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Роль якості управління в розвитку малого 
та середнього бізнесу: регіональний 
аспект 

Ірина Акімова, Олександр Старіков та Сергій Верстюк 

Резюме 
Економічна трансформація тісно пов’язана із розвитком приватного 
сектору та підприємництва, в якому малі підприємства (МП) відіграють 
важливу роль. Хоча розвиток малого бізнесу в Україні привертає значну 
увагу, його регіональні відмінності та їх причини ще не були предметом 
детального дослідження. Метою даної роботи є оцінка сучасного рівня 
розвитку сектору малого бізнесу в Україні, дослідження регіональних 
відмінностей та визначення їх основних причин із особливою увагою до 
питання якості управління1, а також рекомендація заходів у сфері політики 
стосовно МП. 
Дана робота складається із чотирьох розділів. Перший розділ описує 
сучасний стан та розвиток сектору малого бізнесу в Україні. У Розділі 2 
аналізуються регіональні відмінності розподілу та розвитку малих 
підприємств в Україні. Регіональні відмінності в управлінні малим бізнесом 
досліджуються у Розділі 3. Розділ 4 підсумовує основні результати та 
пропонує політичні рекомендації. 

Розділ1: Хоча в порівнянні з розвинутими західноєвропейськими країнами 
та країнами з найбільш успішними перехідними економіками роль малого 
бізнесу в Україні все ще досить незначна, спостерігається тенденція до її 
повільного зростання його ролі за рахунок частки малих підприємств в 
загальній кількості підприємств, загальній зайнятості та загальному 
випуску продукції. У 2001 році МП складали 83,6% загальної кількості 
підприємств, працевлаштовувати 17,1% їхньої робочої сили та виробляли 
7,3% загального випуску підприємств. 

Існуюче і сьогодні, зростання кількості зареєстрованих МП за останні 5 
років супроводжувалося значним зниженням частки активних МП (із 84% 
у 1998 до 74% у 2001 році), а також падінням темпів зростання обох 
показників, які з 1997 році сходяться до певних більш-менш сталих 
величин. Основна причина цього полягає у зростанні конкуренції. 

Галузевий розподіл МП не зазнав значних змін протягом останніх років: 
майже 46% малих фірм залучені усе ще в торгівлю. У той же час, 
спостерігається тенденція до збільшення частки промислових та 
сільськогосподарських МП. 

Фінансові показники вказують на погані результати діяльності МП в 
Україні. Проте, високий рівень тіньової діяльності в секторі МП та широко 
                                                 
1 У даній роботі під управлінням мається на увазі діяльність державної і місцевої 

влади (англ. – governance). 
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розповсюджена практика приховування виручки викликають сумніви у 
правдивості даних щодо фінансових результатів. Хоча відбувається 
повільне зростання продуктивності праці в секторі МП, його відносна 
продуктивність праці нижча за середній рівень в економіці та продовжує 
падати. Низька відносна продуктивність праці в секторі МП відображає 
високу трудомісткість виробництва, а також означає, що розвиток МП 
відіграє важливу роль у створенні нових робочих місць та допомагає 
зайняти надлишкову робочу силу великих підприємств протягом процесу 
їх реструктуризації. 

Розділ 2: Українські регіони повільно зближуються по показниках 
щільності МП в розрахунку на одну особу населення, продуктивності праці 
на МП, а також відносній продуктивності праці на МП, порівняно із усіма 
підприємствами. 

Очевидно, загальний економічний розвиток позитивно впливає на 
результати роботи МП. Більш урбанізовані регіони мають нижчу частку МП 
у випуску, але вищу продуктивність праці та щільність МП на особу 
населення. Розвиненість фінансового сектора також покращує показники 
роботи малого бізнесу. Таким чином, бажано сприяти розвитку фінансових 
послуг для стимулювання зростання МП. Вищий рівень розвитку 
інфраструктури пов’язаний з нижчою роллю МП у регіональних 
економіках, але він збільшує щільність МП у регіонах. Тому розвиток 
інфраструктури, ймовірно, покращить ефективність роботи середніх та 
великих підприємств, а також сприятиме збільшенню щільності МП. 

Високий рівень безробіття послаблює роль МП у регіональних економіках 
(стосовно обсягів випуску, продуктивності праці та щільності на особу 
населення). Це викликано тим, що високий рівень безробіття 
спостерігається у менш економічного розвинених регіонах. Виражена 
тіньова економічна діяльність позитивно корелює з роллю сектору МП в 
регіональній економіці та продуктивністю їх праці. Це є відображенням 
більшої замученості МП до тіньового сектору у порівнянні з великими 
підприємствами. 

Розділ 3: Якість управління у вузькому розумінні визначається такими 
чинниками, як охорона прав власності, формальна система забезпечення 
виконання контрактів, рівень корупції, присутність неконкурентних явищ, 
адміністративні та законодавчі бар’єри у бізнесовій діяльності, прозорість, 
однозначність та стабільність регуляторних заходів, податковий тягар. 

Регуляторне середовище є серйозною перешкодою у розвитку МП, але 
фокуси даній сфері змістилися. У той час як важливість реєстраційної 
процедури як вхідного бар’єру знизилася, обмежувати розвиток сектору 
малого бізнесу продовжують велика кількість і тривалість перевірок, а 
також значний “часовий податок”, тобто часткою часу, витраченого 
підприємцями на спілкування з представниками регуляторних органів. 
Крім того, на сьогодні у першу чергу нестабільність та складність 
регуляторного середовища, аніж його зміст, становлять перешкоду 
підприємництву. Існують також суттєві недоліки в сфері впровадження 
нормативних актів, що виражається у низькому дотриманні регіональною 
владою національного регуляторного законодавства. 

Низький загальний рівень якості управління в Україні супроводжується 
відносно малими регіональними відмінностями по показниках якості 
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управління. Важко знайти статистично значиму залежність між 
регіональними відмінностями у розвитку сектору малого бізнесу і 
регіональними відмінностями у рівні якості управління. Однак два факти 
вказують на важливість якості управління у поясненні регіональних 
відмінностей у розвитку МП. По-перше, ми знайшли підтвердження того, 
що регіони із вищою середньою кількістю перевірок та більшим “часовим 
податком” демонструють гірший розвиток сектору МП, ніж регіони, де 
відповідні показники є нижчими. По-друге, позитивний вплив зовнішньої 
привабливості регіону (вимірюваний кількістю прямих іноземних 
інвестицій на одну особу населення) на регіональний рівень розвитку МП є 
непрямою ознакою важливості якості управління для суттєвого розвитку 
приватного сектору, оскільки приток прямих іноземних інвестицій є дуже 
чутливим до питань, пов’язаних із управлінням. 

У той же час, наші результати вказують, що негативно впливає на 
розвиток МП у всіх регіонах в першу чергу загальний низький рівень 
якості управління в Україні, ніж його регіональні відмінності. Тобто, 
регіональні відмінності у якості управління є незначними, щоб бути 
відображеними (та поміченими) у відмінностях показників діяльності МП 
по регіонам, тоді як загальний рівень якості управління впливає на 
розвиток сектору МП у країні. 

Розділ 4: Для розвитку пов’язаної з МП фінансової та ринкової 
інфраструктури необхідно здійснити суттєві кроки, включаючи розвиток 
банківських та небанківських інституцій для забезпечення сектору МП 
мікрокредитуванням та кредитним забезпеченням, а також поширювати 
серед банків технології оцінки мікро-позичальників. 

Розвиток інфраструктури має ґрунтуватися, в першу чергу, на збільшені 
послуг з боку приватного сектора. Це покращить ефективність та знизить 
ціни на послуги, що зробить їх більш доступними для МП. Особлива увага 
має бути приділена сільській місцевості, де сектор малого бізнесу слабо 
розвинений. 

Вирішенням питань управління необхідно займатись на 
загальнонаціональному рівні, а не зосереджуватись на зменшенні 
регіональних відмінностей. Найбільш нагальними проблеми є 
нестабільність податкового та митного законодавства, а також регуляторні 
процедури, які призводять до корупції, незахищеності прав власності, 
недобросовісної конкуренції та різноманітних дискреційних привілеїв. 

Чіткість, однозначність та повнота податкових норм (разом з рівнем 
податкових ставок) повинні бути одними із головних моментів, на які 
акцентуватиметься дискусія щодо Податкового кодексу. Після прийняття 
нового Податкового Кодексу, необхідно накласти середньостроковий 
мораторій на прийняття будь-яких змін до нього. Спрощена система 
оподаткування для МП повинна бути збережена у новому Податковому 
кодексі. 

Має продовжуватися спрощення процедури реєстрації, а також отримання 
ліцензій/дозволів. Практика реєстрації у “одному вікні” повинна стати 
нормою в усіх регіонах. Розвитку МП сприятимуть зниження рівня корупції 
та розвиток надійної системи захисту прав приватної власності. 
Антикорупційні заходи повинні ґрунтуватися, перш за все, на простому і 
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прозорому регуляторному законодавстві, яке мінімізує можливості його 
довільної інтерпретації і, таким чином, для адміністративної корупції. 

Особливої уваги потребують арбітражні суди. Підвищення прозорості 
роботи судів, зменшення часу очікування судового рішення, а також 
створення ефективних механізмів їх практичного впровадження збільшить 
довіру до цих установ, як засобу законного примушення виконання 
контрактів. Беручи до увагу нинішню велику завантаженість судів 
справами, слід розглянути можливість збільшення їх фінансування. 

Розрив між законодавством та його практичним втіленням є однією з 
гострих проблем регуляторного середовища. Тому на місцевому рівні 
необхідно зосередитись на ефективному впровадженні національного 
законодавства та програм. Це призведе до створення рівного “ігрового 
поля” і більш широкого використання економічній ефективності як 
критерію і основи успіху в бізнесі. 

Як національні так і місцеві спілки підприємців мають підтримуватися і 
залучатися до моніторингу регуляторного середовища. Потрібно 
посилювати їх контакти з центральними і регіональними органами влади. 

Національна статистика з розвитку МП має надавати можливість визначати 
темпи створення та ліквідації підприємств у секторі малого бізнесу, 
інформацію про виживання МП (наприклад, протягом 2 років), а також 
темпи трансформації (частка малих підприємств, що перейшли до категорії 
середніх). Для проведення аналізу розвитку приватного сектору корисним 
буде розробка статистичного визначення “середнього підприємства”. 
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Вступ 
У процесі трансформації економіки зростає увага до розвитку малого 
бізнесу. Українські політики також наголошують на необхідності 
розширення цього сектору економіки2. У економічно розвинених країнах 
перегляд ролі малого бізнесу почався у 70-80-х роках минулого століття. 
Малі та середні підприємства (МСП) сьогодні відіграють важливу роль у 
економіках більшості країн світу. МСП звичайно складають більшу частину 
загальної зайнятості та ВВП. 

Термін “мале підприємство” має довгу історію розвитку в українському 
законодавстві. Уперше мале підприємство було визначене у 1991 році в 
Законі України “Про підприємства в Україні”, це визначення базувалося на 
кількості працівників, яка значно варіювалася для різних галузей 
економіки. У 1998 році Указ Президента “Про державну підтримку малого 
підприємництва” визначив мікро та малі підприємства зважаючи на 
кількість працівників та обсяг річних продажів (1 млн. грн.). Такий же 
підхід було використано у Законі України “Про державну підтримку малого 
підприємництва” (2000р.). Згідно цього закону, підприємство є малим, 
якщо кількість працівників менша 50 і річний обсяг продаж менший 500 
тис. євро. У даній роботі використовується останнє визначення малого 
підприємства як базове (якщо не вказано інше). У Додатку 1 описано 
еволюцію поняття МП в Україні. Визначення середнього підприємства в 
Україні на даний момент немає. 

Існують проблеми із статистичними даними по малим підприємствам в 
Україні через вищевказані зміни у законодавчому визначенні та 
перебудові державного статистичного органу (колишнє Міністерство 
статистики України було перетворено у Державний комітет статистики 
України - Держкомстат). Протягом 1991-1997 років статистика 
користувалася старим визначенням малого підприємства від 1991 року, а з 
1998 року Держкомстат перейшов на нове визначення малого 
підприємства як підприємства з чисельністю працюючих до 50 осіб та 
обсягами продажу менше 500 тис. євро. Крім того, до 1998 були відсутні 
детальні статистичні дані про малий бізнес в Україні. Більш детально 
існуючі обмеження щодо статистичної інформації описано у Додатку 2. 

Дана робота побудована наступним чином. У Розділі 1 обговорюється 
сучасний стан та розвиток сектору малого бізнесу в Україні. У Розділі 2 
представлено аналіз регіональних відмінностей у розподілі та розвитку 
малих підприємств в Україні. Розділ 3 розкриває відмінності в управлінні 
малим бізнесом по регіонам. Розділ 4 завершує роботу та підсумовує 
основні результати. 

                                                 
2  Всеукраїнська нарада з питань розвитку малого і середнього бізнесу (15 липня 

2002) показала актуальність та важливість розвитку малого бізнесу в Україні, 
а також те, що уряд планує займати активну позицію в цьому процесі. 
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1 Розвиток сектору малого бізнесу в Україні у 
1998-2001 рр. 

Розвиток сектору малого бізнесу відображено у змінах з часом його ролі в 
економіці, а також у динаміці його демографічних характеристик і 
результатів діяльності. 

1.1 Роль малого бізнесу в економіці України 

Роль малого бізнесу в національній економіці відображається динамікою 
таких показників: 

• частка малих підприємств у загальній кількості підприємств; 

• частка малих підприємств у загальній зайнятості; 

• частка малих підприємств у загальному випуску. 
У 1998-2001 роках роль сектору малого бізнесу в українській економіці 
повільно зростала (див. Таблицю 1.1). Це відображалося у зростанні 
частки малих підприємств у загальній кількості зареєстрованих малих, 
середніх і великих підприємств (МСВП)3 і в загальній зайнятості (як для 
МСВП, так і для усієї економіки). У 2000 році спостерігалося падіння 
частки МП у загальному випуску. Зростання у відповідних показниках у 
2001 році показує, що позитивна тенденція у розвитку МП продовжується. 
Таблиця 1.1 
Частка малих підприємств у загальній кількості, загальному випуску і загальній 
зайнятості усіх підприємств (малих, середніх, великих), % 

 1998 1999 2000 2001 
Частка МП у загальній кількості усіх 
підприємств (малих, середніх, великих) 

82,15 84,23 82,84 83,65 

Частки МП у загальному випуску усіх 
підприємств (малих, середніх, великих) 

11,34 11,12 6,92 7,31 

Частки МП у загальній зайнятості усіх 
підприємств (малих, середніх, великих) 

13,24 14,07 15,15 17,11 

Частки МП у загальній зайнятості по всій 
економіці 

6,98 7,69 8,04 8,63 

Джерело: Державний комітет статистики України; власні розрахунки 

Проте порівняно із іншими країнами роль малих підприємств в економіці 
України усе ще досить мала.4 Наприклад, у 1996 мікро- (0-9 працівників) 
та малі підприємства складали в ЄС та Угорщині, відповідно, 98,92% та 
99,22% загальної кількості підприємств. Вони працевлаштовували, 
відповідно, 52,06% та 52,69% робочої сили. Внесок угорського малого 
бізнесу до ВВП становив 35,4% (Dallago, 1999). 

                                                 
3 У статистиці уся економіка містить сукупність малих, середніх та великих 

підприємств разом із бюджетними організаціями та фізичними особами. 
4 Пряме порівняння ролі сектору МП в Україні із світовим досвідом не завжди є 

коректним, оскільки визначення малого підприємства зазвичай відрізняються. 
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Однак, необхідно враховувати, що частки МП у загальних випуску та у 
зайнятості є досить неоднозначними показниками, оскільки (a) вони мають 
певний оптимальний рівень, який визначається наявними технологічними 
ефектами масштабу, ресурсною базою, моделлю споживання та іншими 
факторами, і (b) вони залежать від діяльності середніх та великих 
підприємств також (наприклад, зростання частки МП може бути викликане 
падінням частки середніх та великих підприємств). Строго кажучи, 
безмежне зростання частки МП в економіці не може бути бажаною метою 
економічної політики. Отже, для оцінки розвитку сектору МП необхідно 
проаналізувати динаміку кількості зареєстрованих малих підприємств та їх 
щільність. 

1.2 Демографічні характеристики малого бізнесу 

Загальна кількість МП 

Загальна кількість зареєстрованих МП зростає із 1991 року (див. Таблицю 
1.2). Щільність МП (кількість зареєстрованих МП на 10 тис. осіб 
населення) зросла більш ніж удвічі – із 9 у 1991 до 48 у 2001 році. Проте, 
показник зареєстрованих підприємств включає дані по активним 
підприємствам (що випускають продукцію і надають послуги) разом із 
підприємствами, які тимчасово призупинили свою діяльність або 
перебувають у процесі ліквідації. Отже, динаміка кількості зареєстрованих 
МП повинна оцінюватися із врахуванням змін у кількості активних МП. Як 
видно із даних Таблиці 1.2, тривале зростання кількості активних МП 
супроводжувалося значним зменшенням їх частки у загальній кількості 
зареєстрованих МП, а саме: із 96,2% у 1996 до 74,8% у 2001 році. 
Зростання частки неактивних МП має декілька пояснень. Перш за все, це 
може бути результатом посилення конкуренції між усе зростаючою 
уількістю МП, які використали переваги порожніх ринкових ніш початку 
90-х та зустрічають перешкоди у вигляді повільного зростання попиту. 
Однак, це також може відображати відсутність позитивних змін у якості 
ділового середовища, що знижує імовірність виживання МП. 

Іншим важливим фактом є те, що з 1997 року знижувалися темпи 
зростання кількості як зареєстрованих, так і активних МП. Це також може 
відображати існування значної конкуренції і наповнення ринку або ж 
недосконалого ділового середовища для розвитку МП. Обидва випадки 
означають, що вже певною мірою вичерпані джерела зростання сектору 
малого бізнесу, які мали вплив у 90-х роках минулого століття (наприклад, 
значний незадоволений попит, вільні ринкові ніші для товарів та послуг 
МП, а також перші спроби спрощення оподаткування підприємств). 
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Таблиця 1.2 
Демографія малих підприємств в Україні за 1991-2001роки5 

 1991 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Загальна кількість МП 

(зареєстрованих) 
47084 96019 96270 136238 173404 197127 217930 233607 

Темп зростання загальної 

кількості МП 

(зареєстрованих), до 

попереднього року, % 

- - 0,26 41,52 27,28 13,68 10,55 7,19 

Загальна кількість МП 

(активних*) 
- - 93091 119358 146812 155456 163961 174804 

Темп зростання загальної 

кількості МП (активних), % 

до попереднього року 

- - - 28,22 23,00 5,89 5,47 6,61 

Частка активних 

підприємств у загальній 

кількості зареєстрованих 

підприємств, % 

- - 96,2 87,3 84,6 78,8 75,2 74,8 

Загальна чисельність 

працівників МП 
1192400 1124900 1178100 1395500 1559873 1677464 1709768 1807649 

Темп зростання загальної 

чисельності працівників МП, 

% до попереднього року 

- - 4,73 18,45 11,78 7,54 1,93 5,72 

* - підприємства, які виробляли продукцію та надавали послуги 

Джерело: Державний комітет статистики України; власні розрахунки 

Важливо відмітити, що позитивні зміни у динаміці кількості зареєстрованих 
(а також активних) МП не обов’язково означають успішний розвиток 
сектору малого бізнесу. Якщо середній період виживання новоутворених 
підприємств (“start-ups”) є дуже коротким та має тенденцію до зниження, 
тоді має місце висока невизначеність ділового середовища та 
неефективність підприємств. Тому оцінка розвитку сектору МП є неповною 
без аналізу коефіцієнтів створення6 і припинення діяльності7, а також, що 
найважливіше, показників виживання8 і переходу до категорії середніх 
підприємств9. На жаль, наявні статистичні дані по МП не дозволяють 
підрахувати такі показники. 

