,0 

 

Виявилось, що отримання короткострокових кредитів є таким самим 
складним завданням, як і отримання довгострокових кредитів. Лише 8% 
респондентів використовували ці кредити на регулярній основі. У той 
самий час значна кількість МСП зазначала, що нестача оборотних 
коштів становить серйозну проблему для розвитку підприємства. 

Іншим джерелом фінансування для МСП є реінвестування їх власних 
прибутків. Близько 70% наших респондентів реінвестувало в 
середньому 34,6% своїх прибутків (стандартне відхилення 31,61), в той 
час як 23,1% підприємств реінвестувало більше половини своїх 
прибутків (включаючи 8,5% фірм, що реінвестувало всі свої прибутки). 
В майбутньому близько 80% підприємств планувало реінвестувати в 
середньому 34% (стандартне відхилення 30,98) своїх прибутків. Решта 
20% опитаних планувало вкладати більше половини своїх прибутків 
(включаючи 9%, що планували реінвестувати усі свої прибутки). 

 

Висновки: 

1. МСП були більш схильними орендувати виробничі приміщення і 
володіти обладнанням. 

2. Основним джерелом капіталу для ремонту приміщень і закупівлі 
обладнання був власний капітал або позики приватних осіб. 
Банківські кредити використовувала незначна кількість опитаних 
(менше 6% фірм). 

3. Більше ¾ опитаних ніколи не зверталось за банківським кредитом, 
в основному, по причині неможливості надання необхідного 
матеріального забезпечення або через високі процентні ставки. 

4. Недостатність матеріального забезпечення (із сторони попиту), або 
небажання банку надавати довгострокові кредити МСП (із сторони 
пропозиції) були основними причинами відмов по заявкам на 
банківський кредит. 
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5. У середньому розмір кредиту, в основному не перевищував розмірів 
місячних обсягів збуту. У той самий час, розмір матеріального 
забезпечення по кредиту часто значно перевищував розмір 
банківського кредиту. 

6. Позитивна кредитна історія відігравала важливу роль при отриманні 
наступних банківських кредитів МСП. 

7. Реінвестування прибутків залишався основним джерелом 
фінансування нових інвестиційних проектів для МСП. 

8 Регуляторне середовище бізнесу 

Якість регуляторного середовища бізнесу аналізували з точки зору 
наступних індикаторів: процесу реєстрації підприємства, інтенсивності 
перевірки діяльності підприємств з боку різних державних органів, 
захищеності прав приватної власності, примушення виконання 
контрактів (довіра до діяльності Арбітражних судів як засіб примушення 
контрактів) і ступеня ухиляння від сплати податків. 

Середнє значення для кількості різних дозволів і ліцензій, необхідних 
для офіційної реєстрації МСП, було 7,94 (стандартне відхилення 5,71, 
максимум – 30, мінімум - 1). Для оцінки регуляторного тиску на 
підприємства менеджерів просили відповісти на запитання: “Скільки 
разів за останні 6 місяців ваше підприємство підлягало інспекції з боку 
різних державних органів, пов‘язаних із регулюванням діяльності 
підприємств?” Середнє значення кількості перевірок підприємств з боку 
різних державних органів подано в Таблиці 8.1. Найбільша кількість 
перевірок була проведена представниками податкової інспекції (1,22 за 
6 місяців або 2,44 за рік), пожежної інспекції (0,68 і 1,36 відповідно) і 
санітарно-епідеміологічної станції (0,66 або 1,32 відповідно). 
Опитування українських МСП, проведених МФК у 1999 році, показало 
подібні результати: перші три місця за кількістю перевірок займали 
податкова інспекція, пожежна інспекція і санітарно-епідеміологічні 
служби (відповідні середні значення кількості перевірок за рік склали 
2,4, 1,4 і 1,4). Таким чином структура перевірок, як і регуляторний тиск 
на підприємства з боку трьох основних органів в 2000 році не зазнали 
суттєвих змін. Загальна кількість перевірок за 6 місяців в середньому 
складала 4,11 (або 8,22 за рік). У 1999 роком, за даними МФК, загальна 
середньорічна кількість перевірок малих підприємств дорівнювала 9,6. 
Таким чином, у 2000 році регуляторний тиск дещо зменшився. 
Особливої уваги заслуговують значні коливання середньої кількості 
перевірок серед підприємств. 10,7% підприємств за 6 місяців не 
зазнало перевірок взагалі. 62,9% підприємств зазнало до 5 різних 
перевірок, і 26,4% підприємств перевіряли більше 5 разів (в тому числі 
6% фірм більше 10 разів). Подібні відмінності не пов‘язані з галузевою 
специфікою: коефіцієнти кореляції між середньою кількістю перевірок і 
дихотомними змінними галузевої приналежності підприємств 
статистичної значущості не мають. 
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Таблиця 8.1 
Кількість перевірок діяльності підприємств з боку різних державних органів 
протягом 6 місяців 

 
Середнє 
значення 

Стандартне 
відхилення 

Мінімальне 
значення 

Максим. 
значення 

Податкова інспекція 1,22 1,57 0 10 
Пожежна інспекція 0,68 0,95 0 6 
Санітарно-
епідеміологічна 
станція 

0,66 2,89 0 36 

Екологічні служби 0,22 0,77 0 6 
Комітет зі 
стандартизації, 
сертифікації і 
метрології 

0,28 1,08 0 10 

Антимонопольний 
комітет 

0,01 0,12 0 1 

Відділ архітектури 0,07 0,31 0 2 
Міліція 0,23 0,77 0 6 
Інші органи 0,56 2,72 0 36 
Загальна 
кількість 
перевірок 

4,11 5,68 0 43 

 

Дані Таблиці 7.2 показують, що найчастіше у процесі перевірок 
підприємства були оштрафовані за різноманітні порушення з боку 
податкової інспекції (в 24% випадків), органів стандартизації і 
сертифікації (близько 20%) та інших контролюючих органів (близько 
50%), серед яких, зокрема, з питань захисту прав споживача. 