Середня кількість зайнятих 

У 2000-2001 роках середня чисельність зайнятих на одному МП становила 
8 осіб. Також спостерігалося зниження показника середньої зайнятості на 
МП (див. Рисунок 1.1). Проте це не може інтерпретуватися як однозначно 
                                                 
5 Потрібно пам’ятати про зміну визначення МП в українському законодавстві та 

статистиці. 
6 Частка нових підприємств у загальній кількості зареєстрованих МП. 
7 Частка МП, які припинили діяльність у загальній кількості зареєстрованих МП.  
8 Частка нових підприємств у рік Y, які вижили протягом певного періоду часу 

(як правило, 1 або 2 роки) у загальній кількості нових підприємств у рік Y. 
9 Частка підприємств, які перевищили статистичні межі по зайнятості та обороту 

для малого підприємства (і стали розглядатися як середні чи великі 
підприємства) у загальній кількості зареєстрованих МП. 
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негативне явище, оскільки воно є результатом впливу кількох чинників. 
По-перше, попередні визначення МП були більш широкими щодо 
максимальної чисельності працівників і виручки від реалізації, ніж існуюче 
на сьогодні, таким чином забезпечуючи більшу зайнятість у секторі МП. 

По-друге, деякі з найбільш успішних МП могли перевищити межу в 50 
працівників та перейшли до категорії середніх та великих підприємств 
(СВП). По-третє, якщо зростає коефіцієнт створення МП, то, зважаючи на 
зазвичай низьку кількість працівників новостворених підприємств, це 
впливає на показник середньої зайнятості. По-четверте, значна кількість 
працівників МП могли звільнитися та перереєструватися як приватні 
підприємці з метою зниження податкових відрахувань. Хоча зниження 
показника кількості зайнятих у середньому на одному МП може також 
означати падіння коефіцієнтів виживання, або перенесення частини 
діяльності та зайнятості МП у «тінь». 
Рисунок 1.1 
Середня кількість зайнятих на одному малому підприємстві, осіб 

Джерело: Державний комітет статистики України 

Як уже зазначалося раніше, для кращої оцінки тенденцій розвитку сектору 
МП необхідна статистична інформація щодо коефіцієнтів 
створення/припинення діяльності та показників виживання і переходу. 

Розподіл малих підприємств за основними видами економічної 
діяльності 

У секторі малого бізнесу торгівля залишається основним видом економічної 
діяльності. У 2001 році 42,91% усіх зареєстрованих МП України були 
зайняті у торгівлі, 16,12% – у промисловості, 8,51% працювали у 
будівництві та 4,35% – у сільському господарстві (див. Таблицю 1.3). 
Протягом останніх чотирьох років не відбувалося значних структурних 
змін у розподілі МП за видами економічної діяльності. Проте, 
спостерігається тенденція до зростання частки промислових і 
сільськогосподарських МП та відповідне зменшення частки МП у торгівлі і 
операціях з нерухомістю. Приблизно таку ж тенденцію показує розподіл 
зайнятості на МП за видами економічної діяльності. 
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Таблиця 1.3 
Розподіл малих підприємств за видами економічної діяльності, % 

 1998 1999 2000 2001 

Усього 100,00 100,00 100,00 100,00 

Сільське господарство 1,98 2,33 3,60 4,35 

Рибне господарство 0,10 0,11 0,13 0,14 

Промисловість 15,09 15,35 15,83 16,12 

Будівництво 8,58 8,21 8,41 8,51 

Оптова та роздрібна торгівля 51,86 50,80 46,40 42,91 

Готелі та ресторани 3,44 3,38 3,46 3,40 

Транспорт 3,09 3,35 3,89 4,23 

Фінансова діяльність 0,50 0,46 0,96 1,10 

Операції з нерухомістю 9,88 10,57 12,10 13,71 

Державне управління 0,13 0,12 0,10 0,08 

Освіта 0,68 0,73 0,77 0,80 

Охорона здоров'я та соц допомога 0,92 0,94 0,94 1,03 

Колективні, громадські та особисті послуги 3,75 3,66 3,43 3,62 

Джерело: Державний комітет статистики України, власні розрахунки 

Структура власності на малих підприємствах 
У секторі МП домінує недержавна форма власності. У 2000 її частка 
складала 95,6%, у той час як у 1999 році вона була 95,0%. Це є наслідком 
того, що приватизація МП практично завершена, а приватна власність 
домінує серед новостворених підприємств. Нові підприємства 
представляють переважно колективну та приватну форми власності 
(59,8% і 36,5% новостворених підприємств відповідно). 

1.3 Показники діяльності сектору малого бізнесу 

Фінансові показники діяльності МП у даному досліджені відображені 
чистими прибутками після оподаткування в розрахунку на одну гривню 
продаж у динаміці. Оскільки МП сплачують податки за різними ставками, 
ми також враховуємо фінансові результати до оподаткування на 1 грн. 
продаж. У Таблиці 1.4 показано фінансові показники діяльності сектору 
МП за 2000-2001 роки.10 Обидва показники часто є негативними у 2000, 
та стають навіть гіршими у 2001 році. Складається враження, що МП 
балансують на межі беззбитковості. Це є незрозумілим фактом, зважаючи 
на домінування приватної власності у секторі МП, яка за звичай утримує 
підприємства від роботи на неприбуткових ринках. 

Низька прибутковість може бути наслідком підвищення конкуренції і 
насичення ринків товарами або погіршенням фінансового стану малих 
підприємств. Однак, більш ймовірним поясненням поданих у звітності 
поганих фінансових показників МП є високий рівень ухилення від 
оподаткування, приховування доходів та тіньова економічна діяльність, які 

                                                 
10 Через зміну галузевої класифікації у 2000 році пряме порівняння наведених у 

таблиці фінансових показників із показниками 1998-1999 років є некоректним. 
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усе ще є звичайними у секторі МП в Україні11. Як можна побачити із даних 
Таблиці 1.4, тільки ті МП, які займаються фінансовою діяльністю, 
державним управлінням та надають освітні послуги, показують значні 
позитивні фінансові результати, що, мабуть, пояснюється їх вищою 
фінансовою прозорістю. 

У обох випадках (фактичне погіршення фінансових умов на МП або 
високий рівень тіньових операцій) аналіз фінансових результатів сектору 
МП показує, що ділове середовище не надає відповідних можливостей 
і/або стимулів для успішної діяльності малих підприємств. 

Враховуючи дивну картину щодо фінансових показників діяльності і 
високу імовірність їх перекручування підприємствами, а, відповідно, їх 
ненадійність, ми пропонуємо сконцентрувати увагу на показниках 
продуктивності. 

Таблиця 1.4 
Рівень прибутковості малих підприємств у 2000 і 2001 роках (за видами 
економічної діяльності), % 

2000 2001  
Фінансові 
результати 
до обсягів 
продажу 

Чисті 
прибутки 
до обсягів 
продажу 

Фінансові 
результати 
до обсягів 
продажу 

Чисті 
прибутки 
до обсягів 
продажу 

Усього 2,37 -0,38 -0,20 -1,54 
     
Сільське господарство -2,54 -5,64 -10,94 -12,43 
Рибне господарство 0,49 -1,97 -4,55 -6,83 
Промисловість -1,19 -5,41 -2,18 -3,56 
Будівництво 2,04 -0,94 2,18 0,80 
Оптова та роздрібна 
торгівля 

2,76 0,70 -0,40 -1,17 

Готелі та ресторани -0,34 -3,77 -0,80 -2,08 
Транспорт 2,50 -1,26 -2,01 -3,73 
Фінансова діяльність 4,31 0,23 14,17 11,38 
Операції з нерухомістю 8,08 3,37 2,79 0,70 
Державне управління 16,28 9,42 22,14 15,91 
Освіта 9,99 5,10 61,61 5,92 
Охорона здоров'я та 
соціальна допомога 

4,49 0,51 2,69 1,03 

Колективні, громадські та 
особисті послуги 

0,31 -4,60 1,07 -0,99 

Джерело: Державний комітет статистики України; власні розрахунки 

Продуктивність праці 

У 1998-2001 роках продуктивність праці на МП зростала (див. Таблицю 
1.5). 

                                                 
11 Представники Державного комітету статистики заявляють, що “проблеми із 

поданням статистичної звітності більш властиві для малих підприємств через 
низьку якість обліку, наявність серед них неактивних підприємств та бажання 
деяких підприємців ухилитися від оподаткування” (звіт Департаменту 
національних рахунків Державного комітету статистики України, 2000). 
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Нами використано показник відносної продуктивності праці12, який є 
коефіцієнтом і показує відношення між продуктивність праці на МП та на 
МСВП (малих, середніх та великих підприємствах – в усій економіці). Він 
розраховується наступним чином: 

N

Q

S
S

SMLE
SE

=
)Pr(

)Pr( , 

де Pr(SE) та Pr(SMLE) є, відповідно, продуктивністю сектору МП та МСВП; 

QS
 і NS  є відносними частками випуску13 та зайнятості МП у випуску та 

зайнятості МСВП.  
Таблиця 1.5 
Відносна продуктивність праці МП та МСВП, а також деякі індекси (1998 рік як 
базовий) 

 Усі підприємства МП 

 1998 1999 2000 2001 1998 1999 2000 2001 

Індекс випуску 100,00 132,40 180,56 205,08 100,00 129,78 110,13 132,07 
Індекс 
зайнятості 

100,00 101,15 95,79 89,64 100,00 107,54 109,61 115,88 

Індекс 
продуктивності 

100,00 130,90 188,49 228,77 100,00 120,69 100,48 113,97 

Відносна 
продуктивність 
праці 

- - - - 85,71 79,02 45,69 42,70 

Джерело: Державний комітет статистики України; власні розрахунки 

Індекси відносної продуктивності праці показують, що сектор малого 
бізнесу мав нижчу продуктивність праці в порівнянні з усією економікою (а 
також з середніми та великими підприємствами). Чи є це результатом 
нижчого технологічного рівня МП і/або більшої трудомісткості 
використовуваних технологій порівняно із середніми та великими 
підприємствами?14 

Розраховані коефіцієнти капіталоозброєності праці (K/L) для МП та МСВП 
по видах економічної діяльності, судячи з усього, підтримують гіпотезу про 
вищу трудомісткість технологій на МП (див. Таблицю 1.6). Як загальний, 

                                                 
12 Зверніть увагу, що це не є однозначною оцінкою ефективності виробництва 

(наприклад, економії від масштабу). Більш трудомістка виробнича технологія 
виявить нижчий коефіцієнт відносної продуктивності праці, навіть у випадку 
високої ефективності даного підприємства. 

13 Бажано було б використати обсяг доданої вартості в розрахунку на одного 
працівника як приблизний показник ефективності діяльності, оскільки він 
зменшує вплив різниці у технологіях, але такі дані для сектору МП є 
недоступними. 

14 Крім того, відносна продуктивність праці є чутливою до рівня м’якості 
бюджетних обмежень в обох секторах економіки. Великі підприємства, 
особливо державні, можуть мати дуже великі борги перед іншими 
підприємствами, заборгованість з зарплати та податкових платежів, а також 
значні запаси непроданих товарів на складах і т.п. Це може підвищувати 
продуктивність СВП (через обсяги випуску), порівняно із сектором МП, де 
фірми не можуть вижити, маючи значну заборгованість. 
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так і більшість галузевих коефіцієнтів капіталоозброєності праці для малих 
підприємств є нижчими, ніж в усій економіці. Це означає, що МП дійсно 
використовують більш трудомісткі технології та відіграють суттєву роль у 
створенні нових робочих місць і поглинанні надлишкової робочої сили з 
великих підприємств протягом процесу їх реструктуризації. 

Вищий рівень трудомісткості у секторі МП порівняно із середніми і 
великими підприємствами спостерігається у багатьох розвинутих та 
перехідних економіках. Причина цього полягає в тому, що види діяльності, 
у яких працюють МП, технологічно є трудомісткими (наприклад, торгівля і 
громадське харчування). Також МП часто займаються виробництвом 
товарів і послуг з індивідуальними характеристиками, де економія на 
масштабах виробництва не може широко використовуватися. Тому в таких 
галузях гнучкість і високий рівень пристосовуваності до мінливих вимог 
індивідуальних споживачів супроводжується вищим рівнем трудомісткості. 
Зазначені чинники можуть бути взаємопов’язані. 

Таблиця 1.6 
Коефіцієнти капіталоозброєності праці на малих підприємства та усіх 
підприємствах за видами економічної діяльності 

МП МСВП 

2000 2001 2000 2001 Види економічної діяльності 

K/L K/L K/L K/L 

Усього 16,46 21,21 33,03 37,24 

Сільське господарство 36,01 34,93 18,72 17,55 

Рибне господарство 34,94 33,01 - 29,29 

Промисловість 17,71 17,35 36,33 38,43 

Будівництво 9,37 10,19 17,94 14,82 

Оптова та роздрібна торгівля 9,07 9,83 11,65 13,69 

Готелі та ресторани 9,33 10,29 14,62 17,32 

Транспорт 14,99 15,53 40,65 44,68 

Фінансова діяльність 11,41 51,54 2,17 19,83 

Операції з нерухомістю 20,01 63,02 121,91 151,17 

Державне управління 19,13 37,52 - 98,74 

Освіта 5,79 18,71 8,67 14,39 

Охорона здоров'я і соціальна допомога 9,61 9,77 22,33 23,25 
Колективні, громадські та особисті 
послуги 

18,29 17,68 25,13 25,52 

Джерело: Державний комітет статистики України; власні розрахунки 

1.4 Висновки 
Хоч порівняно із розвинутими західноєвропейськими країнами та найбільш 
успішними перехідними економіками роль сектору малого бізнесу в Україні 
є ще досить низькою, існує тенденція до її повільного зростання, яка 
відображається у частці малих підприємств у загальній кількості 
підприємств, у загальній зайнятості та у загальному випуску. 

Тривале зростання кількості зареєстрованих МП протягом останніх 5 років 
супроводжувалося суттєвим зниженням частки активних МП, а також 
падінням темпів зміни обох показників, які з 1997 стабілізувалися на 
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певних більш-менш постійних значеннях. Це вказує на майже повне 
використання сприятливих умов для розвитку МП, характерних для 
початку 90-х років минулого століття, таких як порожні ринкові ніші та 
значний незадоволений попит на ринках. У сучасному середовищі високої 
конкуренції нові фактори будуть визначати розвиток сектору МП, серед 
яких якість ділового середовища буде відігравати все важливішу роль. 

Відсутність даних по коефіцієнтах створення і припинення діяльності, а 
також по показниках виживання і переходу у секторі МП робить оцінку 
динамізму розвитку та “здоров’я” МП досить складним завданням. 

Галузевий розподіл МП не зазнав значних змін: майже 46% підприємств 
усе ще залучені у сферу торгівлі. У той же час спостерігається тенденція 
збільшення питомої ваги промислових і сільськогосподарських МП. 
Приватна і колективна власність продовжують домінувати у даному 
секторі. 

Фінансові показники свідчать про поганий фінансовий стан МП в Україні. 
Проте великий розмір тіньової економічної діяльності у секторі МП і 
широко розповсюджена практика заниження обсягів продажів викликає 
сумніви у правдивості даних про фінансові результати діяльності. Рівень 
продуктивності праці у секторі МП з часом повільно зростає, у той час як 
відносна продуктивність праці є нижчою, ніж в економіці в цілому, і має 
тенденцію зниження. Низька відносна продуктивність праці у секторі 
малого бізнесу відображає високу трудомісткість виробництва і означає, 
що розвиток МП відіграє важливу роль в створенні нових робочих місць та 
допомагає поглинути надлишкову робочу силу великих підприємств. 

2 Відмінності у регіональному розподілі та 
розвитку малого бізнесу в Україні 

2.1 Регіональний розподіл малих підприємств 
В Україні існує 27 адміністративно-територіальних одиниць, а саме, 24 
області, Автономна республіка Крим (АР Крим) і 2 міста з особливим 
статусом – Київ та Севастополь. Регіони відрізняються за розміром 
(територія на населення), станом розвитку економіки і інфраструктури, що 
впливає на регіональний розподіл малих підприємств. У 2001 році 
найбільшу кількість малих підприємств було зареєстровано у місті Києві 
(14,5% загальної кількості), Донецькій (10,6%), Дніпропетровській 
(6,6%), Харківській (6,5%) та Львівській (6,0%) областях. 

Завдяки статусу столиці, ділове життя в Києві дуже активне, тут 
сконцентровано більшість банків, страхових, торгівельних і 
спеціалізованих компаній та державних установ. Як столиця нової 
незалежної держави, Київ залучає значну частину іноземного та 
вітчизняного капіталу. Також київська підприємницька інфраструктура 
найбільш розвинута у порівнянні з іншими регіонами України. Отримати 
доступ до всеукраїнського ринку найлегше для підприємства, 
зареєстрованого у Києві, тому багато регіональних підприємців 
зареєстрували свої підприємства саме у цьому місті. Також, звичайно ж, 
Київ є найбільш урбанізованим регіоном України. Нарешті, висока 
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концентрація різних чинників, які сприяють розвитку МП, може також 
створювати синергетичний ефект їх взаємного підсилення. До того ж, 
вплив таких чинників може мати нелінійний характер або містити певний 
вид порогового ефекту: їх граничний вплив може зростати після 
перевищення певного криничного значення. Через це малий бізнес в Києві 
почав розвиватися дуже рано і досяг вражаючого росту протягом періоду, 
що аналізується. 

Існує нерівність регіонального розподілу малих підприємств у розрахунку 
на кількість населення. Щільність малих підприємств на 10 тис. осіб була 
найвищою у Києві (130) і Севастополі (56), а також у Миколаївській (57), 
Львівській (53), Харківській (52), Донецькій (51), Закарпатській (51) 
областях та АР Крим (54). Найменша щільність малих підприємств 
спостерігалась у Чернігівській (29), Вінницькій (30), Тернопільській (30), 
Хмельницькій (34) та Рівненській (34) областях (див. Рисунок 2.1). 
Середня кількість МП на 10 тис. осіб в Україні становила 48 (стандартне 
відхилення 18,4). У Києві спостерігається надзвичайно висока щільність 
малих підприємств, у Миколаївській області, яка йде слідом за Києвом, 
даний показник більш ніж вдвічі менший. 

Рисунок 2.1 
Кількість малих підприємств на 10 тис. осіб населення у 2001 році по регіонах 

 
1 – АР Крим; області: 2–Вінницька, 3–Волинська, 4–Дніпропетровська, 5–
Донецька, 6–Житомирська, 7–Закарпатська, 8–Запорізька, 9–Івано-Франківська, 
10–Київська, 11–Кіровоградська, 12–Луганська, 13–Львівська, 14–Миколаївська, 
15–Одеська, 16–Полтавська, 17–Рівненська, 18–Сумська, 19–Тернопільська, 20–
Харківська, 21–Херсонська, 22–Хмельницька, 23–Черкаська, 24–Чернівецька, 25–
Чернігівська; 26–місто Київ, 27–місто Севастополь. 

Джерело: Державний комітет статистики України, власне зображення 
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2.2 Роль малих підприємств в економіці регіонів 
Малий бізнес відіграє важливу роль в економіці західних та деяких 
північно-східних регіонів. У Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, 
Тернопільській, Чернівецькій, Харківській, Сумській, Миколаївській та 
Київській областях частка малих підприємств у регіональній зайнятості та 
обсязі випуску вища, ніж в середньому по Україні. У Києві найвища частка 
малих підприємств у загальній зайнятості регіону, проте у випуску 
продукції малих, середніх та великих підприємств (МСВП) частка нижча, 
ніж в середньому по Україні. У Дніпропетровській, Донецькій, Луганській 
та Запорізькій областях ці показники нижчі за середні. 

Частка МП у загальній кількості МСВП лише незначною мірою 
відрізняється між регіонами (коефіцієнт відношення максимального 
значення до мінімального складає 1,19) В той же час, частка МП в 
регіональному випуску продукції коливається від 4% до 21%, а відповідна 
частка у зайнятості по регіону – від 12% до 28% (див. Таблицю 2.1 і 
Додатки 3-6). Ці відмінності можна частково пояснити структурою 
регіональних економік. Східні регіони спеціалізуються на галузях 
металургії, машинобудуванні та енергетиці, які представлені переважно 
великими підприємствами. Тому в цих регіонах частка МП у випуску 
продукції та зайнятості значно нижча у порівнянні з західною частиною 
України, де важка промисловість розвинута слабо. 

Таблиця 2.1 
Регіональні відмінності питомої ваги МП у кількості МСВП, у загальному випуску 
продукції та чисельності зайнятих 

 Питома вага МП у 

 
кількості 
МСВП 

загальному 
випуску 

чисельності 
зайнятих 

Мін., % 0,75 0,04 0,12 
Макс., % 0,90 0,21 0,28 
Розмах варіації, проц. 
пунктів 

0,14 0,17 0,16 

Відношення мін. до 
макс. 

1,19 5,35 2,29 

Середнє, % 0,83 0,10 0,19 

Джерело: Державний комітет статистики України; власні розрахунки 

2.3 Регіональні відмінності у демографії малих 
підприємств 

У 1992-2001 роках в Україні кількість МП в середньому за рік зростала на 
18,3%. Цей показник коливається по регіонах від 8,24% у Севастополі до 
30,4% в АР Крим. Значне збільшення кількості малих підприємств (з 
річним рівнем зростанням більш ніж 24%) спостерігається в 
Кіровоградській, Закарпатській, Житомирській, Херсонській областях та 
місті Києві (Додаток 7). Різке зростання кількості МП в АР Крим викликане 
переважно особливою структурою економіки цього регіону та інтенсивним 
розвитком туристичної інфраструктури, особливо у сфері громадського 
харчування та оздоровлення. 
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Протягом останніх десяти років зміни у щільності МП по регіонах були 
нерівномірними. Зростання регіональних відмінностей у щільності малих 
підприємств на 10 тис. осіб відбувалось протягом 1991-1997 років. Після 
цього розбіжності між регіонами почали зменшуватись. Це відображає 
динаміка показника максимального рівня щільності до мінімального, який 
зростав з 3,67 у 1991 до 6,87 у 1997 році, а потім знизився до 4,51 у 2001 
році (див. Таблицю 2.2). Коефіцієнт варіації змінювався за такою ж 
схемою. Протягом останніх чотирьох років коефіцієнт варіації показував 
стабільне, хоча і повільне, зменшення. Це свідчить про те, що відмінності 
між регіонами за щільністю МП ставали більшими протягом 1991-1997 
років, але після цього зменшились. 

Таблиця 2.2 
Зміни у регіональних відмінностях щільності МП (на 10 тис. осіб населення) 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Мін., % 4,61 5,63 6,91 7,38 7,57 7,99 11,95 20,63 22,19 26,36 28,86 

Макс., % 16,91 25,53 32,35 32,02 44,98 43,36 82,09 93,44 109,38 117,86 130,19 
Відношення 
мін. до 
макс. 

3,67 4,53 4,68 4,34 5,94 5,43 6,87 4,53 4,93 4,47 4,51 

Середнє 8,37 11,78 15,15 15,06 16,68 17,11 24,96 32,94 37,76 42,24 45,84 
Стандартне 
відхилення 

2,99 4,93 6,31 6,30 7,98 7,84 13,34 14,19 15,94 17,23 18,44 

Коефіцієнт 
варіації** 

0,36 0,42 0,42 0,42 0,48 0,46 0,53 0,43 0,42 0,41 0,40 

Без міста Київ 
Мін., % 4,61 5,63 6,91 7,38 7,57 7,99 11,95 20,63 22,19 26,36 28,86 
Макс., % 16,91 24,06 29,72 28,15 27,57 28,25 36,65 50,68 50,10 62,59 57,09 
Відношення 
мін. до 
макс. 

3,67 4,27 4,30 3,81 3,64 3,54 3,07 2,46 2,26 2,37 1,98 

Середнє 8,05 11,23 14,49 14,41 15,59 16,10 22,76 30,61 35,00 39,33 42,60 
Стандартне 
відхилення 

2,58 4,18 5,44 5,45 5,84 6,03 7,38 7,93 7,68 8,94 8,30 

Коефіцієнт 
варіації** 

0,32 0,37 0,38 0,38 0,37 0,37 0,32 0,26 0,22 0,23 0,19 

** Для підрахунку коефіцієнта було використано середнє зважене значення по 
регіонах 

Джерело: Державний комітет статистики України; власні розрахунки 

Як уже зазначалось, розвиток малих підприємств у місті Києві суттєво 
відрізняється від їх розвитку в інших регіонах. У Києві найвища 
концентрація малих підприємств у порівнянні з іншими регіонами протягом 
всього періоду, що розглядається. Тому дані по Києву мають величезний 
вплив на середні показники по Україні, покращуючи загальну картину. На 
Рисунку 2.2 показано збільшення різниці у щільності МП у місті Києві з 
відповідним середнім показником по решті регіонів України. У 2001 році, 
кількість малих підприємств у розрахунку на особу населення у Києві була 
в 2,7 рази вищою ніж в середньому по Україні, а темпи збільшення цього 
показника у місті Києві у 1992-2001 роках були у 2,82 рази вищими за 
середні по Україні. Беручи до уваги зазначені вище факти, ми вважаємо за 
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доцільне відокремити Київ від інших регіонів у наших статистичних 
порівняннях, оскільки він знаходиться від них далеко попереду. 
Рисунок 2.2  
Середня щільність МП на 10 тис. осіб населення у місті Києві та інших регіонах 
України 

Джерело: Державний комітет статистики України, власне зображення 

Якщо розглядати місто Київ окремо, можна помітити, що з 1993 року 
регіональні відмінності у щільності МП суттєво зменшились (див. Рисунок 
2.3). Лише у 1991-1992 році дані відмінності між регіонами зростали (на 
Рисунку 2.3 це показує збільшення показника відношення максимального 
значення до мінімального, а також коефіцієнта варіації). Потім розбіжності 
почали скорочуватись, що свідчить про суттєве зменшення відмінностей у 
концентрації малих підприємств між регіонами. 
Рисунок 2.3 
Зміни регіональних відмінностей у щільності МП, за винятком міста Київ 

Джерело: Державний комітет статистики України; власне зображення 
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Зближення регіонів щодо щільності МП означає протилежну тенденцію у 
темпах зростання щільності. На Рисунку 2.4 показано, що регіони з вищою 
щільністю МП мали нижчі темпи зростання кількості МП у 1992-2001 
роках. Тому, регіональні відмінності з часом зменшувались. 

Рисунок 2.4 
Зв’язок між середнім зростанням МП (1992-2001 роки) та кількістю МП на 10 тис. 
осіб у 1991 році по регіонах* 

* без АР Крим, міста Київ та міста Севастополь, в яких щільність МП набагато 
вища ніж в інших регіонах 

Джерело: Державний комітет статистики України; власні розрахунки 

У 1998-2001 роках регіональні відмінності у щільності активних МП також 
зменшились хоча і незначно (коефіцієнт варіації зменшився з 0,44 до 0,41) 
(див. Таблицю 2.3). Це підтверджує загальну тенденцію регіонального 
зближення за показником щільності малих підприємств. Але це також 
свідчить про те, що процес зближення стосовно щільності активних МП 
повільніший ніж стосовно щільності зареєстрованих МП. 
Таблиця 2.3 
Регіональні відмінності у щільності активних МП на 10 тис. осіб населення 

 1998 1999 2000 2001 
Мін. 18,50 19,10 21,70 23,20 
Макс. 80,40 90,80 91,60 96,80 
Коеф. відношення 
мін. до макс. 

4,35 4,75 4,22 4,17 

Середнє 27,36 28,89 31,16 33,80 
Коефіцієнт варіації 0,44 0,46 0,42 0,41 

Джерело: Державний комітет статистики України; власні розрахунки 
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2.4 Ефективність діяльності малих підприємств у 
регіонах 

У Таблиці 2.4 представлено показники відношення фінансових результатів 
до обсягів продажу МП у розрізі регіонів. Як бачимо, фінансові результати 
роботи МП значно відрізняються по регіонах (стандартне відхилення 
складає 1,28 процентні пункти (п.п.), 2,86 п.п. та 1,35 п.п. відповідно у 
1999, 2000 та 2001 роках. Тому не дивним здається твердження про 
відсутність чіткої моделі фінансового стану малих підприємств. Групи 
регіонів-лідерів та регіонів-аутсайдерів не стабільні у часі, їх склад 
змінюється з року в рік. Це також свідчить про те, що офіційні дані про 
фінансовий стан насправді не достатньо інформативні для використання у 
дослідженні. 

Таблиця 2.4 
Відношення фінансових результатів до обсягу продаж МП у 1999-2001 роках, % 

 1999 2000 2001 
Україна 0,14 2,37 -0,20 
АР Крим 0,89 1,52 -1,03 
Вінницька обл. 1,67 3,23 0,60 
Волинська обл. 0,09 -0,09 -0,95 
Дніпропетровська обл. -0,38 -1,87 -0,96 
Донецька обл. -0,15 8,50 -1,20 
Житомирська обл. 0,63 6,68 -1,88 
Закарпатська обл. 1,81 1,31 -0,63 
Запорізька обл. -0,49 4,69 2,02 
Івано-Франківська обл. 1,99 1,87 -0,29 
Київська обл. -0,22 -0,18 0,35 
Кіровоградська обл. -0,88 -0,12 -1,13 
Луганська обл. 0,31 -0,55 1,72 
Львівська обл. 1,29 2,93 1,54 
Миколаївська обл. 1,68 1,67 -0,71 
Одеська обл. 0,54 0,64 0,92 
Полтавська обл. 1,26 2,10 0,68 
Рівненська обл. 1,84 -3,00 -2,31 
Сумська обл. 0,95 5,06 1,17 
Тернопільська обл. 1,35 -3,49 0,36 
Харківська обл. 0,81 3,76 0,22 
Херсонська обл. 0,55 1,64 -2,62 
Хмельницька обл. 0,72 -1,64 -2,31 
Черкаська обл. -0,58 -1,29 0,25 
Чернівецька обл. 1,32 0,43 -1,42 
Чернігівська обл. 5,42 1,21 -1,27 
місто Київ -0,81 2,57 -0,61 
місто Севастополь 2,32 5,30 2,19 
Стандартне відхилення, 
процентні пункти 

1,28 2,86 1,35 

Коефіцієнт варіації 1,45 1,80 -4,99 

Джерело: Державний комітет статистики України; власні розрахунки 

Продуктивність праці на МП у розрізі регіонів показано в Таблиці 2.5. 
Найбільш продуктивні МП знаходяться в Дніпропетровській, Донецькій, 
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Київській, Одеській та Запорізькій областях, а також у місті Києві. Малі 
підприємства Чернігівської, Івано-Франківської, Хмельницької, Волинської 
та Житомирської областей знаходяться серед найменш продуктивних. 
Ймовірно, що продуктивність на МП визначається такими ж чинниками як і 
на СВП, тобто, висока продуктивність праці на МП спостерігається в 
найбільш розвинутих та індустріалізованих регіонах. Насправді, показники 
продуктивності праці на МП та МСВП мають високий ступінь кореляції: 
коефіцієнти кореляції становлять 0,79, 0,82 та 0,79 для 1999, 2000 та 
2001 років відповідно.19 

Таблиця 2.5 
Продуктивність праці на МП по регіонах, тис. грн. 

 1999 2000 2001 
Україна 13,65 8,97 9,55 
АР Крим 10,56 8,53 9,29 
Вінницька обл. 8,06 6,35 7,05 
Волинська обл. 7,09 6,00 6,63 
Дніпропетровська обл. 13,41 8,98 9,72 
Донецька обл. 15,82 8,97 9,91 
Житомирська обл. 7,22 5,78 6,26 
Закарпатська обл. 8,31 6,75 6,57 
Запорізька обл. 15,76 10,43 10,11 
Івано-Франківська обл. 7,31 6,16 6,37 
Київська обл. 14,56 9,01 9,85 
Кіровоградська обл. 8,03 6,47 8,30 
Луганська обл. 9,42 6,80 7,74 
Львівська обл. 8,62 6,69 7,37 
Миколаївська обл. 10,22 7,99 8,87 
Одеська обл. 14,98 9,82 11,22 
Полтавська обл. 11,61 7,59 8,12 
Рівненська обл. 8,37 5,78 6,19 
Сумська обл. 9,82 7,25 8,01 
Тернопільська обл. 12,40 6,12 6,26 
Харківська обл. 12,13 8,87 9,45 
Херсонська обл. 12,16 7,45 8,01 
Хмельницька обл. 7,97 6,50 6,48 
Черкаська обл. 10,38 7,55 8,24 
Чернівецька обл. 6,80 5,79 6,79 
Чернігівська обл. 8,55 5,86 6,67 
місто Київ 29,84 17,86 17,67 
місто Севастополь 11,31 9,34 10,23 
Стандартне відхилення, 
процентні пункти 

4,63 2,44 2,37 

Коефіцієнт варіації 0,42 0,31 0,28 

Джерело: Державний комітет статистики України; власні розрахунки 

Існує позитивна кореляція між щільністю активних МП на 10 тис. осіб 
населення та їх продуктивністю праці (коефіцієнти кореляції становлять 
0,44, 0,66 та 0,70 для 1999, 2000, 2001 років відповідно). Цікаво, що 

                                                 
19 Коефіцієнти кореляції розраховуються для всіх регіонів за винятком міста 

Києва. 
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значення коефіцієнту кореляції збільшується з часом, на основі чого 
можна припустити, що або нові МП приходять в регіони з вищою 
продуктивністю праці, або ж продуктивність праці зростає по мірі 
збільшення їх щільності. Коливання показника продуктивності праці на МП 
у розрізі регіонів зменшується (відхилення коефіцієнт варіації знижується 
з 0,42 у 1999 році до 0,31 у 2000 році і 0,28 у 2001 році). 

Найвища відносна продуктивність МП (у порівнянні з МСВП) була 
зареєстрована в Чернівецькій, Кіровоградській, Херсонській, 
Тернопільській та Закарпатській областях. У Дніпропетровській, 
Донецькій, Луганській, Полтавській та Запорізькій областях відносна 
продуктивність МП була найнижчою (Таблиця 2.6). Легко помітити, що 
відносна продуктивність праці негативно корелює з рівнем економічного 
розвитку регіонів, тобто вона найвища у найменш промислово розвинених 
регіонах. Це можна пояснити тим, що менш розвинуті та менш 
індустріалізовані регіони мають менш продуктивні та менш 
конкурентоспроможні СВП, які є основою для порівняння. 
Таблиця 2.6 
Відносна продуктивність праці на МП у порівнянні з МСВП по регіонах, % 

 1999 2000 2001 
Україна 79,02 45,69 42,70 
АР Крим 85,44 60,85 60,10 
Вінницька обл. 91,62 69,42 64,18 
Волинська обл. 92,31 55,57 50,36 
Дніпропетровська обл. 55,96 32,53 31,00 
Донецька обл. 68,24 34,63 34,45 
Житомирська обл. 92,98 67,50 62,37 
Закарпатська обл. 125,36 93,43 73,44 
Запорізька обл. 62,83 36,33 34,78 
Івано-Франківська обл. 82,34 61,17 53,75 
Київська обл. 100,10 50,93 48,07 
Кіровоградська обл. 101,77 65,43 68,70 
Луганська обл. 66,28 39,77 40,64 
Львівська обл. 66,61 47,93 45,53 
Миколаївська обл. 87,33 55,89 51,77 
Одеська обл. 96,46 48,84 48,43 
Полтавська обл. 64,34 40,04 36,23 
Рівненська обл. 98,41 62,22 56,23 
Сумська обл. 88,18 58,43 59,74 
Тернопільська обл. 173,96 79,94 70,00 
Харківська обл. 86,47 58,19 51,37 
Херсонська обл. 139,14 78,57 66,44 
Хмельницька обл. 102,48 71,03 61,96 
Черкаська обл. 94,76 61,49 59,29 
Чернівецька обл. 103,58 76,44 65,92 
Чернігівська обл. 87,67 49,20 48,07 
місто Київ 80,75 46,29 41,14 
місто Севастополь 73,69 55,02 55,63 
Стандартне відхилення, 
процентні пункти 24,80 14,91 11,79 
Коефіцієнт варіації 0,27 0,26 0,22 

Джерело: Державний комітет статистики України; власні розрахунки 
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Іншим поясненням може бути те, що регіони з відносно низькою 
продуктивністю праці на МП спеціалізуються на промисловому 
виробництві, де існує ефект масштабу. Тому СВП показують вищу 
продуктивність. Коливання відносної продуктивності праці на МП по 
регіонах також зменшується з часом (коефіцієнт варіації знижується з 0,27 
у 1999 до 0,26 у 2000 році, та до 0,22 у 2001 році). 

2.5 Неуправлінські детермінанти регіональних 
відмінностей 

Нижче досліджено фактори, які можуть впливати на розвиток МП, а саме: 
a) рівень економічного розвитку регіону; 
b) рівень розвитку інфраструктури; 
c) рівень розвитку фінансового сектора; 
d) рівень міжнародної привабливості регіону (виражений через прямі 

іноземні інвестиції - ПІІ).20 
Для досягнення порівнянності регіонів необхідно перевірити також такі 
чинники, як частка торгівлі і громадського харчування (які є домінуючими 
сферами діяльності МП) у загальному обсязі випуску регіону, рівень 
безробіття (безробіття може створювати додаткові стимули для заняття 
підприємницькою діяльністю), обсяг тіньової економіки (визначений як 
різниця між задекларованими місячними витратами та доходами на особу 
населення, скоригована на заощадження). 

Рівень розвитку МП вимірюється щільністю зареєстрованих/активних МП, 
питомою вагою МП у регіональному випуску продукції і послуг та у 
загальній чисельності зайнятих, а також продуктивністю праці на МП. 

Як показник рівня економічного розвитку регіону ми використали обсяг 
доданої вартості в розрахунку на одну особу населення. Разом з доданою 
вартістю на особу ми досліджували рівень індустріалізації регіону (частка 
промислового випуску у загальному випуску) та рівень урбанізації (питома 
вага міського населення). Очікувалося, що щільність МП та їх 
продуктивність праці вища в економічно більш розвинутих, більш 
індустріалізованих та більш урбанізованих регіонах, оскільки економічно 
більш розвинуті регіони (як правило, в Україні вони також більш 
індустріалізовані і урбанізовані) мають вищий попит на продукцію МП. 
Окрім цього, позитивні зовнішні ефекти від великих та середніх 
підприємств повинні покращувати також продуктивність праці на МП. В 
той же час вплив економічного розвитку на частку МП в регіональних 
економіках є неоднозначний. 

Рівень розвитку фінансової інфраструктури справляє значний вплив на 
показники діяльності малого бізнесу: чим кращий доступ мають підприємці 
до зовнішнього фінансування, тим легше для них розширити або 
розпочати новий бізнес. Міжнародний досвід показує, що кредитування 
МП є досить ризикованим, тому при пошуках зовнішнього фінансування 

                                                 
20 ПІІ також важливі як непрямий індикатор якості управління. Припускаючи, що 

приток ПІІ визначається не лише розвитком економіки, фінансового сектору і 
інфраструктури відповідного регіону, але також і якістю управління, змінна ПІІ 
у регресіях, які контролюють інші фактори, повинна наближатись до впливу 
якості управління. 
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малий бізнес стикається з більшими труднощами ніж великі підприємства. 
У країнах з перехідною економікою, включаючи Україну, ці труднощі 
стають особливо актуальними через загальну недорозвиненість 
фінансового сектору. Донедавна в Україні існувало лише декілька програм 
мікрокредитування та кредитних ліній для МП, створених міжнародними 
організаціями: дві кредитні лінії ЄБРР, кредитна лінія ТАCIS, Фонд Євразія, 
Західний фонд підтримки підприємств в нових незалежних державах 
(Western NIS Enterprise Fund), Українська програма мікрокредитування, 
Німецько-український фонд, Програма комплексного кредитного 
обслуговування МСП Укрексімбанку. Було також кілька місцевих мікро-
кредитних програм (наприклад, “Західно-Українська ініціатива”). Деякі з 
зазначених програм вже припинили свою діяльність. Метою діяльності цих 
інституцій було як надання мікро кредитів, так і поширення серед 
українських банків технологій оцінки мікро-позичальників та професійна 
підготовка у сфері мікрокредитування. Протягом останніх років деякі 
українські банки (наприклад, “Приватбанк”, “Ажіо”, “ВА-банк”, “Надра”, 
“Аваль”, “Форум”) відкрили відділи для кредитування МП, а також було 
створено Макрофінансовий банк за участю іноземного капіталу. 