 

Таблиця 8.2 
«У скількох % випадків були виявлені порушення, які призвели до штрафу?» 

 
Середнє 
значення 

Стандартне 
відхилення 

Мінімал. 
значення 

Максим. 
значення 

Податкова інспекція 24,7 40,8 0 100 
Пожежна інспекція 17,65 36,6 0 100 
Санітарно-
епідеміологічна 
станція 

11,43 38,29 0 100 

Екологічні служби 9,55 27,0 0 100 
Комітет зі 
стандартизації, 
сертифікації і 
метрології 

20,97 41,0 0 100 

Антимонопольний 
комітет 

2,63 16,22 0 100 

Відділ архітектури 4,95 20,62 0 100 
Міліція 1,92 13,8 0 100 
Інші органи 50,6 20,56 0 100 
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Для оцінки ступеня захищеності прав приватної власності і пов‘язаного 
з нею рівня корупції респондентів просили відповісти на запитання 
стосовно необхідності здійснення “неофіційних” платежів для отримання 
різних ліцензій, дозволів, довідок, необхідних для виконання 
підприємницької діяльності, і для “охорони” бізнесу (включаючи платежі 
рекету). Питання, які стосувались захищеності прав власності і 
корупції, були поставлені у непрямій формі, тобто підприємців просили 
оцінити ситуацію на підставі досвіду інших відомих їм підприємців, які 
працюють в аналогічній галузі. Непрямі форми запитань широко 
застосовуються в дослідженнях, пов‘язаних з питаннями корупції і 
ухиляннями від сплати податків, коли очікувана ймовірність відповіді на 
прямі запитання дуже низька внаслідок небажання або страху 
респондента визнати власну участь у “незаконних” операціях. При 
цьому припускають, що відповіді на непрямі запитання ґрунтуються на 
власному досвіді підприємців і відображають їх власну поведінку. В 
нашому дослідженні 62,9% респондентів відповіли, що в галузі, в якій 
вони працюють, для отримання ліцензій, дозволів, довідок, необхідних 
для здійснення підприємницької діяльності, підприємці вимушені робити 
“неофіційні” платежі. Ці дані вказують на високий рівень корупції 
регуляторних органів і низьку захищеність прав приватної власності з 
боку існуючої регуляторної системи. 15,6% респондентів відзначили 
необхідність неофіційних платежів за “охорону” свого бізнесу (в т.ч. 
рекету). Середній рівень неофіційних платежів за отримання ліцензій, 
дозволів і довідок складав 3,94% від обсягів продажу (стандартне 
відхилення 3,72), а середні “охоронні” платежі – 6,48% від обсягів 
продажу (стандартне відхилення 8,72). 

Недоліки регуляторного середовища бізнесу відображаються в існуванні 
“неформальних” відносин між приватними підприємцями і 
представниками різних державних органів, які найчастіше пов‘язані з 
корупцією. Респондентів просили оцінити ступінь важливості 
підтримання неформальних стосунків із представниками різних 
державних органів для успішного здійснення підприємницької 
діяльності у відповідній галузі, використовуючи 4-бальну шкалу (1 – 
зовсім неважливо, 2 – суттєво, 3 – важливо, 4 – дуже важливо). 
Середні значення змінної важливості неформальних стосунків подано в 
Таблиці 8.3. Як видно, найвище середнє значення було характерне для 
податкової інспекції (2,48). 

Захищеність прав приватної власності пов‘язана з можливістю 
примусового виконання комерційних контрактів і вирішення 
господарських суперечок у рамках існуючої правоохоронної системи. 
Респондентів просили відповісти на запитання: “Якщо у Вашого 
підприємства виникає конфлікт зі споживачем через несплату за 
відвантажену продукцію, до кого Ви звернетеся для того, щоб 
розв‘язати цю господарську суперечку?” Дані Таблиці 8.4 показують 
низьку ступінь довіри до офіційної системи примусового виконання 
комерційних контрактів. Лише 46% респондентів виявили бажання 
звернутися до Арбітражного суду для розв‘язання господарської 
суперечки, і 31% респондентів були переконані в тому, що вони ні від 
кого не можуть чекати допомоги у вирішенні господарської суперечки. 
59,5% респондентів мали господарські суперечки зі споживачем своєї 
продукції у 1998-2000 роках (див. Таблицю 8.5). Лише 43% з них 
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звернулися в Арбітражний суд. 43,9% з тих, що звернулися, отримали 
позитивне рішення Арбітражного суду і відшкодування прострочених 
платежів. 26,4% мали позитивне рішення Арбітражного суду і очікували 
оплати боргів. 24,4% з тих, що звернулося, очікували рішень 
Арбітражного суду. Чому підприємства, які стикаються з невиконанням 
умов комерційних контрактів з боку своїх партнерів, відмовляються від 
звертання до Арбітражного суду? Із 78 керівників підприємств, які мали 
господарську суперечку, але не звернулися в Арбітражний суд, більше 
одної третьої респондентів вважали, що вигідніше ще раз відкласти 
прострочений платіж, ніж намагатися домогтися його здійснення через 
суд, оскільки у випадку банкрутства боржника вартість його майна не 
покриє боргу. Решта 26,3% респондентів були переконані, що 
Арбітражний суд не може реально допомогти стягнути борги, або, що 
процедура судового розгляду забере надто багато часу. 
 

Таблиця 8.3 
Важливість підтримки неформальних відносин для успішного ведення 
підприємницької діяльності 

 
Середнє 
значення 

Станд. 
відхилення 

Мінімал. 
значення 

Максимал. 
значення 

Міністерства та інші 
центральні державні 
органи 

1,26 0,75 1 4 

Адміністрація 
Президента 

1,23 0,78 1 4 

Верховна Рада 1,13 0,54 1 4 
Державні банки 1,13 0,52 1 4 
Обласна 
адміністрація 

1,41 0,85 1 4 

Муніципальна влада 1,44 0,92 1 4 
Районна влада 1,59 0,94 1 4 
Митниця 1,20 0,65 1 4 
Податкова інспекція 2,48 1,30 1 4 
Прокуратура 1,17 0,54 1 4 
Міліція 1,27 0,64 1 4 
Інше 1,10 0,52 1 4 

 

Таблиця 8.4 
“До кого Ви б звернулися для вирішення господарських суперечок?” 

 
Кількість 

підприємств 
% до загальної 

кількості підприємств 
Арбітражний суд 94 45,9 
Місцеві адміністративні органи 14 6,8 
Центральні адміністративні 
органи 

4 2,0 

Торгова або промислова 
асоціація 

2 1,0 

Комерційні посередники 11 5,4 
Інші 11 5,4 
Ніхто не допоможе 64 31,4 
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Ще однією характеристикою якості регуляторного середовища є ступінь 
ухиляння від сплати податків. Респондентів просили відповісти на 
питання: “Вважається, що підприємці поставлені в умови, коли вони 
вимушені ухилятися від сплати податків. Який процент від офіційної 
суми податків, на Ваш погляд, в середньому сплачують інші підприємці, 
які працюють у вашій галузі?” На це питання відповіло лише 57% 
респондентів. 21,5% від загальної кількості сказали, що підприємці їх 
галузі сплачують менше 50% від офіційної суми податків. Інші 25,1% - 
що підприємці платили від 50% до 70% від офіційної суми податків. 
36,2% сказали, що МСП платять більше 70%, і лише 13,8% заявили, що 
підприємства їх галузі були “чесними” платниками податків. Висока 
варіація показника реальної сплати податків вказує на слабкість 
регуляторного середовища, яке забезпечувало неоднаковий 
податковий тиск на МСП. У довгостроковій перспективі це буде сприяти 
неефективному перерозподілу виробничих ресурсів. Середнє значення 
показника реальної сплати податків складало 59,29%; це означає, що 
середній рівень ухиляння від сплати податків дорівнював 40,71%. 

Таблиця 8.5 
Примушення виконання контрактів через Арбітражний суд 

 

% до загальної 
кількості 

підприємств 
(кількість 

підприємств) 
Мали господарську суперечку зі споживачем за 
попередні два роки 

59,5 (122) 

З них:  
Зверталися до Арбітражного суду 21,0 (43) 
Не зверталися до Арбітражного суду 38,5 (79) 

Результат звертання до Арбітражного суду:  
Процедура розгляду позову в Арбітражному суді 
розпочалася, але рішення ще не винесено 

4,9 (10) 

Позитивне рішення винесено, але боржники ще 
не заплатили 

5,4 (11) 

Позитивне рішення винесено, і боржники вже 
заплатили 

8,8 (18) 

Інше 1,0(2) 
Причини відмови від звертання до Арбітражного 
суду: 

 

“Процедура займає надто багато часу” 9,8 (20) 
“Вважаю, що Арбітражний суд не може реально 
допомогти стягнути борги” 

9,8 (20) 

“Вигідніше відкласти платіж, ніж намагатися 
його виконання через суд, оскільки у випадку 
банкрутства боржника, вартість його майна не 
відшкодує борги” 

12,7 (26) 

Інше 6,2 (13) 
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Респондентів також просили відповісти на питання про те, який 
відсоток від загальної суми існуючих тепер податків підприємці були би 
в змозі оплатити без завдання серйозних збитків своєму бізнесу. 
Середнє значення бажаного рівня податків у процентах до існуючого 
рівня склало 40,7 (стандартне відхилення 21,12). Має місце високий 
додатній коефіцієнт кореляції (0,38) між реальним рівнем сплати 
податків і бажаним рівнем податків. Це вказує на те, що уява 
підприємців про “важкість” податкового тягаря для успішного розвитку 
бізнесу швидше була пов‘язана не з абсолютним рівнем податкового 
тягаря як такого, а з існуванням реальної можливості ухиляння від 
сплати податків. 

 

Висновки: 

1. Регуляторний тиск на МСП (що вимірюється кількістю перевірок, 
виконаних різними державними органами на одному підприємстві, в 
середньому за рік) не змінився протягом в 1999-2000 років. 

2. Підприємства зазнавали регуляторного тиску різного рівня. Різниця 
в тиску не була пов‘язана з галузевими чи регіональними 
особливостями. 

3. МСП працювали за умов низького ступеня захищеності прав 
приватної власності і високим рівнем корупції. Отримання 
необхідних для підприємницької діяльності ліцензій, довідок і 
дозволів у більшості випадків вимагало здійснення “неофіційних” 
платежів представникам державних органів. 

4. Упевненість МСП в Арбітражних судах як засобах примушення 
виконання комерційних контрактів була дуже низькою. Основними 
причинами недовіри були затягування і неефективність судової 
процедури, яка не гарантувала позивачеві реального стягнення 
боргів з відповідача. 

5. Серед МСП спостерігався високий рівень ухиляння від сплати 
податків. Існуюче регуляторне середовище допускало суттєві 
відмінності у рівні реальної сплати податків, що у довгостроковій 
перспективі може сприяти неефективному перерозподілу 
виробничих ресурсів. 