У травні 1999 року в Україні було засновано Кредитно-гарантійну 
установу, в якій держава виступала основним акціонером. За весь час 
своєї діяльності вона не продемонструвала високого рівня ефективності як 
по наданню кредитів, так і по кредитному гарантуванню. Наприклад, 
протягом 2000 року установа надала лише 15 кредитних гарантій 
переважно інсайдерам. В Україні також діє фінансований державою Фонд 
підтримки підприємництва, який сильно критикується за неефективне 
використання коштів та корупцію (Кучма, 2002). Зарубіжний та 
вітчизняний досвід показує, що держава є значно менш ефективною у 
наданні фінансових послуг, ніж приватні агенти. Так, фінансовані 
державами кредитно-гарантійні програми, що існували у різних країнах 
виявилися неефективними чи навіть шкідливими для національних 
економік (Gudger, 1998; Seibel, 1995; Li, 1998). Однак, в Україні існують 
плани (це передбачено Національною програмою сприяння розвитку 
малого підприємництва) створити регіональну мережу інституцій цього 
типу. Оскільки таке розширення однозначно вимагатиме додаткового 
бюджетного фінансування, а потенційна ефективність є сумнівною, дуже 
доцільно змінити фокус програм кредитної підтримки МП з створення 
фінансованих державою інституцій на забезпечення стимулів розвитку 
приватних фінансових організацій. 

Ми очікуємо, що вищий рівень розвитку фінансового сектору має 
позитивний вплив на щільність МП, а також на їх продуктивність, в той 
час, як їх вплив на частку МП у регіональному випуску та зайнятості може 
бути незначним. 

Для оцінки рівня розвитку інфраструктури ми використали агрегований 
індекс, побудований Інститутом реформ (ІР) на основі офіційних даних 
(методологія детально описується в “Україна 2000. Рейтинг інвестиційної 
привабливості регіонів”, Інститут реформ, 2001). Індекс ІР для розвитку 
фінансової інфраструктури включає обсяг банківських депозитів фізичних 
осіб, обсяг наданих кредитів, кількість торговців цінними паперами та 
обсяг виплачених дивідендів. 
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Регіональний розвиток сектору МП також залежить від якості 
інфраструктури, виду та доступу до транспортної системи, а також 
комунікацій, які можуть значно вплинути на виробничі та трансакційні 
витрати підприємств. Краща інфраструктура зменшує різні види затрат 
малих фірм та створює додаткові ринкові переваги, позитивно впливаючи 
на їх щільність та продуктивність праці. Ми використовуємо індекс 
розвитку ринкової інфраструктури, теж розроблений Інститутом реформ. 
Цей індекс включає показники кількості страхових, лізингових та 
аудиторських компаній, щільність мережі авто- та залізничних шляхів, 
кількість телефонів, обсяг регіонального теле- та радіо ефіру та ін. 

Міжнародна привабливість регіону вимірюється у даній роботі рівнем 
залучених прямих іноземних інвестицій на 10 тис. осіб населення. 
Міжнародна привабливість приводить до притоку фінансових та 
нефінансових ресурсів до регіону, що створює кращі можливості для 
загального економічного розвитку, відкриває нові ринкові можливості та 
створює вищий ефективний попит на товари та послуги. До певної міри 
ПІІ виступають також непрямим мірилом рівня якості управління. 
Припускаючи, що надходження ПІІ визначається не лише розвитком 
економіки, фінансового сектора та інфраструктури відповідного регіону, 
але й якістю їх управління, змінні ПІІ у регресіях, які контролюються на 
інші фактори, повинні приблизно наближатись до впливу якості 
управління. Ми очікуємо, що більший обсяг ПІІ означає кращу зовнішню 
оцінку регіонального ділового середовища, оскільки щільність та 
продуктивність праці на МП має зростати разом з рівнем ПІІ. Вплив ПІІ на 
відносну питому вагу сектору малого бізнесу в регіональних економіках не 
настільки чіткий. 

Рівень коливань відрізняється по регіональних індексах ІР (див. Таблицю 
2.7). Найбільше коливання спостерігається відносно індексу Інституту 
реформ для фінансового розвитку. У 2001 році максимальний рівень цього 
індексу в Києві перевищував його мінімальне значення у Волинській 
області у 13,6 разів. 

Більшість описаних у Таблиці 2.7 статистичних показників говорять про 
зменшення з часом регіональних відмінностей у рівні економічного 
розвитку, окрім показника рівня ПІІ, рівня урбанізації, щільності мережі 
доріг, масштабів тіньової економіки, величини доданої вартості та індексу 
розвитку інфраструктури. 

Для оцінки впливу різних детермінант на розвиток МП по регіонах ми 
використали регресивний аналіз (результати якого наведено у Додатку 8). 
Виявилось, що більша частка МП у загальній кількості зайнятих на МСВП 
спостерігається в регіонах з вищим рівнем економічного розвитку, нижчим 
рівнем розвитку інфраструктури, вищим розвитком фінансової 
інфраструктури, більшою тіньовою економікою та вищою часткою сфери 
обігу. Ступінь урбанізації, рівень безробіття, обсяг ПІІ на особу населення 
та ефект часу, очевидно, мають невелике значення для питомої ваги МП у 
загальній зайнятості в регіоні. 

Частка МП у випуску МСВП більша у регіонах з вищим рівнем економічного 
розвитку, менш розвинутою інфраструктурою, нижчим рівнем урбанізації і 
зайнятості, більш вираженою економічною діяльністю в тіні, а також у 
менш промислово розвинутих регіонах. Розвиток фінансової 
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інфраструктури, частка сфери обігу та кількість ПІІ на особу населення, 
очевидно, є незначними за впливом факторами. 

МП більш продуктивні у регіонах, які характеризуються вищим рівнем 
економічного розвитку, кращим фінансовим розвитком, вищим 
промисловим розвитком, вищим рівнем ПІІ на особу населення, вищим 
рівнем урбанізації, нижчим рівнем безробіття, більшою часткою сфери 
обігу, більшою тіньовою економікою. Вплив розвитку інфраструктури 
неоднозначний, ознака впливу залежить від проксі-значення та 
специфікації, що використовується у регресивному аналізі. 

Більше МП на особу населення зареєстровано в регіонах з вищим рівнем 
економічного розвитку, кращим фінансовим розвитком, вищим рівнем 
урбанізації, кращою інфраструктурою, вищим рівнем ПІІ на особу 
населення, вищою часткою сфери обігу, нижчим рівнем безробіття. Ми не 
знайшли свідчень того, що розмір тіньової економіки чи ефект часу має 
значення для щільності зареєстрованих МП на особу населення. 

Щільність активних МП на одну особу населення визначається значною 
мірою тими ж факторами, що й щільність зареєстрованих МП. Вона вища в 
економічно розвинутих та менш промислово розвинутих регіонах, в 
регіонах з вищим рівнем фінансового розвитку, вищим рівнем урбанізації, 
вищим рівнем ПІІ на особу населення, кращою інфраструктурою, вищою 
часткою сфери обігу. 
 



                 Інститут Економічних Досліджень та Політичних Консультацій   

27 

Таблиця 2.7 
Статистична оцінка регіональних відмінностей в Україні 

 
Промисловий 

випуск у 

загальному 

випуску 

Промисловий 

випуск у 

загальному 

випуску 

Промисловий 

випуск у 

загальному 

випуску 

Сфера 

обігу в 

загальному 

випуску 

Сфера 

обігу в 

загальному 

випуску 

Сфера 

обігу в 

загальному 

випуску 

Кредити в 

загальному 

випуску 

Кредити в 

загальному 

випуску 

Кредити в 

загальному 

випуску 

 1998 1999 2000 1998 1999 2000 1998 1999 2000 

Мін. 0,23 0,24 0,24 0,04 0,04 0,04 0,01 0,01 0,01 

Макс. 0,66 0,68 0,69 0,25 0,22 0,23 0,15 0,16 0,17 
Коливання  0,43 0,44 0,45 0,21 0,18 0,20 0,14 0,15 0,16 
Відношення макс. 
до мін. 

2,90 2,85 2,92 5,69 6,20 6,50 13,45 18,79 16,87 

Середнє 0,38 0,41 0,42 0,08 0,07 0,08 0,03 0,03 0,03 
Станд. відхилення 0,13 0,13 0,13 0,04 0,03 0,04 0,03 0,03 0,03 
Коефіцієнт варіації 0,34 0,32 0,32 0,50 0,49 0,48 1,06 1,00 0,88 

 
Рівень 

безробіття 

Рівень 

безробіття 

Рівень 

безробіття 

ПІІ на 

10,000 

ПІІ на 

10,000 

ПІІ на 

10,000 

Кількість 

громадських 

телефонів на 

1 особу 

Кількість 

громадських 

телефонів на 

1 особу 

Кількість 

громадських 

телефонів на 

1 особу 

 1999 2000 2001 1999 2000 2001 1998 1999 2000 

Мін. 0,90 0,80 0,60 0,01 0,01 0,01 0,10 0,10 0,11 

Макс. 7,70 8,10 7,00 0,39 0,50 0,58 0,36 0,37 0,37 
Коливання  6,80 7,30 6,40 0,38 0,49 0,57 0,26 0,27 0,27 
Відношення макс. 
до мін. 

8,56 10,13 11,67 53,48 51,83 53,89 3,62 3,60 3,55 

Середнє 4,64 4,56 4,04 0,06 0,07 0,08 0,15 0,16 0,17 
Станд. відхилення 2,01 1,91 1,54 0,08 0,09 0,11 0,05 0,05 0,05 
Коефіцієнт варіації 0,43 0,42 0,38 1,33 1,42 1,44 0,30 0,29 0,28 
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Таблиця 2.7(продовження) 
Статистична оцінка регіональних відмінностей в Україні 

 

Кількість 

приватних 

телефонів на 

1 особу 

Кількість 

приватних 

телефонів на 

1 особу 

Кількість 

приватних 

телефонів на 

1 особу 

Урбанізація Урбанізація Урбанізація 
Щільність 

мережі доріг 

Щільність 

мережі доріг 

Щільність 

мережі доріг 

 1998 1999 2000 1999 2000 2001 1999 2000 2001 

Мін. 0,08 0,08 0,09 38,50 38,90 37,06 106,46 169,70 170,00 

Макс. 0,30 0,31 0,31 100,00 100,00 100,00 1955,50 1967,10 1955,50 
Коливання  0,22 0,22 0,22 61,50 61,10 62,94 1849,04 1797,40 1785,50 
Відношення Макс. 
до мін. 

3,72 3,63 3,52 2,60 2,57 2,70 18,37 11,59 11,50 

Середнє 0,13 0,14 0,14 63,02 63,45 62,49 479,35 344,83 347,91 
Станд. відхилення 0,04 0,04 0,04 16,64 16,46 17,06 347,84 330,86 327,89 
Коефіцієнт варіації 0,30 0,29 0,27 0,26 0,26 0,27 0,73 0,96 0,94 

 
Витрати-

доходи на 1 
особу 

Витрати-
доходи на 1 

особу 

Витрати-
доходи на 1 

особу 

Додана 
вартість на 1 

особу 

Додана 
вартість на 1 

особу 

Додана 
вартість на 1 

особу 
   

 1999 2000 2001 1998 1999 2000    

Мін. 19,43 24,33 -10,64 0,88 1,14 1,41    
Макс. 69,89 94,42 87,35 3,15 4,23 5,97    
Коливання  50,47 70,09 97,99 2,26 3,09 4,55    
Відношення Макс. 
до мін. 

3,60 3,88 -8,21 3,56 3,70 4,23    

Середнє 43,81 54,86 39,25 1,51 1,89 2,52    
Станд. відхилення 11,84 13,50 21,19 0,49 0,67 0,94    
Коефіцієнт варіації 0,27 0,25 0,54 0,33 0,35 0,37    
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Таблиця 2.7 (продовження) 
Статистична оцінка регіональних відмінностей в Україні  

 
Індекс 

розвитку 

інфраструктур

и 

Індекс 

розвитку 

інфраструктур

и 

Індекс 

розвитку 

інфраструктур

и 

Індекс 

розвитку 

фінансової 

інфраструктур

и 

Індекс 

розвитку 

фінансової 

інфраструктур

и 

Індекс 

розвитку 

фінансової 

інфраструктур

и 

   

 1999 2000 2001 1999 2000 2001    

Мін. 0,12 0,11 0,12 0,01 0,02 0,07    
Макс. 0,66 0,81 0,80 0,88 0,96 0,93    
Коливання  0,54 0,70 0,68 0,87 0,94 0,86    
Відношення 
Макс. до мін. 

5,66 7,54 6,74 175 43,7 13,6    

Середнє 0,24 0,22 0,21 0,14 0,13 0,16    
Станд. 
відхилення 

0,12 0,13 0,13 0,17 0,18 0,16    

Коефіцієнт 
варіації 

0,50 0,62 0,62 1,18 1,37 1,02    

Джерело: власні розрахунки 
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Ефект часу негативний для 2000 року. Рівень безробіття та розмір тіньової 
економіки не мають великого значення. У Таблиці 2.8 зроблено підсумок 
наших досліджень та показано напрямок впливу різних детермінант 
розвитку МП. 

Таблиця 2.8 
Напрямок впливу окремих факторів розвитку МП по регіонах 
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Частка МП в 
регіональній 
зайнятості 

- - + + + нз нз нз нд 

Частка МП в 
регіональному 
випуску 

- - нз + нз - нз нз - 

Продуктивність 
МП 

+ нз + + + + + + - 

Щільність 
зареєстрованих 
МП 

+ + + нз + + + + - 

Щільність 
активних МП 

+ + + нз + + + + - 

“+” – позитивний; “-” – негативний; “нз” – незначний 

Джерело: власні розрахунки 

2.6 Висновки 

Найбільш важливим висновком є те, що, хоча відмінності між регіонами у 
розвитку економіки, фінансового сектора та інфраструктури, а також у 
рівні промислового розвитку та урбанізації зберігаються, нерівність 
регіонального розвитку МП згладжується. Зменшуються міжрегіональні 
відмінності у щільності МП на особу населення, продуктивності праці на 
МП та відносній продуктивності МП у порівнянні з МСВП. В той же час, 
різниця між містом Київ та рештою регіонами щодо розвитку сектору малих 
підприємств не зменшується. Як щільність так і продуктивність малих фірм 
набагато вища в столиці держави ніж в регіонах. Тому місто Київ слід 
розглядати окремо, оскільки він значно випереджає регіони за цими 
показниками. 

Наші результати вказують на кілька важливих чинників, які визначають 
відмінності розвитку малого бізнесу. Вони охоплюють рівень економічного, 
фінансового розвитку та розвитку інфраструктури регіонів, рівень 
урбанізації та промислового розвитку, рівень безробіття та частку сфери 
обігу у регіональному випуску. 
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Загальний економічний розвиток очевидно позитивно впливає на 
результати роботи МП. Регіони з високим рівнем урбанізації мають нижчу 
питому вагу МП у загальному обсязі випуску, проте вищу продуктивність 
праці та щільність МП на особу населення. Отже, високі темпи розвитку 
МП очікується разом із загальним економічним розвитком регіонів України. 
Розвиток фінансового сектору також покращує результати роботи малих 
підприємств. Тому бажано сприяти розвитку фінансових послуг з метою 
стимулювання зростання сектору МП. Вищий рівень розвитку 
інфраструктури пов’язаний з нижчою роллю малих підприємств у 
регіональних економіках, але він збільшує щільність МП у регіонах. Тому 
розвиток інфраструктури, вірогідно, покращить ефективність роботи 
середніх та великих підприємств, а також сприятиме збільшенню щільності 
МП. Високий обсяг залучених ПІІ у регіон покращує продуктивність праці 
та підвищує щільність МП. Отже, заходи, які спрямовані на покращення 
інвестиційного клімату і посилення зовнішньої привабливості регіонів, 
матимуть позитивний вплив на якість регіонального управління і 
генеруватимуть ріст сектору МП. 

Високий рівень безробіття послаблює роль МП у регіональних економіках 
(щодо обсягів випуску, продуктивності праці та щільності). Це викликано 
тим, що високий рівень безробіття спостерігається у менш економічного 
розвинутих регіонах. Також може існувати зворотній причинний зв’язок: 
кращий розвиток малого бізнесу значно знижує рівень безробіття у 
відповідних регіонах. МП працюють краще у регіонах з вищою часткою 
сфери обігу. І це не дивно, оскільки МП домінують у цьому секторі і його 
більша роль має відразу привести до розвитку малого бізнесу. Більш 
виражена тіньова економічна діяльність позитивно корелює з роллю 
сектора МП в регіональній економіці та продуктивністю їх праці. Це є 
відображенням того, що МП більше залучені до тіньового сектору у 
порівнянні з великими підприємствами. 

3 Якість управління та її вплив на розвиток 
малого бізнесу 

3.1 Показники якості управління 

Якісне управління характеризується встановленням передбачуваних і 
чітких правил ведення бізнесу, а також ефективною системою дотримання 
майнових прав і виконання контрактів. Це означає, що для всіх суб’єктів 
бізнесу існують однакові правила — для того, щоб підприємства 
конкурували одне з одним виходячи з економічної ефективності, а 
виробничі ресурси спрямовувалися до більш ефективних підприємств. 
Коли ж правила ведення бізнесу є різними для різних суб’єктів, то 
підприємства можуть отримувати переваги, які ґрунтуються на відмінних, 
від економічної ефективності факторах (Akimova, 2001). 

Якісне управління передбачає зменшення перешкод, що створюють 
вартісну дискримінацію для МП, обмежують доступ до ринків та стримують 
розвиток ринків фінансових та інших послуг, характерних для МП 
(Hallberg, 1999). Якість управління визначає декілька аспектів ділового 
середовища, що мають особливе значення для конкурентоспроможності 
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МП: доступ до ринків, витрати на отримання інформації, ефективність 
трансакцій і ризик, а також постійні витрати ведення бізнесу. 

Проведені останнім часом дослідження показують, що якість управління 
формує умови ведення бізнесу та впливає на розвиток підприємств, 
включаючи сектор малого бізнесу. У вузькому значенні якість управління 
вимірюється ефективністю діяльністю держави по створенню інституційної 
інфраструктури відповідно до стандартів добре розвиненої ринкової 
економіки (Kaufmann et al., 1999). Низька якість управління асоціюється з 
недотриманням майнових прав, слабкою системою примусового 
виконанням контрактів, високим рівнем корупції, широким 
розповсюдженими нерівних умов конкуренції, а також, з непрозорими та 
неефективними податковою та регуляторною системами. Емпіричні 
дослідження Кауфмана та ін. (Kaufmann et al., 1999), Хеллмана та ін. 
(Hellman et al., 2000a, b), Джонсона та ін. (Johnson et al., 1999) 
показують, що країни з кращою якістю управління мають кращі показники 
і на загальнонаціональному рівні, і на рівні окремих фірм. У той же час, 
регіональні розбіжності у рівні якості управління в країні та їх вплив на 
розвиток сектору МП до цього часу не були предметом дослідження. 

До показників якості управління традиційно відносять: 

• регуляторний тиск (кількість перевірок, витрати часу на 
узгодження питань з державними органами (так званий “часовий 
податок”), труднощі при реєстрації підприємства, кількість дозволів 
та ліцензій, необхідних для провадження бізнесу, а також труднощі, 
що виникають в процесі їхнього отримання); 

• податковий тиск; 

• ефективність виконання регуляторного та податкового 
законодавства, його стабільність;  

• забезпечення майнових прав та можливості примусового виконання 
контрактів; 

• рівень корупції (як прямої, так і прихованої); 

• нерівні умови конкуренції, внаслідок яких одна група підприємств 
дискримінується за рахунок привілеїв для іншої та створюються 
нові бар’єри входу в бізнес; 

• адміністративні бар’єри ведення бізнесу (наприклад, зусилля 
центральної та місцевої адміністрацій по покращенню умов ведення 
бізнесу). 

На відміну від показників діяльності МП, інформація щодо якості 
управління може бути отримана переважно в результаті обстежень 
підприємств і в значній мірі ґрунтується на суб’єктивних оцінках їх 
керівників. Це створює декілька обмежень. По-перше, існують дуже 
обмежені часові рамки аналізу, через те, що достовірні панельні дані щодо 
показників якості управління зустрічаються дуже рідко. По-друге, якість 
даних дуже чутлива до похибок вибірки опитування та особливостей 
анкети. Насамкінець, суб’єктивні уявлення респондентів використовуються 
як замінники (proxies) об’єктивних показників. Не дивлячись на ці 
обмеження, результати опитувань виступають основним джерелом даних 
щодо показників якості управління та широко використовуються для їхньої 
оцінки. 
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У даному дослідженні використовувалася інформація щодо якості 
управління на регіональному рівні з єдиного доступного джерела в 
України, а саме – дослідження підприємств України, яке проводилося 
Міжнародною фінансовою корпорацією (МФК) у 2000 році (Yacoub et al., 
2001). 