9 Результати діяльності і очікування 
стосовно росту 

Респондентів просили оцінити зміну показників діяльності їх 
підприємств і ринкових умов у 2000 році порівняно з 1999 роком, а 
також спрогнозувати їх на наступний рік. У Таблиці 9.1 наведено 
розподіл підприємств за результатами діяльності та умовами ринкової 
діяльності. 
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Таблиця 9.1 показує, що в 2000 році біля половини опитаних малих 
підприємств збільшили обсяг продажу, продуктивність праці і 
завантаженість виробничих потужностей; і біля 38% підприємств 
збільшили також свою рентабельність. Покращення показників 
результатів діяльності відбувалося на фоні зростання попиту (який 
знайшов своє відображення у збільшенні обсягів замовлень). У 
більшості підприємств зросли також ціни реалізації продукції і 
закупівельні ціни на сировину і матеріали. У 2001 році більше, ніж 
половина підприємств сподівалися на подальше зростання попиту на 
свою продукцію і, відповідно, на зростання обсягу замовлень. Вони 
планували збільшення обсягів продажів і рівня продуктивності праці. 
Позитивні і статистично значущі коефіцієнти кореляції11 між зміною 
відповідного показника в 2000 році (порівняно з 1999 роком), з одного 
боку, і запланованою зміною цього ж показника в 2001 році (порівняно 
із 2000 роком), з іншого, вказують на те, що відбувалася подальша 
диференціація підприємств за результатами їх діяльності: фірми, які 
мали кращі результати діяльності в минулому, планували зростання і в 
майбутньому періоді, тоді як менш успішні підприємства не сподівалися 
на суттєве покращення своєї діяльності і в майбутньому. 

Заслуговує на увагу і те, що 22% підприємств не змогли спрогнозувати 
зміни ринкового середовища і показників своєї діяльності в наступному 
році, виявляючи значну невпевненість у завтрашньому дні. Однак, для 
більш, ніж 70% респондентів, які не наважилися прогнозувати 
перспективи власного зростання, невпевненість в завтрашньому дні не 
була пов’язана з поганими результатами діяльності в минулому: в 2000 
році показники їх діяльності залишилися на попередньому рівні або 
навіть поліпшилися порівняно з 1999 роком. 

У Таблиці 9.2 наведені коефіцієнти парних кореляцій між зростанням 
рентабельності, обсягів продажу, продуктивності праці (2000 рік 
порівняно до 1999 року) із однієї сторони, і деякими змінними, що 
відображають фактори зростання, з іншого боку. 

Як видно з Таблиці 9.2, зростання продуктивності праці було пов’язане 
позитивною залежністю з можливістю отриманням в минулому 
банківських кредитів для здійснення інвестицій, високим рівнем 
конкуренції, розміром підприємства (чисельністю працівників) і 
наявністю стратегічного плану розвитку підприємства. Ріст обсягів 
продажу демонстрував позитивну залежність із наявністю кредитів, 
плану стратегічного розвитку, а також з низьким рівнем простроченої 
кредиторської заборгованості у загальному обсязі продажів. Ріст 
рентабельності позитивно залежав від наявності плану стратегічного 
розвитку підприємства. Вік підприємства не мав статистично значущого 
зв’язку з результатами його діяльності у 2000 році. 

                                          
11 Ми не презентуємо ці коефіцієнти у цій роботі. 
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Таблиця 9.1 
Зміни результатів діяльності підприємства і ринкових умов між 2000 і 1999 роками і прогноз на 2001 рік порівняно із 2000 роком 

У 2000 р. порівняно з 1999 р.         У 2001 р. порівняно з 2000 р. 
 

Ви-
росли 

Не 
змі-
ни-
лись 

Зни-
зи-
лись 

Не 
знаю 

Не-
прийнятно 

Показники 
Ви-
росли 

Не 
змі-
ни-
лись 

Зни-
зи-
лись 

Не 
знаю 

Не-
прийнятно 

37,8 35,6 24,4 1,7 0,6 Рентабельність 43,9 27,4 5,5 22,6 0,6 
53,0 29,8 16,0 0,6 0,6 Обсяг продажу 57,6 18,2 3,0 20,6 0,6 

47,2 38,8 10,1 3,4 0,6 
Продуктивність праці (продаж на одного 

працівника) 
52,1 24,5 1,2 21,5 0,6 

24,1 39,7 20,7 1,7 13,8 Запаси готової продукції на складі 25,0 29,5 9,0 24,4 12,2 
26,4 44,8 20,7 1,1 6,9 Запаси сировини і матеріалів 33,3 28,8 8,3 22,4 7,1 
51,1 28,1 18,1 0,5 1,1 Обсяг нових замовлень 56,7 13,4 6,7 22,6 0,6 
48,3 31,0 15,5 0,6 4,6 Завантаженість виробничих потужностей 51,9 19,0 3,8 22,8 2,5 

42,5 28,5 25,7 1,7 1,7 Попит на внутрішньому ринку 50,9 16,6 6,7 24,5 1,2 

10,6 8,8 4,7 3,5 72,4 Попит на зовнішньому ринку 10,3 7,1 4,5 10,3 67,9 

51,4 29,6 16,8 0,6 1,7 
Ціни реалізації продукції на внутрішньому 

ринку 
49,7 25,2 4,9 19,0 1,2 

12,4 9,4 2,4 2,9 72,4 
Ціни реалізації продукції на зовнішньому 

ринку 
11,0 9,0 1,3 9,7 69,0 

79,3 11,5 4,6 1,1 3,4 Закупівельні ціни сировини і матеріалів 62,0 12,7 3,2 20,3 1,9 
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Однак, враховуючи той факт, що вік підприємства демонстрував 
позитивну кореляцію з чисельністю персоналу (коефіцієнт кореляції 
складає 0,42, р<0,001), ми можемо припустити, що позитивна 
залежність розміру підприємства з результатами його діяльності 
включала ефект росту численності персоналі по мірі росту зрілості 
підприємства. Дані Таблиці 9.3 свідчать у користь такого припущення. 

 

Таблиця 9.2 
Коефіцієнти парних кореляцій між змінними результатів діяльності підприємств 
(зміни між 2000 і 1999 роками) і вибірковими змінними факторів зростання 

 

Зросла 
рентабельність 

в 2000 
порівняно з 

1999 

Зріс обсяг 
продажу в 

2000 
порівняно з 

1999 

Зросла 
продуктив-
ність праці в 

2000 
порівняно з 

1999 
Вік підприємства -0,04 0,02 0,08 
Розмір (чисельність 
зайнятих) у 2000 р. 

0,08 0,02 0,17* 

Наявність банківського 
кредиту в 1998-99 рр., 
отриманого для 
здійснення інвестицій 

-0,002 0,13* 0,17* 

Рівень конкуренції 0,06 0,03 0,19* 
Прострочена 
кредиторська 
заборгованість (% від 
загального обсягу 
продажу) в 2000 р. 

-0,06 -0,18* -0,04 

Наявність 
стратегічного плану 
розвитку підприємства 

0,18* 0,25* 0,25* 

* статистична значущість, р<0,01 

 

Таблиця 9.3 
Результати діяльності у 2000 році і вікові групи підприємств 

 
До 2 років 

(%) 
2-5 років 

(%) 

6-10 
років 
(%) 

Більше 
10 років 

(%) 
Χ2 

Підвищили 
рентабельність 

15,8 38,2 35,8 12,5 6,94* 

Підвищили 
обсяги продажу 

31,6 47,2 51,9 37,5 3,15 

Підвищили 
продуктивність 
праці 

10,5 43,8 37,5 31,3 9,38** 

* p<0,1; ** p<0,05 
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Дані Таблиці 9.3 вказують на можливість існування позитивного, але 
немонотонного зв’язку між віком підприємства і ростом рівня 
рентабельності і продуктивності праці. Таблиця 9.3 показує, що для 
підприємств середньої зрілості (віком 2-5 і 6-10 років) частка 
підприємств, що підвищили результати своєї діяльності у 2000 році 
порівняно із 1999 роком, була вища, ніж у групах, що містили як зовсім 
«молоді», так і зовсім «старі» підприємства. 

Опитуваних просили відповісти на додаткові запитання, пов’язаних із 
планами зростання малих підприємств на 2001 році. 47.3% керівників 
підприємств висловили намір збільшити чисельність працівників, 50.2% 
планували залишити чисельність персоналу без змін, і лише 2.4% - 
скоротити чисельність персоналу. На наше запитання про стратегічну 
ціль розвитку підприємства на 2001 рік ми отримали наступні відповіді. 
Для 18.1% МСП основна ціль була «вижити в складних економічних 
умовах». 27.3% підприємств – планували «підтримувати досягнутий 
рівень розвитку бізнесу». 32.2% підприємств намірились «збільшити 
обсяги виробництва і продажу без спроб зайняти ринкову частку 
конкурента». І нарешті, 22.4% підприємств - «збільшити обсяги 
виробництва і продажу, намагаючись завоювати ринкову частку 
конкурента». У Таблиці 9.4 подані коефіцієнти парних кореляцій між 
змінними стратегічних цілей підприємств і змінами чисельності в 2001 
р., з однієї сторони, і з вибірковими змінними факторів зростання, з 
іншого. Стратегії майбутнього зростання не були пов’язані з розміром 
підприємств, рівнем конкуренції і їх фінансовим станом (що вимірюється 
рівнем простроченої кредиторської заборгованості в загальних обсягах 
збуту). Проте спостерігалася статистично значуща залежність між 
стратегіями майбутнього зростання і віком підприємства, а також 
наявністю стратегічного плану розвитку. «Старіші» підприємства менш 
охоче, ніж «молодші», були схильні підтримувати досягнутий рівень 
розвитку бізнесу, навпаки, вони були орієнтовані на агресивне 
зростання, яке передбачає боротьбу з конкурентами за зайняті ринкові 
частки. Підприємства, які мали плани стратегічного розвитку, були 
орієнтовані на агресивне зростання більше, ніж підприємства, які не 
розробили таких планів. 

Підприємства, які отримали в минулому банківські кредити, для 
здійснення інвестицій, були менш схильними залишатися на 
досягнутому рівні розвитку, ніж фірми, які ніколи не отримували таких 
кредитів. Плани зростання чисельності персоналу на 2001 рік були 
пов’язані позитивною залежністю з наявністю плану стратегічного 
розвитку. І нарешті, більші підприємства (з чисельністю персоналу 
більшою, ніж середня за вибіркою 36 осіб) частіше планували 
збільшення персоналу, ніж менші підприємства (із зайнятістю меншою 
36 осіб). 
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Таблиця 9.4 
Коефіцієнти парних кореляцій між змінними стратегічних цілей розвитку і змін у 
рівні зайнятості в 2001 р., з однієї сторони, і з вибірковими змінними факторів 
зростання, з іншої 
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Вік підприємства -0,003 -0,12* -0,05 0,20* -0,008 
Розмір (чисельність 
зайнятих) в 2000 р. 

0,08 -0,11 -0,05 0,10 0,14* 

Наявність 
банківського 
кредиту в 1998-99 
рр., отриманого 
для здійснення 
інвестицій 

0,01 -0,20* 0,10 0,08 0,06 

Рівень конкуренції 0,06 0,03 -0,05 0,07 -0,02 
Прострочена 
кредиторська 
заборгованість (% 
від загального 
обсягу продажів) у 
2000 р. 