Опитування МФК включало підприємства різних розмірів та форми 
власності, розташованих у 23 обласних центрах України, столиці 
Автономної Республіки Крим та місті Києві. Розподіл вибірки МФК в 2000 
році за секторами, розмірами фірм та способами утворення підприємств 
наведено в Таблиці 3.1. Загальна кількість опитаних підприємств 2158, всі 
вони працювали протягом звітного періоду. Сектор малого бізнесу 
представляють 1208 підприємств, тобто вони мають кількість працюючим 
менше 50 осіб. Майже половина підприємств працюють в промисловому 
секторі, і лише 1/5 — представляють торгівлю (це вказує на зсув вибірки 
до сектору промислових підприємств). До дослідження МФК не включено 
сільськогосподарські підприємства. Крім того, дослідження проводилося 
тільки в містах (адміністративних центрах областей і АР Крим). 10% 
підприємств є державними, решта — приватними. Кількість підприємств, 
опитаних в одному регіоні коливається від 46 в Черкасах до 226 у Києві. 

Таблиця 3.1 
Розподіл підприємств вибірки МФК у 2000 році за секторами, розмірами 
підприємств та способами їх утворення 

Розмір підприємства Спосіб утворення 
Сектор 

До 50 51-250 
Більше 

250 
Державне 

Приват
изоване 

Новост
ворене 

Разом 

Промисловість 375 328 302 151 538 316 1005 
Будівництво 96 55 18 17 73 79 169 
Транспорт 40 35 40 34 49 32 115 
Телекомунікації 44 2 4 7 3 40 50 
Торгівля 362 45 11 17 129 272 418 
Громадське 
харчування 

134 11 0 21 56 68 145 

Інші послуги 157 58 41 62 84 110 256 
Разом 1208 534 416     
Розмір підприємства 
До 50 97 337 774 1208 
51-250 83 333 118 534 
Більше 250 129 262 25 416 
Всього 309 932 917 2158 

Джерело: Yacoub, M. et al. (2001) 

3.2 Якість управління в Україні та малі підприємства: 
загальні оцінки 

Оцінка регуляторного середовища для малого бізнесу здійснювалася через 
аналіз низки показників, зокрема: кількість дозволів і ліцензій, які 
необхідні для ведення бізнесу; труднощі при отриманні цих дозволів і 
ліцензій; тривалість і труднощі процедури реєстрації; кількість і тривалість 
перевірок, а також “часовий податок” (час, що витрачається керівниками 
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підприємств на спілкування з представниками органів влади у зв’язку з 
виконанням регуляторних вимог). 

Впровадження реальних заходів, спрямованих на покращення 
регуляторного середовища для малого бізнесу було розпочато у 1997 році 
разом із створенням Державного комітету з питань регуляторної політики 
та підприємництва. У наступні роки було спрощено процедури реєстрації, 
що знайшло своє відображення у зменшенні кількості документів, 
необхідних для реєстрації, а також у скороченні потрібного для реєстрації 
часу. У липні 1998 року було видано Указ Президента “Про деякі заходи з 
дерегулювання підприємницької діяльності” №817/98, що мав на меті 
послаблення регуляторного тиску на підприємства шляхом чіткішого 
визначення правил проведення перевірок діяльності підприємств 
державними органами влади. Відповідно до указу були введені процедури 
регулювання кількості перевірок та визначені підстави для проведення 
позапланових перевірок. Крім того, підприємства отримали право 
реєструвати кожну інспекцію та відмовляти в доступі до документації 
контролерам з державних органів, якщо вони хотіли провести перевірку 
без реєстрації. У січні 2000 року вийшов Указ Президента “Про 
запровадження єдиної державної регуляторної політики в сфері 
підприємництва” №89/2000, спрямований на створення умов для 
формування більш прозорої регуляторної політики. Цим указом 
визначалися типи регуляторних актів та класифікувалися державні 
органи, які займаються регулюванням підприємницької діяльності. 
Питання регулювання розглядалися також у Національній програмі 
сприяння розвитку малого бізнесу, яка була прийнята Верховною Радою 
України в грудні 2000 року. Всі ці заходи мали двоякий вплив на рівень 
регуляторного тиску. Дослідження МФК, Міжнародної групи економістів-
радників Фонду Сороса (SIEAG) та Інституту економічних досліджень і 
політичних консультацій у 1998, 1999 та 2000 роках показали, що середня 
річна кількість перевірок малого та середнього бізнесу скоротилась з 9,7 
до 8,2, але з іншого боку – середня тривалість інспекцій зросла з 8,7 днів 
до 13,2 (Yacoub et al., 2001). запровадження єдиної державної 
регуляторної політики в сфері підприємництва 

На Всеукраїнській конференції з питань малого бізнесу (липень 2002 року) 
визначено, що регуляторний тиск залишається однією з основних 
перешкод розвитку малого бізнесу. Там же було відмічено важливість 
дерегулювання, а також приведення дій регіональних органів влади у 
відповідність до існуючого законодавства.  

Державний комітет з питань регуляторної політики та підприємництва 
доклав багато зусиль для дерегулювання підприємницької діяльності в 
Україні. Протягом 2000-2001 років комітетом було заблоковано 40% 
підготованих органами центральної виконавчої влади нових регуляторних 
актів, з огляду на їхній потенційно негативний вплив на ділове 
середовище (Кужель, 2002). Однак проблема високого регуляторного 
тиску залишається невирішеною. Залишається доволі слабким та часто 
неефективним механізм перевірки і вилучення нових регуляторних актів 
відповідно до їхнього впливу на регуляторний режим та рівень корупції. 
Крім того, представники виконавчих органів влади не несуть 
відповідальності за порушення або невиконання державних програм і 
іншого законодавства стосовно регулювання підприємницької діяльності. 
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Згідно інформації Державного комітету з питань регуляторної політики та 
підприємництва, фіксуються випадки, коли регіональна влада приймає та 
впроваджує регуляторні акти, які суперечать загальнонаціональному 
законодавству “розрив виконання”. Регіональні представництва комітету 
дуже часто є слабкими та не в змозі ефективно відслідковувати рішення 
місцевих органів влади. Очевидно, у даному питанні необхідна підтримка 
об’єднань /асоціацій підприємців. Але рівень розвитку таких об’єднань в 
Україні, особливо на регіональному рівні, все ще недостатній. Посилення 
асоціацій підприємців та регіональних представництв комітету буде мати 
позитивний вплив на зменшення “розриву виконання” стосовно 
регуляторного законодавства, що сприятиме покращенню моніторингу 
регуляторного клімату, робитиме його більш прозорим та ефективним. 

Не зважаючи на свою важливість, проблеми регуляторного режиму не 
отримують достатньої уваги з боку Верховної Ради України. Моніторинг 
процесів дерегулювання є лише однією з багатьох функцій 
парламентського Комітету з питань індустріальної політики та 
підприємництва (одного з 24 комітетів). Створення у Верховній Раді 
спеціального комітету, який би безпосередньо займався питаннями 
регулювання/дерегулювання, сприяло б покращенню загального процесу 
дерегулювання економіки. 

Оподаткування: Багато зусиль було спрямовано на здійснення податкової 
реформи. У 1995 році максимальна ставка прибуткового податку з 
громадян була скорочена до 40%, а колишній податок з обігу був 
замінений ПДВ зі ставкою 20%. У 1998 році, для зменшення податкового 
тиску та спрощення процедур сплати податків для малого та середнього 
бізнесу був запроваджений єдиний податок. Він має дві ставки: 6% для 
тих підприємств, що сплачують ПДВ і єдиний податок, та 10% для тих 
підприємств, які сплачують лише єдиний податок замість усіх податків 
включаючи ПДВ. Частка МСП, які перейшли на спрощену систему 
оподаткування й сплачували єдиний податок, спочатку була досить 
низькою і оцінювалась приблизно в 27% (Yacoub, M. and B. Senchuk, 
2000). Але дуже швидко спрощена система оподаткування стала 
популярною серед підприємців і мала позитивний вплив на доходи 
державного бюджету. Згідно інформації Комітету з питань регуляторної 
політики та підприємництва, близько 10% загальної кількості зайнятих 
використовували спрощену систему оподаткування у 2001 році (ця цифра 
включає також підприємців-фізичних осіб). Також у 2001 році від 
підприємців, які використовували спрощену систему оподаткування, до 
державного бюджету надійшло 128,4 млн. грн. (на 60% більше, ніж 
попереднього року). Нещодавно в рамках обговорення проекту 
Податкового кодексу було запропоновано відмінити спрощену систему 
оподаткування малого і середнього бізнесу. Але на фоні існування 
суттєвих доказів позитивного впливу спрощеної системи як на розвиток 
сектору МСП, так і на скорочення тіньового сектору, а також враховуючи 
позитивні фіскальні наслідки, ці пропозиції можуть бути розцінені як 
безпідставні. 

У той же час, система спрощеного оподаткування має певні недоліки та 
потребує подальшого розвитку. Одним із слабких місць існуючої системи 
спрощеного оподаткування є велика кількість видів податків (див. 
Thiessen, U., 2001). Наприклад, приватний підприємець (без найманих 
працівників), що працює в секторі послуг повинен вибирати між трьома 



                 Інститут Економічних Досліджень та Політичних Консультацій   

36 

видами спрощених податків (“єдиний податок”, “фіксований податок” та 
“торговий патент”). МП (юридичні особи) можуть вибирати між 6% 
(окремо сплачуючи ПДВ) і 10% податком; в обох випадках вони 
зобов’язані вести бухгалтерський облік. Подальше сприяння прозорості і 
законності вимагає скорочення кількості цих податків. Було б доцільним 
зберегти два види “спрощених податків”: один для ринкових лотків (без 
зобов’язання вести бухгалтерський облік), а інший для решти малих 
підприємств (з зобов’язанням ведення обліку). Визначення ринкового 
лотка має бути сформульоване центральним урядом разом із обласними 
органами влади та податковою адміністрацією.15 Необхідно також уникати 
різних правил оподаткування для фізичних та юридичних осіб з метою 
зменшення стимулів вибирати юридичну форму організації бізнесу, 
ґрунтуючись на очікуваному податковому тиску (що призвело б до 
викривлень та нерівностей у податковій системі). Іншими словами, ставки 
податків для фізичних та юридичних осіб повинні бути однаковими. 

Інше важливе питання стосується внесків на соціальне страхування. 
Згідно Указу Президента №727/98, Державне Казначейство перераховує 
42% отриманих як єдиний податок коштів до Пенсійного фонду та 15% — 
до Фонду соціального захисту. Проте через відсутність персоніфікації цих 
внесків працівникам МП дуже складно отримати соціальні виплати. Таким 
чином, внески на соціальне страхування повинні бути виключені з 
спрощеної системи оподаткування. Це скоротить єдиний податок на 15% 
(приблизно 1 процентний пункт припадає на 6% податку), тобто з 6% до 
5%. 

Захист майнових прав: Дотримання норм господарського права продовжує 
бути серйозною проблемою. На загальнонаціональному рівні це 
відображає розрив між екстенсивністю та ефективністю реформи 
законодавства16. Проведене Європейським банком реконструкції і 
розвитку дослідження стану законодавства (Legal Indicator Survey 2000) 
відносить Україну до групи країн з серйозним “розривом виконання”. Це 
означає, що прийняті закони не виконуються належним чином (EBRD, 
2000). 

На рівні підприємств це проявляється у неефективності законних процедур 
примусового виконання контрактів через арбітражні суди. Суди 
перевантажені заявами кредиторів, які намагаються примусити своїх 
партнерів сплатити борги. Хоча процедури розгляду скарг мають офіційно 
визначені часові обмеження, проте вони дуже часто перевищуються. 
Причиною цього є суттєве збільшення кількості справ, прийнятих до 
розгляду арбітражними судами протягом останнього часу: з 46 тис. у 1995 
році до 150 тис. у 2001 році. З одного боку, це є результатом загального 
зростання ділової активності і показує, що формально система 
примусового виконання контрактів стає кращою. Але з іншого боку, 
суттєве зростання кількості спірних контрактів є наслідком скасування 

                                                 
15 Детальніший аналіз див. у наукових матеріалах №6, Інститут економічних 

досліджень та політичних консультацій, 2001 р. 
16 Відповідно до методології EBRD Legal Indicator Survey, екстенсивність реформи 

законодавства вимірюється ступнем відповідності ключових комерційних і 
фінансових законодавчих актів міжнародно визнаним стандартам, в той час як 
ефективність відображає рівень впровадження та виконання цих законодавчих 
актів (Transitional Reports, 2000, с.33). 
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права Державної податкової адміністрації списувати податкову 
заборгованість безпосередньо з банківських рахунків підприємств. 
Оскільки в Україні відсутні спеціальні податкові суди, податкові суперечки 
також стали предметом розгляду арбітражних судів, хоча ні людські, ні 
фінансові ресурси останніх не були збільшені зі збільшенням кількості 
прийнятих до розгляду справ. 

Навіть в випадку прийняття арбітражним судом позитивного рішення, 
примусово стягнути заборгованість не легко. Дебітор може оголосити себе 
неплатоспроможним. У такому випадку Державний департамент України з 
питань виконання покарань (завданням якого є виконання рішення суду) 
ініціює стягнення коштів, які вимагаються кредитором, майном. Але дуже 
часто майно підприємства, яке в кінцевому рахунку доступне для 
продажу, не може покрити борг. Крім цього, сам Державний департамент з 
питань виконання покарань може створювати суттєві затримки виконання 
рішення суду. 

Такі проблеми збільшують “розрив виконання” між законодавством та 
законодавчою практикою. Вони збільшують час та грошові витрати на 
примусове виконання контрактів та перешкоджають захисту майнових 
прав. Емпіричні дослідження (див., наприклад, Akimova, I., 2001) надають 
докази того, що в країнах з слабким загальним управлінням брак довіри 
до судових органів влади, таких як арбітражний суд (стосовно 
примусового виконання контрактів), негативно впливає на показники 
роботи та плани розвитку малих і середніх підприємств. 

Усі пов’язані з законодавчим примусовим виконанням контрактів проблеми 
є результатом низького рівня довіри керівників підприємств до 
ефективності арбітражних судів. Згідно дослідження Джонсона та ін. 
(Johnson, S. et al, 1999), тільки 56% українських менеджерів були готові 
звертатися до арбітражного суду для примусового виконання зобов’язань 
їхніх споживачів/постачальників. Відповідно до результатів дослідження 
МФК, тільки 15,4% малих підприємців вважають, що українська судова 
система може захистити їхні права. Від 10,8% до 18,1% малих підприємців 
згідні з твердженням, що суди є чесними, справедливими, 
некорумпованими, доступними, послідовними та заслуговують на довіру 
(Yacoub, M. et al, 2001). І хоча судова система в Україні покращується, 
вона все ще продовжує бути суттєвою перепоною розвитку малого бізнесу. 

Корупція та тіньова економіка: Слабкість примусу дотримання 
господарського права призводить до тіньової економіки та високого рівня 
корупції. Сьогодні тіньовий сектор в України оцінюється в 40-50% ВВП, 
рівень ухилення від сплати податків — 11-17% ВВП (Mel’ota, I. et al, 
2001). Джонсон та ін. (Johnson, S. et al, 1999) відзначали, що в 1997 році 
близько 90% опитаних керівників підприємств робили протизаконні 
платежі для отримання державних послуг і ліцензій. Результати 
Дослідження “Ділове середовище та результати роботи підприємств у 1999 
році” засвідчують, що близько 70% українських підприємств давали хабарі 
державним службовцям, середній річний розмір яких становив 6,5% 
виручки підприємства (Hellman, J. S. et al, 2000). 

Зв’язок між малим бізнесом та місцевими адміністраціями, програми 
регіональної підтримки: Розвиток сектору малого бізнесу є чутливим до 
якості відносин між підприємцями і місцевою владою. Ефективний діалог 
між представниками малого бізнесу і регіональною владою допомагає 
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глибшому розумінню найбільш важливих проблем розвитку сектору 
приватного бізнесу та сприяє зменшенню перешкод для підприємців. У 
1998-1999 роках було зроблено декілька позитивних кроків у цьому 
напрямку. Майже в усіх областях України було створено громадські 
приймальні з питань підтримки розвитку підприємництва, малого та 
середнього бізнесу. Їх було створено на базі Федерації профспілок 
працівників кооперації та інших форм підприємництва за підтримки 
Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва, а 
також місцевих адміністрацій. Головною метою цих приймалень є надання 
представникам МП консультацій з економічних і юридичних проблем 
ведення підприємницької діяльності, а також організація зустрічей з 
місцевою владою. Деякі з таких приймалень створили філії в районних 
центрах. 

Іншою спробою налагодження співпраці між місцевою владою і 
асоціаціями підприємців було створення регіональних громадських колегій 
(вони були створені в усіх областях України). Важко оцінити в кількісному 
виміри ефективність цих формальних механізмів організації взаємозв’язку 
між місцевою владою та сектором МП. Хоча їхній загальний позитивний 
вплив не викликає заперечень, вони вже ж не можуть замінити заходи, які 
безпосередньо спрямовані на покращання умом ведення бізнесу на 
національному рівні. Крім того, дуже важливо розмежовувати послуги, які 
можуть надаватися на ринкових засадах, від тих, які фінансуються 
державою при організації громадських приймалень з підтримки 
підприємництва. Наприклад, дуже часто місцеві представництва підтримки 
бізнесу скаржаться на брак державного фінансування для надання малим 
підприємствам консультаційних послуг, безпосередньо пов’язаних з 
вирішенням бізнесових питань. Міжнародний досвід показав, що функції 
бізнес-консалтингу повинні в основному надаватися на приватній основі та 
задовольняти існуючий на них попит. Взагалі, сприяння розвитку МП має 
більше зосереджуватися на створенні конкурентного середовища для МП 
та розвитку ринків послуг, пов’язаних з діяльністю МП, ніж на їх заміні 
(див. Hallberg, 2000). 

Формальна реалізація ідеї адміністративної підтримки розвитку МП веде до 
розробки регіональних програм підтримки малого бізнесу, які, згідно Указу 
Президента, мають фінансуватися з місцевих бюджетів. На практиці рівень 
такого фінансування є досить низьким та дуже відрізняється залежно від 
регіону. Наприклад, у 2000 році всіма місцевими бюджетами було виділено 
лише 23460 тис. грн. на реалізацію програм розвитку малих підприємств. І 
хоча місто Київ, Харківська, Одеська, Кіровоградська, Івано-Франківська, 
Київська, Вінницька та Волинська області надали найбільш суттєве 
бюджетне фінансування, 10 областей взагалі не фінансували ці програми. 
Для реалізації Національної програмі розвитку малого бізнесу державним 
бюджетом на 2002 рік передбачено лише 2 млн. грн. (Закон України “Про 
Державний бюджет України на 2002 рік”), в держбюджеті на 2003 рік 
збільшення цих витрат не передбачається (Закону України “Про 
Державний бюджет України на 2003 рік”). Недостатнє фінансування 
ставить під сумнів практичну реалізацію всіх програм. У той же час 
зрозуміло, що зусиллями регіональних адміністрацій не можливо змінити 
загальні тенденції розвитку приватного сектору, якщо вони не будуть 
базуватися на суттєвому покращенні загального ділового середовища. 
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Відносна важливість бар’єрів ведення бізнесу в України: Відносна 
важливість бар’єрів розвитку сектору МП, пов’язаних з якістю управління, 
може бути оцінена за допомогою результатів дослідження МФК. 
Керівникам підприємств ставилося завдання оцінити важливість різних 
перешкод входу на ринок та зростання бізнесу, використовуючи 5-ти 
бальну шкалу (1 - не важливо, 5 - дуже важливо). 