-0,05 -0,02 0,03 0,04 0,06 

Наявність 
стратегічного 
плану розвитку 
підприємства 

-0,06 -0,23* 0,01 0,28* 0,24* 

* статистична значущість, р<0,01 

 

Висновки: 

1. Більше, ніж половина опитаних підприємств поліпшили результати 
своєї діяльності в 2000 році порівняно з 1999 роком, і планували 
подальше зростання в 2001 році. 

2. Зростання продуктивності праці в 2000 році було пов’язане 
позитивною залежністю з отриманням банківських кредитів в 
минулому, високим рівнем конкуренції, розміром підприємств і 
наявністю плану стратегічного розвитку. 

3. Вибір стратегії зростання на 2001 рік був характернішим для більш 
зрілих підприємств і тих, що розробляли плани стратегічного 
розвитку ніж для “молодших” підприємств і МСП без стратегічних 
планів. 
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10 Відповідність Європейським стандартам 

З огляду на перспективи розширення ЄС на Схід, важливо 
проаналізувати відношення менеджерів МСП до інтеграції і ступінь 
відповідності організації роботи українських МСП різноманітним 
стандартам ЄС. 

Респонденти вважали економічну інтеграцію як із країнами ЄС, так і з 
Росією і іншими країнами СНД, як “необхідну”. За п’ятибальною 
шкалою, 1 (“абсолютно неважливо”) – 5 (“дуже важливо”), інтеграція з 
Росією і країнами СНД, однак, вважалася більш важливою (середній бал 
- 3,37, стандартне відхилення - 0,79), ніж інтеграція з країнами 
Європейського Союзу (середній бал - 2,87, стандартне відхилення - 
0,86). 

Респондентів також просили оцінити ступінь відповідності організації їх 
бізнесу різноманітним директивам ЄС і їх обізнаність стосовно важливих 
директив ЄС. Знову ж таки, ми використовували 5-ти бальну шкалу (5 – 
повністю відповідає, 1 – взагалі не відповідає; або 5 – добре знаємо 
положення, 4 – знаємо, 3 – знаємо в загальних рисах, 2 – щось чули, 1 
– нічого не знаємо), результати наведені у Таблиці 10.1. Таблиця 10.1 
демонструє, що українські, МСП відповідали вимогам ЄС стосовно 
директив по організації і охороні праці, хоча не завжди повністю. 

Більше того, респондентів просили оцінити рівень їх обізнаності 
директив ЄС стосовно питань обов’язкової сертифікації продуктів для 
експорту до ЄС. Більшість респондентів чули про вимоги сертифікації, 
але не мали достатніх знань стосовно їх особливостей. Що ж стосується 
охорони довкілля, то більшість підприємств вибірки не мали 
виробництва, яке б повинно було контролюватись на питання викидів 
шкідливих речовин. 

 

Висновки: 

1. Стосовно організації і охорони праці, МСП відповідали вимогам ЄС, 
хоча не повністю. 

2. Менеджери/власники МСП мали лише загальну уяву по питаннях 
міжнародної сертифікації. 

3. Більшість українських МСП не мали виробництва, яке б повинно 
було контролюватись на питання викидів шкідливих речовин. 
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Таблиця 10.1 
Відповідність організації роботи МСП директивам ЄС 

Директиви 
Середній бал 

(стандартне відхилення) 
Ступінь відповідності 

“На скільки система оплати праці на Вашому підприємстві відповідає директиві ЄС, що 
чоловік і жінка повинні отримувати однакову платню за однакову роботу?” 

4,55 (0,78) Повністю відповідає 

“На скільки організація праці на Вашому підприємстві відповідає директиві ЄС, що 
максимальна довжина робочого тижня (включаючи понад нормові години) не повинна 
перевищувати 48 годин?” 

4,13 (0,99) 
Відповідає 

 

Який % працівників працює більше 48 годин? 13,22% (22,79)  
“На скільки організація праці на Вашому підприємстві відповідає директиві ЄС, що 
мінімальна оплачувана щорічна відпустка повинна складати 4 тижні?” 

3,99 (1,13) Відповідає 

“На скільки організація праці на Вашому підприємстві відповідає директиві ЄС, що 
мінімальний безперервний відпочинок повинен складати 35 годин в тиждень?” 

4,36 (0,86) Відповідає 

“На скільки організація праці на Вашому підприємстві відповідає директиві ЄС, що усі 
працівники, у кого робочий день довший 6 годин мають право на перерву?” 

4,59 (0,65) Повністю відповідає 

“На скільки організація охорони праці на Вашому підприємстві відповідає наступним 
директивам ЄС, відносно обов‘язків наймача: 

  

Забезпечувати безпеку праці і здоров‘я працівників? 4,48 (1,00) Повністю відповідає 
Оцінювати загрозу здоров’ю працівників і приймати заходи безпеки? 4,23 (1,09) Відповідає 
Вести облік можливих ризиків і нещасних випадків? 4,06 (3,23) Відповідає 
Інформувати працівників про ризики і прийняті заходи безпеки? 4,28 (1,15) Відповідає 
Консультувати працівників по питаннях охорони праці? 4,37 (1,01) Відповідає 
Забезпечувати необхідний виробничий інструктаж? 4,46 (0,92) Відповідає 
Зобов‘язувати працівників виконувати заходи, пов‘язані з попередженням професійного 
травматизму?” 