Найважливішою перешкодою є процедури оподаткування (Таблиця 3.2), 
нестабільність податкового законодавства є найважливішою проблемою, 
пов’язаною з оподаткуванням (Yacoub, M. et al, 2001). Податковий тиск, 
який вимірюється кількістю податків і рівнем їхньої ставки був визначений 
другою перешкодою. Частота податкових перевірок і податкові привілеї 
конкурентів є менш важливою, хоча й значною перешкодою для малих 
підприємств. 

Таблиця 3.2 
Рейтинг перешкод розвитку бізнесу в Україні для малих та в середньому для всіх 
підприємств 

 До 50 працівників 
В середньому для 
всіх підприємств 

Податки 3,1 3,1 
Низький попит  2,9 2,9 
Інфляція 2,8 2,8 
Нерівні умови конкуренції 2,5 2,5 
Корупція 2,5 2,3 
Регулювання бізнесу 2,4 2,3 
Недосконала інфраструктура 2,3 2,2 
Нестача ресурсів у суміжних галузях  1,9 2,0 
Проблеми залучення фінансування 1,8 1,8 
Тиск з боку кримінальних елементів 1,6 1,6 

Розраховано як середнє арифметичне, використовуючи наступну шкалу: 1 – немає 
перешкод, 2 – малі перешкоди, 3 – помірні перешкоди, 4 – значні перешкоди 

Джерело: Yacoub, M. et al (2001) 

Загальне податкове середовище оцінюється як перешкода для розвитку 
МП через часті зміни податкового регулювання, велику кількість податків 
та інших обов’язкових платежів, складні процедури подання 
бухгалтерської звітності та можливості податкових органів зупиняти 
діяльність підприємств. Недоліки податкової системи створюють додаткові 
стимули, як для адміністративної корупції, так і для переведення 
діяльності підприємств в “тінь”. В результаті цього виникають умови 
нерівної конкуренції, коли підприємство, що сплачує податки є суб’єктом 
покарання. У свою чергу, це створює додатковий стимул уникнення 
сплати податків (Yacoub, M. et al, 2001). 

Нерівні умови конкуренції посідають четверте місце серед інших бар’єрів 
розвитку МП. У 2000 році всі підприємства мали досвід нечесної 
конкуренції. Привілейований доступ до отримання дозволів, який 
практикується місцевою владою для підприємств-конкурентів залишається 
важливою проблемою місцевого управління. Це показує, що місцеві органи 
влади можуть суттєво впливати на розвиток малого бізнесу через зміну 
умов гри (ведення бізнесу) на регіональному рівні. 
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Керівники відмічають значний рівень втручання держави в операційну 
діяльність їх підприємств. Серед регуляторних та адміністративних бар’єрів 
ведення бізнесу однією із суттєвих перешкод є часті зміни законодавства 
(про це повідомили 94% респондентів). 44% усіх підприємств скаржилися 
на складність митних процедур. Третю позицію в списку регуляторних 
бар’єрів посідає порядок отримання дозволів та погоджень (Yacoub, M. and 
B. Senchuk, 2000). Процедури реєстрації відзначені як найменш важливі 
серед досліджуваних регуляторних та адміністративних перешкод 
розвитку бізнесу: 75,3% респондентів оцінювали цю перешкоду як 
неважливу. Таким чином, сьогодні основну проблему для ведення бізнесу 
складають пост-реєстраційні процедури, такі як отримання дозволів, 
ліцензій та сертифікатів разом із перевірками, а не сама реєстрація. 

Майже всі опитані підприємства мали робити неофіційні платежі, коли 
мали справу з регуляторними та адміністративними органами. Неофіційні 
платежі у зв’язку з інспекціями робили 28% усіх фірм, а вимушені були 
зробити певні “добровільні” внески до місцевих або благодійних фондів 
39% підприємств. 

Підсумовуючи, зазначимо, що хоча протягом останніх 5 років було 
зроблено кілька важливих кроків на шляху покращання якості управління 
в Україні, її рівень і досі залишається низьким. Цей висновок підтримується 
результатами порівняльного дослідження Світового банку “Середовище та 
показники роботи підприємств”. У ньому на рівні підприємств дається 
оцінка якості управління в 20 країнах Центральної і Східної Європи та 
колишнього Радянського Союзу. Згідно з результатами досліджень, якість 
управління в Україні майже за усіма показниками є нижчою за середній 
рівень досліджуваних країн (Hellman J. S. et al, 2000). 

3.3 Якість управлінні в Україні: регіональні відмінності 

Регіони України характеризуються різними регуляторними та 
адміністративними умовами, які вказують на відношення місцевих 
адміністрацій до корупції, тіньової економіки і покращення ділового 
середовища. Місцева влада може впливати на формування більшості 
чинників, які формують якість управління (за винятком регуляторного та 
податкового законодавства), і це показує варіація регіональних 
показників рівня якості управління. 

Нестача інформації в розрізі регіонів обмежує наш аналіз використанням 
лише наступних показників якості управління з даних МФК (деякі інші 
показники пропущено через проблеми їхньої інтерпретації): 

• перешкоди в отриманні дозволів та погоджень; 

• проблеми отримання ліцензій; 

• проблеми сертифікації продукції; 

• кількість та тривалість податкових і неподаткових перевірок; 

• сприйняття регіонального ділового середовища керівниками малих 
підприємств; 

• “часовий податок” як відсоток робочого часу, що витрачається 
керівниками підприємств на з’ясування з місцевою владою 
законодавчих та регуляторних питань; 
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• частка прихованих продажів (тіньова економіка); 

• об’єднані індекси міст, які характеризують доступ до фінансової 
інфраструктури, нерівні умови конкуренції, регуляторне та 
адміністративне середовища. 

Таблиця 3.3 
Рівень показників якості управління і їх регіональні відмінності у 2000 році 
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АР Крим 10,9 62 51,4 40 11,6 27,3 0 18,9 
Вінниця 11,2 34,1 51,4 48,3 16 27,6 3 16,7 
Волинь 17,9 37,5 22,2 20 7,9 19,6 6 11,8 
Дніпропетровськ 20,5 56,9 61,2 55,8 13,7 32,9 4 17,9 
Донецьк 11,5 50 46,3 44,4 7,8 28,2 6 14,6 
Житомир 20,7 25,8 32 32,3 18,4 32,5 7 13,4 
Закарпаття 9,8 38 27 32,4 8,7 17 8 7,3 
Запоріжжя 9,2 18,4 25,7 24,3 14,5 27,8 2 22,7 
Івано-
Франківськ 

23,1 45,2 34,5 22,2 8,6 23,7 3 14,2 

Кіровоград 29,6 42,1 48,3 46,2 11,6 26,1 0 13,6 
Луганськ 9,9 57,8 52,8 48,4 11,3 24,3 3 22,9 
Львів 18,7 50,9 42,6 35,6 8,1 23,4 4 12,9 
Миколаїв 23 36,6 43,8 46,7 8,1 20,2 3 14,7 
Одеса 18,4 46,2 40 43,8 12,4 33,2 1 13,3 
Полтава 16,9 43,2 56,3 56,7 16,5 36,3 10 16,7 
Рівне 16,7 40 45,8 54,5 13,5 31,3 5 11,3 
Суми 24,3 43,6 41,2 41,9 9,8 18,5 3 10,9 
Тернопіль 13,2 32 35 17,6 9,6 21,4 11 11,7 
Харків 22,6 45,5 44,2 37,3 12,7 27,7 1 16,4 
Херсон 8,8 44,1 40,7 28 12,2 26,9 1 19 
Хмельницький 18,6 46,9 39,5 32,4 10,9 29,9 7 13,2 
Черкаси 7,9 29,6 33,3 36,4 12,8 22,2 5 13,8 
Чернівці 20,9 45,7 53,6 42,3 17,4 26,4 6 13,4 
Чернігів 8,8 47,2 21,2 24,2 12 28 2 13,7 
Київ 12,3 48,3 38,6 49,4 8,9 26,7 3 14,6 
Макс. 7,9 18,4 21,2 17,6 7,8 17,0 0 7,30 
Мін. 29,6 62,0 61,2 56,7 18,4 36,3 11 22,9 
Розмах варіації 21,7 43,6 40,0 39,1 10,6 19,3 11,0 15,6 
Відношення 
макс. до мін.  

3,75 3,37 2,89 3,22 2,36 2,14 - 3,14 

Середнє 16,22 42,70 41,14 38,44 11,80 26,36 4,16 14,78 
Стандартне 
відхилення 

5,89 9,72 10,36 11,14 3,02 4,78 2,87 3,47 

Коефіцієнт 
варіації 

0,36 0,23 0,25 0,29 0,26 0,18 0,69 0,23 

* частка підприємств (до 50 працюючих), які відзначили дану перешкоду 
важливою або дуже важливою; 



                 Інститут Економічних Досліджень та Політичних Консультацій   

42 

** даний даммі-показник є сумою позитивних тверджень по 11 питанням, які 
стосувалися оцінки підприємствами ролі держави та бізнес середовища; 

*** % робочого часу керівників підприємств; 

Джерело: Yacoub, M. et al (2001), власні розрахунки 

У Таблиці 3.3 наведено показники рівня якості управління та статистичну 
оцінку їх варіації поміж регіонами. В чільну групу регіонів входять 
Закарпаття, Волинська, Тернопільська, Черкаська області, в той час як в 
кінці списку знаходяться Дніпропетровська, Полтавська, Вінницька і 
Луганська. Це частково підтверджується зробленими МФК висновками про 
те, що регуляторне середовище краще у невеликих обласних центрах з 
недостатньо розвиненим економічним потенціалом і гіршим — у великих 
містах з сильною промисловістю. 

Найбільша варіація зафіксована щодо рівня індексу “сприйняття якості 
ділового середовища”. Даний індекс побудований як незважена сума 11 
даммі-змінних взятих з дослідження МФК, які відображають сприйняття 
керівниками малих підприємств зусиль місцевих органів влади щодо 
покращання ділового середовища. Ці даммі-змінні включають наступне: 
органи місцевої влади суворо дотримуються законів та інших нормативних 
актів; рішення місцевої влади не обмежують розвиток підприємництва; 
органи місцевої влади докладають зусилля для спрощення процесу 
створення нових підприємств; владою встановлена помірна орендна плата 
за приміщення, які використовуються в комерційних цілях; орендна плата 
за землю, що використовується в комерційних цілях є помірною; органи 
місцевої влади сприяють розвитку підприємництва у місті через 
забезпечення рівних умов; органи місцевої влади сприяють розвиткові 
підприємництва шляхом створення відповідної інфраструктури 
(інформація, фінанси, зв’язок); фонди підтримки підприємництва в місті 
підтримують місцеві підприємства; державні службовці в моєму місті є 
чесними та не вимагають хабарів; бізнес-середовище у місті сприяє 
інвестиціям та розвитку підприємництва; бізнес-середовище в моєму місті 
є кращим, ніж у більшості українських регіонів. 

Сума позитивних відповідей респондентів на вказані вище питання 
відображає сприйняття умов діяльності керівниками МП. Індекс може мати 
значення від 0 до 11. Лише 8 регіонів мають значення індексу вище 6. Це 
Тернопільська (11), Полтавська (10), Ужгородська (8), Житомирська (7), 
Хмельницька (6), Чернівецька (6), Донецька (6) і Волинська (6) області. 
Найменше значення індексу зафіксовано у наступних 7 регіонах: АР Крим 
(0), Кіровоградська (1), Харківська (10), Херсонська (1), Одеська (1), 
Запорізька (2) і Чернігівська (2) області. Середнє значення для всіх 
регіонів становить менше 4. Це свідчить про загалом негативне сприйняття 
бізнес середовища респондентами. Стандартне відхилення (2,87) та 
коефіцієнт варіації відображають суттєву різницю рівня цього показника 
серед регіонів. 

Деякі відмінності спостерігаються також відносно рівня прихованих 
продаж. Згідно дослідження МФК всі українські підприємства приховували 
від оподаткування в середньому 15,8% виручки від реалізації. Серед 
регіонів цей показник коливається від 7,9% у Черкасах до 29,6% в 
Кіровограді (коефіцієнт варіації 0,37). 
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Перешкоди при отриманні дозволів, погоджень, ліцензій та сертифікатів 
також відрізняються в залежності від регіону. Близько 2 з 5 підприємств 
визнали, що кожне з цих питань є важливою перешкодою зростанню. 

Кількість перевірок коливається від 7,8 у Донецьку до 18,4 в Житомирі, 
при середньому значенні 11,7. Тривалість перевірок є більш стабільним 
показником, який в середньому дорівнює 26,4. 

“Часовий податок” суттєво відрізняється серед регіонів України. У 
середньому керівники МП витрачають 14,9% свого часу, при цьому 
найменшіше часу витрачається в Закарпатті (7,3%), а найбільше – у 
Луганській області (22,9%). 

Можна також очікувати різницю в рівні корупції серед регіонів. Але 
недоступність регіональних даних не дозволяє нам оцінити цю варіацію. В 
той же час, дана проблема є дуже суттєвою для усіх регіонів (в 
дослідженні МФК, тільки в одному регіоні частка респондентів, які 
вважають, що місцева влада не корумпована, перевищує частку керівників 
підприємств, які дотримуються протилежної точки зору). Таким чином, 
набагато важливішою видається розв’язання проблеми скорочення 
загального рівня корупції на загальнонаціональному рівні, ніж боротьба з 
корупцією у найбільш проблемних регіонах. 

У нашій оцінці впливу управління на розвиток малого бізнесу поряд з уже 
зазначеними показниками якості управління, ми також використовували 
чотири об’єднані індекси міст (ОІМ), які були побудовані МФК. Це індекси 
нерівних умов конкуренції, індекси регуляторного та адміністративного 
середовищ, а також індекс доступу до фінансування й інфраструктури. 
Індекси побудовано для показу коливання відповідних складових серед 
регіонів (за шкалою від –10 до +10). Найвище значення всіх чотирьох 
індексів зафіксовано для Волинської, Запорізької, Закарпатської, 
Вінницької та Рівненської областей. Найнижчі значення індексів мають АР 
Крим, Дніпропетровська, Хмельницька, Сумська та Черкаська області.  

Різниця у рівні регіональних показників якості управління наводить на 
думку про існування серйозних проблем, пов’язаних з виконанням 
законодавства на місцевому рівні. Керівництво регіонів в України не має 
повноважень змінювати законодавчі, регуляторні та адміністративні 
процедури, які в більшості встановлюються центральним урядом. Тому 
регіональні відмінності показників рівня якості управління показують, що 
політика уряду України впроваджується непослідовно принаймні у деяких 
регіонах, а питання дотримання законодавства становлять серйозну 
проблему. Відповідно, прийняті закони повністю не виконуються (EBRD, 
2000).  

3.4 Якість управління в Україні та розвиток МБ: 
кореляційний аналіз 

Порівнюючи коефіцієнти варіації показників якості управління з 
відповідними показниками для неуправлінських чинників (див. розділ 2), 
можемо відзначити, що відмінності у рівні якості управління між регіонами 
є меншими, ніж відмінності таких неуправлінських чинників, як рівень 
економічного, фінансового розвитку, розвитку інфраструктури. Чи можуть 
регіональні відмінності якості управління пояснити різницю в розвитку МП 
серед регіонів? 
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Для відповіді на це питання необхідно провести регресійний аналіз. Але 
враховуючи те, що доступна лише невелика кількість спостережень для 
показників якості управління (25 регіонів мають спостереження за один 
річний період), то регресійний аналіз є неможливим. Тому було 
використано наступний підхід до аналізу впливу якості управління на 
показники роботи МП є наступним. 

Ми порахували коефіцієнти кореляції між отриманими з часовим 
запізненням значеннями показників якості управління (всі вони визначені 
у 2000 році) та наступними показниками діяльності малого бізнесу в 2001 
році: продуктивність праці, кількість малих підприємств (зареєстрованих і 
тих, які звітували про діяльність), рівень зростання кількості малих 
підприємств (зареєстрованих і тих, які звітували про діяльність) (див. 
Додаток 9). Окрім того, описаний у розділі 2 регресійний аналіз, висунув 
декілька важливих чинників, які визначають регіональні відмінності 
розвитку МП і які не повинні ігноруватися. Для контролю цих чинникі ми 
розподіли регіони України на 2 групи (верхня група –13 регіонів та нижня 
– 14 регіонів). Відбір проводився відповідно до встановлених у 
попередньому аналізі критеріїв (IR індекс економічного розвитку, IR індекс 
розвитку фінансової інфраструктури та IR рівень урбанізації). Потім було 
визначено коефіцієнти кореляції для кожної групи окремо і для всієї 
вибірки в цілому. Критичним значенням коефіцієнтів кореляції при 5% 
рівні значимості є 0,48 (для верхньої групи-13), 0,46 (для нижньої групи–
14) і 0,32 — для всієї вибірки. Таблиці Додатку 9 представляють 
коефіцієнти кореляції для відібраних показників. Зазначимо, що знак та 
похибка коефіцієнту кореляції часто відрізняється між групою-13, групою-
14 та всією вибіркою. Але в основному результати подібні, незалежно від 
того, які критерії використовувалися. 

Коефіцієнти кореляції показників діяльності зі змінними “кількість 
інспекцій” та “часовий” податок” є значимими та показують, що чим вище 
якість управління на регіональному рівні, тим краще показники роботи 
МП. Іншими словами, в регіонах, де більша кількість перевірок МП та 
більше часу керівники підприємств витрачають на вирішення справ з 
представниками влади, спостерігається нижчий рівень розвитку малого 
бізнесу. Проте ці результати не є сталими для всіх показників розвитку МП 
та усіх відібраних критеріїв. 

Кореляція з об’єднаними індексами бізнес-середовища дає протилежні 
результати. Середня тривалість перевірок та індекс адміністративного 
середовища виступають несуттєвими чинниками регіональних 
відмінностей розвитку МП. Більшість інших коефіцієнтів кореляції є також 
несуттєвими. 

Чи означає це те, що інші аспекти якості управління (за виключенням 
кількості перевірок і “часовий податок”) не впливають на розвиток 
сектору малого бізнесу? Звичайно ні. Перш за все, отримані нами 
результати можуть означати, що загальний низький рівень якості 
управління в Україні, ніж регіональні відмінності, набагато сильніше 
впливає на розвиток МП на рівні регіонів (причому цей вплив негативний). 
Іншими словами, регіональні відмінності в якості управління є такими 
низьким, що їх не можна виявити у низці показників розвитку МП по 
регіонах, в той час як загальний рівень якості управління впливає на 
розвиток сектору МП в країні. Існують докази того, що рівень якості 
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управління в Україні набагато нижчий, порівняно з іншими перехідними 
економіками, і того, що поряд з іншими, цей чинник спричинив відносно 
погані показники роботи українських МП. Тому головним завданням 
політики має бути покращання якості управління в Україні в цілому, ніж 
спрямування зусиль лише на покращення ситуації у кількох найгірших у 
даному відношенні регіонів. 

Також необхідно прийняти до уваги, що статистичний аналіз було 
проведено серед дуже обмеженої кількості показників, і що відсутні 
регіональні дані стосовно багатьох важливих показників якості управління 
(наприклад, рівня корупції). Зазначене, а також мала кількість 
спостережень та відсутність часових рядів, обмежує можливість кількісної 
оцінки проблеми. Для більш глибокого аналізу необхідні більш детальні та 
достовірні дані. 

Зворотній причинний зв’язок може також бути причиною незначущості 
результатів: місцеві органи влади, послаблюючи тиск на сектор малих 
підприємств, намагаються покращити якість управління, що підвищує 
значення показників якості управління. Проте ці зміни відбуваються не 
відразу і тому не можуть бути зафіксовані у показниках діяльності 
підприємств (часове відставання). 

3.5 Висновки 
Якість управління в вузькому значенні визначається рівнем таких чинників 
як дотримання прав власності, формальна система примусового виконання 
контрактів, рівень корупції, існування умов для нерівної конкуренції, 
адміністративні та законодавчі перешкоди діловій активісті, прозорість, 
чіткість і стабільність законодавства та рівень податкового пресу. 

Хоча з 1997 року було зроблено декілька важливих кроків у напрямку 
покращення регуляторного і податкового середовища в України, якість 
управління залишилась на значно нижчому рівні, ніж в більшості 
перехідних економік Східної Європи. 