4,42 (0,95) Відповідає 

“На скільки організація охорони праці на Вашому підприємстві відповідає директивам ЄС, що 
працівники підприємства мають право і обов‘язки: 

  

Вносити пропозиції по охороні праці? 4,28 (1,08) Відповідає 
Звертатись в компетентні органи по питаннях охорони праці? 3,98 (1,39) Відповідає 
Дотримуватись інструкцій наймача по питаннях охорони праці? 4,44 (0,92) Відповідає 
Інформувати про потенційні ризики? 4,38 (1,02) Відповідає 
Використовувати засоби особистої безпеки?” 4,26 (1,24) Відповідає 
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11 Бар‘єри на шляху розвитку МСП 

Респондентів попросили оцінити важливість різних перешкод для 
успішного розвитку малого та середнього бізнесу в Україні за 4-ох 
бальною шкалою (1 - зовсім неважлива, 2 –до певної міри важлива, 3 – 
важлива, 4 - дуже важлива). В Таблиці 11.1 наведені середні значення 
змінних, що представляють собою бар’єри на шляху розвитку МСП. 

Як видно з Таблиці 11.1, найважливіші бар‘єри включали в себе 
високий рівень оподаткування, постійні зміни податкового 
законодавства, нестабільність законодавчого середовища бізнесу, 
нестача оборотного капіталу, високі процентні ставки і складність 
отримання банківських кредитів. 

 

Таблиця 11.1 
Бар‘єри на шляху успішного розвитку підприємництва 

Бар‘єри 
Середній 
бал 

Оцінка 

Високий рівень податків 3,70 
Дуже 

важливий 
Постійні зміни податкового 
законодавства 

3,55 
Дуже 

важливий 

Надто складна процедура реєстрації 2,33 
Важливий до 
певної міри 

Високий адміністративний контроль зі 
сторони державних органів 

2,64 Важливий 

Неможливість примусового виконання 
комерційних контрактів 

2,41 
Важливий до 
певної міри 

Інфляція 2,77 Важливий 
Девальвація гривні 2,75 Важливий 
Складність отримання банківського 
кредиту для здійснення інвестицій 

3,00 Важливий 

Високі ставки по комерційному кредиту 3,25 Важливий 
Застаріле обладнання 2,66 Важливий 
Недостатність оборотних коштів 3,30 Важливий 
Нестабільність законодавчого 
середовища бізнесу в Україні 

3,43 Важливий 

Високий рівень конкуренції зі сторони 
вітчизняних виробників 

2,51 Важливий 

Високий рівень конкуренції зі сторони 
іноземних виробників 

2,04 
Важливий до 
певної міри 

Низький рівень попиту на продукцію 
підприємства 

2,11 
Важливий до 
певної міри 
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12 Висновки і рекомендації стосовно 
економічної політики 

Результати нашого дослідження дозволяють створити профіль 
середньостатистичного успішного МСП виробничої орієнтації (див. 
Таблицю 12.1). У даному контексті, “успішним” вважається 
підприємство, яке підвищило продуктивність праці у 2000 році у 
порівнянні з 1999 роком, оскільки підвищення продуктивності праці 
вважається хорошим показником покращення ефективності. 

 

Таблиця 12.1 
Профіль середньостатистичного МСП виробничої орієнтації у 2000 році 

Численність персоналу у 2000 році 38 осіб 
Вік 6 років 

Метод створення 
новостворене приватне або 
колективне підприємство 

Форма власності у 2000 році 
 

приватне підприємство або 
акціонерне товариство 

Виробничі приміщення швидше орендовані (62%) 
Наявність капітального ремонту 
виробничих приміщень 

швидше так (65%) 

Виробниче обладнання 
куплене нове або таке, що вже 
було у використанні 

Основне джерело коштів для 
фінансування купівлі обладнання 

власні кошти власників 
підприємства (80%) 

Використання банківського 
кредиту для фінансування 
інвестицій за останні два роки 

дуже низький рівень(17%) 

Інвестування власного прибутку за 
останні два роки 

так (75%) 

Середня кількість різних видів 
продукції 

16 

Середня кількість різних видів 
сировини і напівфабрикатів, 
необхідних для виробництва 

48 

Кількість конкурентів на основних 
ринках збуту 

2-5 

Процент державного замовлення у 
загальному обсязі продаж 

6% 

Процент бартеру у загальному 
обсязі закупівлі сировини і 
матеріалів 

5% 

Процент бартеру у загальному 
обсязі продажів 

3% 

Процент простроченої 
кредиторської заборгованості у 
загальному обсязі продажів 

1-10% 

Процент простроченої дебіторської 
заборгованості у загальному обсязі 
продажів 

1-10% 
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Таблиця 12.1 (продовження) 
Профіль середньостатистичного МСП виробничої орієнтації у 2000 році 

Заборгованість по заробітній платі швидше ні 
Основний географічний ринок 
збуту 

Україна 

Географія основних постачальників Україна (51%) і іноземні країни 
(49%) 

Кількість перевірок зі сторони 
державних організацій за 6 місяців 
до опитування 

7 

Рівень ухиляння від сплати 
податків (у % до загального 
розміру податків, що підлягають 
платежу) 

43% 

«Неформальні» платежі за 
отримання ліцензій і сертифікатів, 
необхідних для здійснення 
підприємницької діяльності 

швидше так (68%) 

«Неформальні» платежі за 
«охорону» підприємства 

швидше ні ( 20%) 

Рівень довіри до Арбітражного суду 
як інструменту вирішення 
господарських суперечок 

швидше низький (47%) 

Основні бар’єри для успішного 
розвитку підприємства 

високий рівень податків, 
нестабільність законодавчого 
середовища бізнесу 

 

У Таблиці 12.2 представлені фактори, що здійснювали вплив на ріст 
продуктивності праці українських МСП у 2000 році. 