Регуляторний тиск становить серйозну перешкоду розвитку МП, але фокус 
регуляторних перешкод змінився. В той час як важливість реєстраційних 
процедур як перешкоди входу в сектор зменшилась, велика кількість та 
тривалість перевірок діяльності разом із “часовим податком” продовжують 
залишатися основними перешкодами розвитку малого бізнесу. Крім того, 
сьогодні головну перешкоду підприємництву створюють вже не стільки 
зміст, скільки нестабільність та складність регуляторного середовища. Це 
показує, що проблема зменшення податкового тиску залишається 
невирішеною, а механізм фільтрації нових законодавчих актів щодо 
їхнього впливу на регуляторний режим продовжує бути слабким та часто 
неефективним. Нарешті, існує суттєвий “розрив виконання”, що 
відображається у низькому рівні дотримання регіональною владою 
національного законодавства. 

Незважаючи на введення системи спрощеного оподаткування малого 
бізнесу, податковий тиск залишається високим, через що податкова 
дисципліна далека від ідеальної. У середньому 40% діяльності малого 
бізнесу відбувається в “тіні”. 
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Захист майнових прав є недостатнім, а примусове виконання контрактів 
залишається невирішеною проблемою через неефективність роботи 
арбітражних судів, які перевантажені справами і часто перевищують 
визначений для ведення справ час. У результаті лише 56% керівників 
підприємств вірять, що суди в змозі вирішувати комерційні суперечки і 
всього-на-всього 18% представників малого бізнесу вважають, що суди є 
чесними та заслуговують на довіру. 

Слабке дотримання господарського права призводить до високого рівня 
корупції, коли 70% підприємств дають хабарі представникам органів 
державної влади, а середній їх розмір становить 6,5% річного обсягу 
реалізації. Регіональні органи влади можуть порушувати принцип рівності 
умов діяльності для всіх суб’єктів підприємництва; майже всі підприємства 
зіштовхуються з випадками неконкурентної політики. 

Низький загальний рівень якості управління в України супроводжується 
відносно низькими відмінностями його регіональних показників. Всебічний 
аналіз динаміки показників якості управління серед регіонів обмежується 
недоступністю надійних та достовірних даних. В результаті важко знайти 
статистично значимий зв’язок між регіональними відмінностями розвитку 
сектору малого бізнесу та регіональними відмінностями якості управління. 

Тим не менше, два факти вказують на важливість якості управління у 
поясненні регіональних відмінностей розвитку МП. По-перше, ми знайшли 
докази того, що регіони, в яких відмічено велику кількість перевірок та 
більшим “часовий податок”, мають гірші показники розвитку сектору МП, 
порівняно з тими областями, де відповідні показники є кращими (менша 
кількість інспекцій, менший “часовий податок”). По-друге, на рівень 
розвитку сектору МП має позитивний вплив зовнішня привабливість 
регіонів, рівень якого вимірюється кількістю прямих іноземних інвестицій 
на особу населення. Це є непрямим свідченням важливості якості 
управління для успішного розвитку приватного сектору, оскільки 
надходження ПІІ є дуже чутливими до чинників, пов’язаних з якістю 
місцевого управління. 

У той же час, отримані результати наводять на думку, що загальний 
низький рівень якості управління більшою мірою, ніж його регіональні 
відмінності, негативно впливає на розвиток МП у всіх регіонах. Тобто, 
регіональні відмінності у показниках якості управління є настільки 
незначними, що не можуть відображатися (та фіксуватися) у відмінностях 
показників діяльності МП для різних регіонів, тоді як загальний рівень 
якості управління впливає на розвиток сектору МП у країні в цілому. 

4 Заключні висновки та політичні рекомендації 
1. Суттєве збільшення кількості зареєстрованих МП не означає, що 

сектор переживає справжній бум: наприклад, частка активних МП 
постійно зменшується. Така ситуація відображає високу динаміку 
розвитку МП, що призводить до вищих темпів створення і ліквідації 
підприємств. В той же час, це вказує на особливості середовища 
ведення бізнесу, яке обмежує зростання МП та ускладнює їх 
виживання. Як наслідок, щільність малих підприємств на особу 
населення та частка їх в українській економіці є незначними у 
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порівнянні з країнами з розвинутими і перехідними економіками. Тому 
фокус підтримки розвитку сектору малого бізнесу сьогодні необхідно 
змістити від збільшення кількості зареєстрованих МП до сприяння 
існуючим фірмам виживати і процвітати.  

2. Кількість зареєстрованих МП наближається до свого рівня 
“рівноваги”, який можливий в умовах існуючих ділового середовища. 
Значною мірою вже вичерпались різноманітні переваги середини 90-х 
років, такі як незаповнені ринкові ніші, значний незадоволений 
ринковий попит, що зазвичай обслуговується МП. У подальшому в 
умовах високої конкуренції розвиток сектору МП визначатимуть нові 
чинники, серед яких важливу роль відіграватиме якість ділового 
середовища.  

3. Українські регіони суттєво відрізняються за показниками щільності 
МП на особу населення, частки МП у загальній кількості зайнятих, 
загальному випуску, а також продуктивності праці на МП. 
Незважаючи на значну асиметричність регіонального розвитку малих 
підприємств (місто Київ дуже випередив інші регіони), існує чітка 
тенденція до зникнення з часом відмінностей між регіонами у 
щільності МП та продуктивності їх праці.  

4. Спостерігається регіональне зближення у розвитку МП, незважаючи 
на те, що регіони продовжують суттєво відрізнятись за загальним 
економічним та фінансовим розвитком, розвитком інфраструктури, 
зовнішньою привабливістю та рівнем безробіття. Регіональні 
відмінності по не пов’язаних з управлінням чинниках досить стабільні 
протягом останніх 5-ти років і навіть зростали відносно рівня доданої 
вартості на особу населення, зовнішньої привабливості та розвитку 
фінансового сектора. В той же час, у порівнянні з варіацією не 
пов’язаних з управлінням чинників, регіональні відмінності у якості 
управління не такі суттєві, що наводить на висновок про відносно 
низьку якість управління у всіх регіонах України. 

5. Серед “неуправлінських” чинників на регіональні відмінності у 
розвитку сектору МП впливають рівень економічного розвитку 
регіону, рівень розвитку інфраструктури і фінансового сектору, а 
також зовнішня привабливість (представлена ПІІ на особу 
населення). Через це заходи економічної політики, спрямовані на 
стимулювання регіонального економічного розвитку, покращення 
стану фінансових установ, в також ринкової, транспортної і 
телекомунікаційної інфраструктури матимуть значний вплив на 
зменшення регіональних відмінностей у розвитку сектору малого 
бізнесу. Особливу увагу необхідно приділяти сільським регіонам, де 
сектор малого бізнесу явно недорозвинений. 

6. Для розвитку пов’язаної з МП фінансової та ринкової інфраструктури 
необхідно здійснити суттєві кроки, включаючи наступне: 

• Розвиток банківських і небанківських (наприклад, венчурні 
фонди, кредитні спілки) установ для забезпечення сектору МП 
послугами з мікрокредитування, гарантування кредитів і лізингу 
обладнання. 
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• Все ще залишаються актуальними питання поширення серед 
банків технологій оцінки мікропозичальників, а також 
підготовки спеціалістів у галузі мікрокредитування. 

• Зусилля держави мають бути зосереджені на покращенні 
відповідного законодавства і розвитку приватної комерційно-
фінансової інфраструктури, а не на створенні нових фінансових 
установ або прямій державній підтримці МП. Нинішні наміри 
розширити державне фінансування діяльності “Фонду підтримки 
підприємництва” та інших подібних установ викликають сумніви 
як відносно їх потенційного впливу на розвиток сектору МП, так 
і фіскальних наслідків. Держава має розрізняти елементи 
фінансової і ринкової інфраструктури, які можна розвивати на 
комерційній основі та елементи, які потребують державного 
бюджетного фінансування. Крім того, інколи відсутність певних 
послуг з підтримки МП показує відсутність ефективного попиту 
на них, а не нездатність ринку (яка має бути виправлена 
державою) їх запропонувати. 

• Розвиток інфраструктури має ґрунтуватись, перш за все, на 
збільшені послуг з боку приватного сектору. Це покращить 
ефективність і знизить ціни на послуги, що зробить їх більш 
доступними для МП. Крім звичайного розвитку пропозиції таких 
послуг приватними компаніями, мають бути вирішені проблеми 
неоднакового доступу до об’єктів інфраструктури для МП 
(наприклад, оренда приміщень, встановлення телефонів і т.п.) 
шляхом збільшення відкритості та прозорості дій місцевої влади. 

• Послуги з підтримання розвитку ринку, такі як бізнес-
консалтинг, юридичні консультації та послуги з інформаційної 
підтримки, мають також надаватись переважно на комерційній 
основі. Регіональні програми підтримки МП можуть включати 
часткове бюджетне фінансування послуг МП, спрямованих на 
підтримку функціонування ринку. В цьому випадку тих, хто 
надаватиме такі послуги, має бути визначено на основі 
відкритого і прозорого тендеру без дискримінації учасників за 
розміром, типом власності, географічним походженням і т.п.  

7. Наші результати показують, що на сьогодні якість управління, у 
порівнянні з неуправлінськими чинниками, відіграє менш важливу 
роль у поясненні регіональних відмінностей розвитку МП. У той же 
час, оскільки загальний рівень якості управління в Україні 
залишається низьким, він стримує прогрес у розвитку малого бізнесу 
на загальнонаціональному рівні. Виходячи з цього, вирішенням 
питань якості управління необхідно займатись на національному 
рівні, а не зосереджуватись на зменшенні регіональних відмінностей. 
Очевидно, найбільш нагальними проблеми є нестабільність 
податкового і митного законодавства, а також регуляторні 
процедури, які викликають корупцію, незахищеність прав власності, 
недобросовісну конкуренцію і різноманітні привілеї, які надаються 
дискреційно. 

8. Для покращання якості управління необхідно прийняти до реалізації 
на загальнонаціональному рівні наступні заходи: 
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• Розрив між законодавством та його практичним втіленням є 
однією з гострих проблем регуляторного середовища, яка 
відображається у значних відмінностях між регіонами щодо 
кількості перевірок, тривалості перевірок і “часового податку”. 
Тому на місцевому рівні необхідно зосередитись на ефективному 
впровадженні національного законодавства та програм. Це 
приведе до створення рівного “ігрового поля” для підприємців, 
сприяючи поширенню переваги у економічній ефективності 
підприємства як основи успіху в бізнесі. 

• Для уникнення застарілої регуляторної практики і скорочення 
регуляторного тиску уряду необхідно підтримувати та 
продовжувати процеси дерегулювання економіки. 

• Нові податкові та регуляторні нормативні акти повинні 
контролюватися щодо впливу на корупцію, використовуючи 
критерії їх простоти, прийнятності і стабільності. Це означає, 
що: 

a. Прості та прозорі правила будуть зрозумілішими і будуть 
краще виконуватися підприємцями та державними органами 
влади. У той же час, прості і зрозумілі законодавчі акти 
надають менше можливостей їх довільного тлумачення 
(через менший рівень бюрократизації) і, відповідно, 
зменшують межі адміністративної корупції. 

b. Нові законодавчі акти не можуть бути прийняті, якщо 
витрати на їх впровадження перевищують очікувані вигоди. 

c. Одного разу прийняті основні податкові і регуляторні 
правила не повинні змінюватися, принаймні, у 
середньостроковій перспективі. Це допоможе зменшити 
невизначеність процесу прийняття рішень та позитивно 
вплине на зростання сектору МП. 

• Чіткість, однозначність і повнота податкових норм (разом із 
рівнем податкових ставок) повинні бути одними із головних 
моментів, на яких має акцентуватися дискусія щодо Податкового 
кодексу. Після прийняття нового Податкового Кодексу необхідно 
накласти середньостроковий мораторій на прийняття будь-яких 
змін до нього. Виконавча влада (Кабінет Міністрів України, 
Державна податкова адміністрація, їхні місцеві представництва, 
а також місцеві органі влади) повинні забезпечувати його 
ефективне виконання в усіх регіонах. 

• Спрощена система оподаткування для МП повинна бути 
збережена у новому Податковому кодексі. Проте, кількість 
спрощених податків може бути зведена до двох: один для 
фізичних осіб (без обов’язкового ведення бухгалтерського 
обліку) та один для усіх інших малих підприємств (із веденням 
бухгалтерського обліку і поданням звітності по доданій вартості і 
валовому доходу). Валовий дохід повинен залишатися основою 
для спрощеного оподаткування малих підприємств, які ведуть 
бухгалтерський облік. Спрощений податок може замінити усі 
податки та збори, крім ПДВ та платежів із соціального 
страхування. 
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• Повинно продовжуватися спрощення процедур реєстрації і 
отримання ліцензій/дозволів. Практика “реєстрації у одному 
вікні” має стати нормою в усіх регіонах. Хоча “реєстрація у 
одному вікні” на даний час підтримується національним урядом, 
вона законодавчо не закріплена як обов’язкова, хоча це 
підвищило б зусилля місцевої влади у забезпеченні спрощеної 
системи реєстрації. 

• Зниження рівня корупції і розвиток надійної системи захисту 
прав приватної власності сприятимуть розвитку МП. 
Антикорупційні заходи повинні, перш за все, ґрунтуватися на 
простому і прозорому регуляторному законодавстві, яке 
мінімізує можливості його довільної інтерпретації і, таким чином, 
адміністративної корупції. Повинні негайно і публічно 
розслідуватися випадки примусової сплати підприємцями 
грошових внесків до різноманітних місцевих фондів. Повинне 
бути нарешті скасоване дуже критиковане право місцевих 
податкових органів утримувати 30% зібраних податкових 
штрафів. Ці питання повинні вирішуватися державними 
законодавчими і тактичними політичними заходами на 
національному рівні через їх стратегічну роль у загальному рівні 
якості управління. 

• Діяльність Державного комітету з питань регуляторної політики і 
підприємництва необхідно і надалі підтримувати. Особливо це 
стосується його повноважень оцінювати та відхиляти 
законодавчі акти і рішення виконавчих органів влади, які 
створюють перешкоди для розвитку ділового середовища в 
Україні. Це також стосується підвищення ефективності 
регіональних представництв Державного комітету з питань 
регуляторної політики і підприємництва, які можуть зробити свій 
вклад у зменшення розриву між прийнятим регуляторним 
законодавством та його впровадженням. Підвищать обсяги і 
якість діяльності Державного комітету з питань регуляторної 
політики і підприємництва його достатнє фінансування і 
незалежність від тиску регуляторних органів (міністерств). 

• Арбітражні суди потребують особливої уваги. Підвищать довіру 
до законних установ, як засобу виконання контрактів, 
збільшення прозорості діяльності, зменшення часу очікування 
судового рішення, а також створення ефективних механізмів їх 
практичного впровадження. Беручи до увагу нинішню велику 
завантаженість судів справами, слід розглянути можливість 
збільшення їх кадрового складу та фінансування. Для 
підвищення їх доступності може виявитися дієвим зниження (чи 
компенсація) судових зборів для МСП. 

• Поширення добросовісної конкуренції сприяє розвитку сектору 
МСП. Дуже часто нормативні акти уряду і місцевих органів 
влади обмежують розвиток конкуренції, надаючи перевагу 
певним секторам або навіть конкретним підприємствам. Таку 
практику необхідно усунути та забезпечити ретельний аналіз 
законодавчих актів відносно їх можливого впливу на 
конкуренцію. 
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• Шляхом стимулювання на регіональному рівні притоку ПІІ 
створюються додаткові стимули для розвитку малого бізнесу. 
Проте покращення зовнішньої привабливості регіону не повинне 
базуватись на системі регіональних привілеїв (на зразок вільних 
економічних зон чи спеціальних інвестиційних режимів), які 
підривають принцип створення рівного ігрового поля для всіх 
учасників. 

• Потребує значного покращення державна система статистики 
щодо розвитку МП. Вона має надавати можливість визначати 
темпи створення і ліквідації підприємств у секторі малого 
бізнесу, показник виживання МП (за певний періоду часу, 
наприклад, протягом 2 років), а також темпи трансформації 
(частка малих підприємств, що перейшли до категорії середніх 
підприємств). Ці показники (разом з іншими) повинні 
використовуватися при оцінці успіхів з розвитку приватного 
сектору. Буде корисною для проведення аналізу розвитку 
приватного сектора також розробка статистичного визначення 
“середнього підприємства”. 

9. Національні і місцеві спілки підприємців мають підтримуватися та 
залучатися до моніторингу регуляторного середовища. Потрібно 
посилювати їх контакти з центральними і регіональними 
адміністраціями. Залучення спілок підприємців до моніторингу та 
громадських обговорень регуляторних актів створить більшу 
прозорість і зменшить ті негативні наслідки регуляторних актів, яких 
не очікували або недооцінювали під час їх підготовки. Для підтримки 
спілок підприємців місцева влада може надавати приміщення для їх 
діяльності (зустрічей, публічний презентацій, ярмарків). 
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Додатки 

Додаток 1 

Визначення малого підприємства 
Не існує єдиного статистичного визначення малого підприємства, воно 
відрізняється в залежності від країни. Проте такі визначення, як правило, 
виходять з таких критеріїв як зайнятість, розмір активів чи обороту 
підприємства. У більшості країн малі підприємства визначаються 
зайнятістю у кількості від 5 (10) до 50 (100) чоловік (Hallberg, 2000). 

В Україні також не існує єдиного визначення малого підприємства, а для 
середнього підприємства визначень в Українському законодавстві не існує 
взагалі17. Перше визначення малих підприємств в Україні було дано в 
Законі України “Про підприємства в Україні” (1991). Наступне визначення 
з’явилось в Указі Президента “Про державну підтримку малого 
підприємництва” (1998 року). І нарешті, останнє визначення малого 
бізнесу було дано в Законі України “Про державну підтримку малого 
підприємництва” (жовтень 2000 року). Ці визначення підсумовано в 
Таблиці 1.А. 

 

Таблиця 1.А 
Визначення малих підприємств в українському законодавстві 

Джерело Визначення 

Визначено 
(+)/ не 

визначено 
(-) 

Зайнятість 
Оборот 

(виручка) 

Hallberg (2000) 
Самозайнятість 
(фізичні особи) 

+   

 Мікропідприємство + 
до 5 

працівників + 
самозайнятість 

 

 
Мале 

підприємство 
+ 

5 (10) – 50 
(100) 

працівників 
 

 
Середнє 

підприємство 
+ 

100 –200 
працівників 

 

Закон України 
“Про 
підприємства в 
Україні” 

Самозайнятість 
(фізичні особи) 

- Не визначено  

                                                 
17 Різні визначення малих підприємств застосовуються переважно Держкомстатом 

у статистичних даних. 
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Таблиця 1.А (продовження) 
Визначення малих підприємств в українському законодавстві 

Джерело Визначення 

Визначено 
(+)/ не 

визначено 
(-) 

Зайнятість 
Оборот 

(виручка) 

 Мікропідприємство - Не визначено 
Не 

визначено 

 
Мале 

підприємство 
+ 

≤ 200 
працівників в 
обробній, 
будівельній 

промисловості; 
≤ 100 – в галузі 

науки та 
наукових 
послуг; 

≤ 50 – в інших 
секторах 

виробництва; 
≤ 25 – в секторі 

послуг; 
≤ 15 - в 
роздрібній 
торгівлі 

Не 
визначено 

 
Середнє 

підприємство 
- Не визначено 

Не 
визначено 

Указ 
Президента 
“Про державну 
підтримку 
малого 
підприємництва” 
(1998) 

Самозайнятість 
(фізичні особи) 

+   

 Мікропідприємство + 
≤ 10 

працівників 
≤ 250,000 

грн 

 
Мале 

підприємство + 
≤ 50 

працівників 

≤ 
1 000 000 

грн 

 
Середнє 

підприємство 
- Не визначено 

Не 
визначено 

Закон України 
“Про державну 
підтримку 
малого 
підприємництва” 
(2000) 

Самозайнятість 
(фізичні особи) +   

 Мікропідприємство - Не визначено 
Не 

визначено 

 
Мале 

підприємство + 
≤ 50 

працівників 
≤ 500 000 
євро 

 
Середнє 

підприємство 
+ Не визначено 

Не 
визначено 

Джерело: власне зображення 
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Додаток 2 

Обмеження статистичних даних 

Для проведення дослідження використовувались два джерела інформації. 
Перше – офіційні дані, надані Державним комітетом статистики України 
(Держкомстат) і Міністерством економіки та з питань європейської 
інтеграції. Офіційні статистичні дані, надані Держкомстатом охоплюють 
малий бізнес, представлений лише юридичними особами (не 
самозайнятість). Українська статистика охоплює лише малі підприємства, а 
не малі і середні разом, як це прийнято у багатьох країнах світу. 