 

Таблиця 12.2 
Фактори, що здійснюють вплив на ріст продуктивності праці МСП у 2000 році 

Фактор Напрямок впливу 
Високий рівень конкуренції Позитивний 
Наявність в минулому банківського кредиту, 
отриманого для здійснення інвестицій 

Позитивний 

Наявність розробленого стратегічного плану 
розвитку 

Позитивний 

Великий розмір (рівень зайнятості), пов’язаний 
із “зрілістю” підприємства 

Позитивний 
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Позитивні тенденції розвитку МСП виробничої 
орієнтації у 2000 році: 

• У 2000 році більше половини підприємств покращили результати 
своєї діяльності у порівнянні із 1999 роком 

• Близько половини підприємств мали позитивні очікування відносно 
перспектив росту у 2001 році 

• У приватних і колективних підприємствах спостерігалась тенденція 
до збільшення середньої кількості зайнятих 

• Для приватизованих колишніх державних підприємств, 
спостерігалися пасивні заходи реструктуризації, які знаходили своє 
відображення у скороченні «надлишкової» зайнятості 

• Рівень регуляторного тиску на підприємства (що вимірюється 
середньою кількістю перевірок одного підприємства протягом 
періоду 6 місяців) не зріс у порівнянні із 1999 роком 

• Рівень бартерних операцій в загальному обсязі продаж і закупівель 
залишався низьким і не демонстрував тенденції росту 

• Рівень простроченої кредиторської і дебіторської заборгованості 
залишався низьким і не демонстрував тенденції росту 

• Більше трьох четвертих усіх підприємств здійснювало 
реінвестування частини прибутку, демонструючи серйозні наміри 
економічного росту. 

 

Основні проблеми розвитку МСП у 2000 році: 

• Домінуюча орієнтація продажу на внутрішній ринок 
супроводжувалася суттєвою залежністю від імпорту сировини і 
матеріалів 

• Низький рівень сертифікації продукції у відповідності до 
міжнародних стандартів 

• Значна обмеженість джерел зовнішнього фінансування; це 
обмежувало інвестиційну діяльність українських МСП 

• Ризик кредитування МСП залишався високим, що знаходило своє 
відображення у високих вимогах банків стосовно розмірів 
матеріального забезпечення кредиту, високих процентних ставках і 
обмеженості надання банками довгострокових кредитів 

• Недостатність кваліфікації керівників МСП у сфері маркетингу і 
менеджменту залишалося важливою перешкодою стратегічному 
плануванню для МСП 

• Підприємства зазнавали різного рівня регуляторного тиску, сила 
якого не була пов’язаною з галузевими чи регіональними 
особливостями 
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• Регуляторне середовище малого бізнесу характеризувалося 
низькою ступінню захищеності прав приватної власності і високим 
рівнем корупції. Отримання необхідних для підприємницької 
діяльності ліцензій, довідок і дозволів вимагало «додаткових» 
платежів представникам державних органів 

• Арбітражні суди не вважалися ефективним засобом примушення 
виконання контрактів. Причинами недовіри до Арбітражних судів 
виступала тривалість і неефективність судової процедури, що не 
гарантувала подавачу реальне повернення боргів від відповідача 

• Серед малих підприємств спостерігався високий середній рівень 
ухиляння від сплати податків. Існуюче регуляторне середовище 
допускало різницю у рівні реальної сплати податків. У 
довгостроковій перспективі це могло призвести до неефективного 
перерозподілу ресурсів. 

Рекомендації стосовно економічної політики: 

• Регуляторна політика повинна бути направлена на мінімізацію 
варіацій у рівні ефективного регуляторного і податкового тисків між 
МСП. Це вимагає практичного запровадження існуючих правових 
правил, включаючи спрощення процедур сертифікації і контролю 
(особливо на регіональному рівні). 

• Нове податкове і регуляторне законодавства повинне 
переглядатись на предмет його впливу на корупцію, 
використовуючи принципи простоти і стабільності. Простих і 
прозорих правил легше дотримуватись підприємцям і їх легше 
запроваджувати для держави. У той самий час, просте і ясне 
законодавство надає менше можливостей для лазійок, залишаючи 
менше можливостей для вибіркової інтерпретації його бюрократами, 
що у свою чергу звужує рамки для адміністративної корупції. 

• Після затвердження основні податкові і законодавчі правила 
повинні залишатись незмінними, хоча б у середньостроковій 
перспективі. Це зменшить невизначеність для прийняття рішень і 
позитивно впливатиме на майбутні інвестиції і ріст. 

• Зменшення рівня корупції і розвиток системи захисту прав 
приватної власності, що заслуговуватиме довіри, сприятиме росту 
МСП і зменшить стимули підприємства втікати в “тінь”. 

• Зменшуючи ефективний час очікування на рішення Арбітражних 
судів і вчасне запровадження цих рішень збільшить довіру до цих 
правових інститутів як захисників приватної власності і прав 
контрактів. 

• Сектор МСП породжує попит на правові поради щодо розробки 
діючих контрактів, а також інформаційну підтримку стосовно нових 
податкових і регуляторних правил. Ці послуги повинні 
забезпечуватись на комерційній основі в межах системи 
обслуговування бізнесу і/або може становити частину національної 
або місцевої програми підтримки МСП. 
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• Доступ МСП до зовнішнього фінансування повинен бути 
покращений шляхом: 

а) подальшого розвитку ліній мікрокредитування для МСП, 
включаючи підготовку спеціалістів з питань мікрокредитування; 

б) створення організацій, що займаються визначенням 
кредитоспроможності МСП для зниження ризиків кредитування; 

в) розробка спеціальних кредитних небанківських інститутів для 
сектору МСП (наприклад, венчурні фонди). 

• Експортна орієнтація МСП повинна підтримуватись, особливо, щодо 
отримання сертифікатів відповідності міжнародним стандартам 
якості. 
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