Офіційна статистична інформація по малих підприємствах збирається 
згідно з двома різними критеріями: (1) так зване “статистичне 
визначення”, яке описує малі підприємства відповідно до рівня зайнятості, 
яке різне для різних секторів економіки (цей критерій застосовувався 
лише до 1999 року); та (2) Указ Президента (1998 рік) визначив малі 
підприємства як юридичні особи з зайнятістю до 50 працівників, 
незалежно від сектору економіки, та обсягом продажу до 1 млн. грн. 
(статистика згідно цього критерію була переглянута переважно лише для 
1998 року і використовувалась одночасно з першим критерієм з 1999 
року). 

В даній роботі використовуються дані згідно обох критеріїв, але переважно 
це другий підхід до визначення малого підприємства, так як українське 
законодавство посилається на сектор малого бізнесу згідно цього 
критерію. Для нашого аналізу ми використовуємо дані за період з 1998 
року по 2000 роки, оскільки статистична інформація до 1998 року не була 
переглянута для приведення її у відповідність з Указом Президента. 

Наявні статистичні дані не дозволяють вирахувати темпи створення і 
закриття МП. Статистика не дає також і оцінок “тривалості життя” МП. Дані 
про тривалість життя МП по регіонах показали б відмінності умов 
існування МП, включаючи і рівень регіонального управління. 

Статистику по фінансових показниках за 2000 рік не можна прямо 
порівнювати з такими ж показниками за попередній період через наступні 
причини: (1) стандарти бухгалтерського обліку змінились; (2) до 2000 
року статистика за фінансовими показниками збиралась по малих 
підприємствах згідно “статистичного” визначення, в той час, як за 2000 рік 
ця інформація збиралась по підприємствах, визначених згідно з критерієм, 
встановленим Указом Президента. 

Використані для аналізу офіційні дані не включають інформацію по малих 
підприємствах, які беруть участь у неформальній діяльності. Таким чином, 
результати цього аналізу необ’єктивні до тієї міри, до якої малі 
підприємства втягнуті у тіньову економіку. В той же час дуже складно 
враховувати тіньову економіку в діяльності МП, поки не існує чітких і 
точних методів її виміру. Хоча згідно деяких досліджень, найбільша частка 
малого бізнесу, втягнутого у таку діяльності, належить підприємствам без 
найманих працівників, що виходить за межі нашого аналізу. Так як 
офіційна статистика не охоплює цю групу підприємців, похибка 
дослідження менша, ніж може здатися на перший погляд, а результати 
ближчі до реальної ситуації в економіці. У зв’язку з залученістю малих 
підприємств до тіньової економіки показники реальної їх продуктивності, 
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розраховані на основі неадекватних офіційних статистичних даних, 
можуть неповністю відображати реальну ситуацію у цьому секторі, і тому 
реальна продуктивність МП, можливо, вища. 
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Додаток 3 
Таблиця 3 A 
Питома вага МП у загальній кількості МСВП по регіонах, % 

 1999 2000 2001 
Україна 84,23 82,84 83,65 
АР Крим 87,87 86,56 88,16 
Вінницька обл. 73,42 74,43 75,46 
Волинська обл. 76,01 77,58 79,48 
Дніпропетровська 
обл. 

86,98 81,14 82,67 

Донецька обл. 86,95 86,58 86,47 
Житомирська обл. 77,07 77,79 80,30 
Закарпатська обл. 87,90 88,29 89,57 
Запорізька обл. 85,04 82,19 82,66 
Івано-Франківська 
обл. 

84,15 86,54 88,45 

Київська обл. 80,07 77,25 78,60 
Кіровоградська обл. 80,81 80,56 83,53 
Луганська обл. 85,45 82,26 82,95 
Львівська обл. 86,18 85,06 85,74 
Миколаївська обл. 86,36 85,61 86,00 
Одеська обл. 82,30 81,93 82,77 
Полтавська обл. 81,05 78,83 80,03 
Рівненська обл. 77,11 78,38 80,32 
Сумська обл. 72,75 79,31 80,84 
Тернопільська обл. 71,06 73,62 78,07 
Харківська обл. 86,93 84,70 85,44 
Херсонська обл. 85,60 87,85 85,53 
Хмельницька обл. 75,36 75,48 76,83 
Черкаська обл. 77,09 77,80 78,65 
Чернівецька обл. 81,18 82,11 85,83 
Чернігівська обл. 73,38 73,13 75,08 
місто Київ 91,74 85,89 85,26 
місто Севастополь 88,12 87,74 87,79 

Джерело: Державний комітет статистики України; власні розрахунки 
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Додаток 4 
Таблиця 4 А 
Питома вага МП у загальному випуску МСВП по регіонах, % 

 1999 2000 2001 
Україна 11,12 6,92 7,31 
АР Крим 14,03 10,62 12,63 
Вінницька обл. 10,02 9,26 9,61 
Волинська обл. 13,44 9,13 9,21 
Дніпропетровська обл. 6,58 3,75 3,85 
Донецька обл. 7,86 4,12 4,33 
Житомирська обл. 11,43 9,97 10,79 
Закарпатська обл. 25,82 22,95 20,61 
Запорізька обл. 8,39 5,06 5,27 
Івано-Франківська обл. 17,88 14,61 14,89 
Київська обл. 15,44 8,70 9,39 
Кіровоградська обл. 14,50 10,53 13,26 
Луганська обл. 7,60 4,90 5,41 
Львівська обл. 14,16 10,13 10,61 
Миколаївська обл. 13,68 9,76 10,71 
Одеська обл. 13,94 8,20 9,04 
Полтавська обл. 8,78 5,83 6,22 
Рівненська обл. 14,26 11,08 11,42 
Сумська обл. 9,29 8,53 9,80 
Тернопільська обл. 20,43 12,09 13,25 
Харківська обл. 13,31 9,77 10,02 
Херсонська обл. 18,32 11,48 11,83 
Хмельницька обл. 11,64 9,25 9,41 
Черкаська обл. 10,11 7,29 8,54 
Чернівецька обл. 16,96 15,82 16,64 
Чернігівська обл. 11,26 7,40 8,11 
місто Київ 12,94 6,78 6,78 
місто Севастополь 16,04 13,87 15,79 

Джерело: Державний комітет статистики України; власні розрахунки 
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Додаток 5 
Таблиця 5 А 
Питома вага МП у загальній кількості зайнятих на МСВП по регіонах, % 

 1999 2000 2001 
Україна 14,07 15,15 17,11 
АР Крим 16,42 17,46 21,01 
Вінницька обл. 10,94 13,35 14,96 
Волинська обл. 14,56 16,43 18,28 
Дніпропетровська обл. 11,77 11,52 12,42 
Донецька обл. 11,51 11,90 12,56 
Житомирська обл. 12,29 14,77 17,31 
Закарпатська обл. 20,60 24,56 28,07 
Запорізька обл. 13,36 13,92 15,17 
Івано-Франківська обл. 21,72 23,89 27,70 
Київська обл. 15,42 17,07 19,54 
Кіровоградська обл. 14,24 16,09 19,30 
Луганська обл. 11,46 12,32 13,31 
Львівська обл. 21,26 21,13 23,30 
Миколаївська обл. 15,67 17,46 20,69 
Одеська обл. 14,45 16,80 18,66 
Полтавська обл. 13,65 14,55 17,17 
Рівненська обл. 14,49 17,81 20,30 
Сумська обл. 10,54 14,59 16,40 
Тернопільська обл. 11,74 15,12 18,93 
Харківська обл. 15,40 16,78 19,50 
Херсонська обл. 13,17 14,61 17,80 
Хмельницька обл. 11,36 13,02 15,18 
Черкаська обл. 10,67 11,86 14,40 
Чернівецька обл. 16,38 20,69 25,24 
Чернігівська обл. 12,85 15,03 16,88 
місто Київ 16,02 14,64 16,48 
місто Севастополь 21,77 25,22 28,39 

Джерело: Державний комітет статистики України; власні розрахунки 
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Додаток 6 
Таблиця 6 А 
Питома вага МП у загальній зайнятості по регіонах, % 

 1999 2000 2001 
Україна 7,69 8,04 8,63 
АР Крим 8,16 8,48 9,76 
Вінницька обл. 5,71 6,32 6,62 
Волинська обл. 7,12 7,43 7,68 
Дніпропетровська обл. 6,92 6,52 6,78 
Донецька обл. 6,86 7,05 7,27 
Житомирська обл. 7,03 7,94 8,79 
Закарпатська обл. 7,12 7,64 8,17 
Запорізька обл. 7,66 7,75 8,15 
Івано-Франківська обл. 8,79 8,97 9,42 
Київська обл. 7,42 8,10 9,09 
Кіровоградська обл. 7,36 7,53 8,48 
Луганська обл. 6,64 6,89 7,35 
Львівська обл. 10,85 10,97 11,23 
Миколаївська обл. 7,67 8,13 8,81 
Одеська обл. 6,76 8,05 8,51 
Полтавська обл. 7,22 7,61 8,49 
Рівненська обл. 6,15 7,02 7,38 
Сумська обл. 5,45 7,16 7,69 
Тернопільська обл. 5,54 6,58 8,01 
Харківська обл. 7,86 8,30 9,42 
Херсонська обл. 6,66 6,94 7,30 
Хмельницька обл. 5,44 5,88 6,34 
Черкаська обл. 5,88 6,27 7,16 
Чернівецька обл. 6,21 7,52 7,74 
Чернігівська обл. 5,92 6,60 7,05 
місто Київ 16,66 15,42 16,17 
місто Севастополь 8,29 9,05 9,81 

Джерело: Державний комітет статистики України; власні розрахунки 
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Додаток 7 
Таблиця 7 А 
Річні темпи зростання кількості зареєстрованих МП по регіонах, % 

 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Середнє

Україна 43,87 25,16 1,20 11,91 0,26 41,52 27,28 13,68 10,55 7,19 18,3 

АР Крим   28,10 86,05 62,01 0,43 14,59 28,89 3,33 19,61 30,4 

Вінницька обл. 4,36 22,28 5,92 1,79 51,27 25,98 91,39 -6,87 8,25 1,57 20,6 

Волинська обл. 25,29 14,07 2,50 0,26 2,96 39,53 61,32 9,61 18,73 7,58 18,2 

Дніпропетровська 
обл. 

28,80 38,20 6,51 41,34 -12,02 20,11 28,28 10,74 -1,53 13,61 17,4 

Донецька обл. 56,46 34,50 20,92 4,28 2,81 6,68 10,54 4,42 39,12 0,10 18,0 

Житомирська 
обл. 

33,26 24,87 -3,84 -2,25 -10,41 89,13 30,85 64,55 5,58 10,09 24,2 

Закарпатська 
обл. 

5,92 55,37 -13,27 23,03 19,38 116,51 27,81 15,60 1,20 9,46 26,1 

Запорізька обл. 40,98 28,37 1,54 11,51 0,21 27,20 16,03 15,42 7,60 8,97 15,8 

Івано-
Франківська обл. 

41,16 15,82 -3,60 12,87 4,13 28,35 32,52 10,04 28,93 5,17 17,5 

Київська обл. 18,03 35,38 -1,30 -0,99 12,92 16,26 63,46 18,97 -2,75 9,99 17,0 

Кіровоградська 
обл. 

24,39 22,93 -9,13 3,58 4,72 31,00 149,23 3,95 3,65 15,40 25,0 

Луганська обл. 26,55 31,57 3,43 9,73 -8,07 47,35 41,01 6,53 -2,10 6,65 16,3 

Львівська обл. 68,01 16,07 -0,81 5,50 -8,75 79,30 41,58 6,11 1,64 2,82 21,1 

Миколаївська 
обл. 

44,95 29,09 0,85 15,84 -2,96 68,83 16,02 17,92 5,16 5,45 20,1 

Одеська обл. 55,92 -5,26 -4,35 -0,18 -24,70 123,88 -2,94 24,75 23,71 11,15 20,2 

Полтавська обл. 37,60 63,15 5,88 18,93 -4,21 54,03 27,16 13,10 2,15 6,69 22,4 

Рівненська обл. 34,69 23,65 0,06 9,22 0,26 37,87 10,14 10,16 13,35 8,82 14,8 

Сумська обл. 52,44 28,79 2,59 -3,44 -6,02 9,58 42,04 6,23 66,58 7,58 20,6 

Тернопільська 
обл. 

38,46 20,83 -8,70 -6,03 17,80 66,45 18,25 10,98 12,68 14,46 18,5 

Харківська обл. 54,28 50,82 -3,80 5,85 -5,01 25,34 23,69 6,28 0,48 12,96 17,1 

Херсонська обл. 21,87 42,01 -10,06 -5,79 1,13 112,23 28,51 40,25 39,11 -23,60 24,6 

Хмельницька 
обл. 

56,36 36,64 3,88 11,78 -7,90 11,39 48,60 29,10 8,01 7,13 20,5 

Черкаська обл. 47,59 13,13 29,44 0,36 8,27 9,41 81,28 28,95 9,50 0,14 22,8 

Чернівецька обл. 67,96 -3,89 -14,64 43,45 4,88 62,79 12,67 12,35 8,30 19,97 21,4 

Чернігівська обл. 39,29 18,28 -4,34 8,77 -3,53 47,89 79,24 20,69 -0,56 5,28 21,1 

м. Київ 56,61 26,63 -1,37 40,21 -3,90 89,24 13,70 17,30 6,61 10,59 25,6 

м. Севастополь   -6,39 -6,65 4,35 29,08 36,33 -13,65 20,65 2,22 8,24 

Джерело: Державний комітет статистики України; власні розрахунки 
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Додаток 8 

Результати економетричної оцінки (панельні дані з 
випадковими ефектами) 
Таблиця 8 А 
Залежна змінна: питома вага МП у загальній зайнятості на МСВП 

 Специфікації 
Незалежні змінні 

(лаги) 
(1) 

Коефіцієнт 
(2) 

Коефіцієнт 
(3) 

Коефіцієнт 
Індекс економічного 
розвитку ІР 

-0,122373*  -0,236940*** 

Індекс розвитку 
фінансової 
інфраструктури ІР 

   

Індекс якості людських 
ресурсів ІР 

 -0,139563**  

Індекс розвитку 
ринкової 
інфраструктури ІР 

   

Обсяг кредитів до 
обсягу випуску 

1,151172*** 1,215650***  

Обсяг промислового 
випуску до загального 
обсягу випуску 

   

Обсяг випуску сфери 
обігу до загального 
обсягу випуску 

  0,371347** 

ПІІ на 10,000    
Кількість громадських 
телефонів на 1 особу 
населення 

-0,556329* -0,587119**  

Кількість приватних 
телефонів на 1 особу 
населення 

   

Щільність доріг -2,95E-05* -3,38E-05**  
Рівень урбанізації    
Рівень безробіття    
Тіньова економічна 
діяльність 

0,000589** 0,000695***  

Даммі-змінна 1999 
року 

   

Константа 0,256536*** 0,278710*** 0,231629*** 
Скоригований R2 0,916248 0,926402 0,894372 
Кількість спостережень 54 54 54 

Джерело: власні розрахунки 
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Таблиця 8 B 
Залежна змінна: питома вага МП у загальному випуску МСВП 

 Специфікації 
Незалежні змінні 

(лаги) 
(1) 

Коефіцієнт 
(2) 

Коефіцієнт 
(3) 

Коефіцієнт 
(4) 

Коефіцієнт 
Індекс 
економічного 
розвитку ІР 

-0,088325***    

Індекс розвитку 
фінансової 
інфраструктури ІР 

    

Індекс якості 
людських ресурсів 
ІР 

    

Індекс розвитку 
ринкової 
інфраструктури ІР 

   -0,055689** 

Обсяг кредитів до 
обсягу випуску 

    

Обсяг 
промислового 
випуску до 
загального обсягу 
випуску 

  -0,080691* -0,084892** 

Обсяг випуску 
сфери обігу до 
загального обсягу 
випуску 

    

ПІІ на 10,000     
Кількість 
громадських 
телефонів на 1 
особу населення 

    

Кількість приватних 
телефонів на 1 
особу населення 

    

Щільність доріг     
Рівень урбанізації -0,001230*** -0,001612*** -0,001013** -0,001052** 
Рівень безробіття -0,004975* -0,004009*  -0,004606* 
Тіньова економічна 
діяльність 

   0,000331*** 

Даммі-змінна 1999 
року 

 -0,006489*** -0,007035***  

Константа 0,231003*** 0,223282*** 0,200553*** 0,218751*** 
Скоригований R2 0,983847 0,975143 0,972527 0,969437 
Кількість 
спостережень 

54 54 54 54 

Джерело: власні розрахунки 
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Таблиця 8 C 
Залежна змінна: продуктивність праці на МП 

 Специфікації 
Незалежні 
змінні (лаги) 

(1) 
Коефіцієнт 

(2) 
Коефіцієнт 

(3) 
Коефіцієнт 

(4) 
Коефіцієнт 

(5) 
Коефіцієнт 

Індекс 
економічного 
розвитку ІР 

-4,435934* 4,345708*    

Індекс розвитку 
фінансової 
інфраструктури 
ІР 

     

Індекс якості 
людських 
ресурсів ІР 

  -5,031011**   

Індекс розвитку 
ринкової 
інфраструктури 
ІР 

     

Обсяг кредитів 
до обсягу 
випуску 

25,76981**  24,99919** 17,67503  

Обсяг 
промислового 
випуску до 
загального 
обсягу випуску 

3,834731**    3,783179*** 

Обсяг випуску 
сфери обігу до 
загального 
обсягу випуску 

15,47968* 8,261589* 12,28073**  15,24104** 

ПІІ на 10,000 12,88520*** 10,77063*** 15,36729*** 12,56385*** 12,26149*** 
Кількість 
громадських 
телефонів на 1 
особу 
населення 

 17,32376***    

Кількість 
приватних 
телефонів на 1 
особу 
населення 

  12,93126* 14,38555* 26,43648*** 

Щільність доріг   -0,002064***   
Рівень 
урбанізації 

0,042049** 0,034629** 0,048456*** 0,047019***  

Рівень 
безробіття 

-
0,442125*** 

-0,356554*** -0,443805*** -0,387382*** -0,464839*** 

Тіньова 
економічна 
діяльність 

0,032705***  0,026258***   

Даммі-змінна 
1999 року 

 -1,301132***  -1,097574*** -0,983408*** 

Константа 5,611400*** 5,112113*** 7,053218*** 6,620372*** 6,109705*** 
Скоригований 
R2 

0,958066 0,979002 0,973196 0,978821 0,977960 

Кількість 
спостережень 

54 54 54 54 54 

Джерело: власні розрахунки 
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Таблиця 8 D 
Залежна змінна: кількість МП (зареєстрованих) на 10 тис. осіб населення 

 Специфікації 
Незалежні змінні 

(лаги) 
(1) 

Коефіцієнт 
(2) 

Коефіцієнт 
(3) 

Коефіцієнт 
(4) 

Коефіцієнт 
Індекс 
економічного 
розвитку ІР 

-53,99832*** -42,59026** -46,48632** -56,59327*** 

Індекс розвитку 
фінансової 
інфраструктури 
ІР 

60,29184*** 45,76109** 55,84114*** 77,89313*** 

Індекс якості 
людських 
ресурсів ІР 

    

Індекс розвитку 
ринкової 
інфраструктури 
ІР 

    

Обсяг кредитів 
до обсягу 
випуску 

 217,7815** 184,4202*  

Обсяг 
промислового 
випуску до 
загального 
обсягу випуску 

    

Обсяг випуску 
сфери обігу до 
загального 
обсягу випуску 

94,02685** 87,35389** 84,21736*  

ПІІ на 10,000 58,51761**    
Кількість 
громадських 
телефонів на 1 
особу населення 

    

Кількість 
приватних 
телефонів на 1 
особу населення 

   155,6522** 

Щільність доріг     
Рівень 
урбанізації 

 0,208129*   

Рівень безробіття -1,948571**  -1,737726**  
Тіньова 
економічна 
діяльність 

    

Даммі-змінна 
1999 року 

    

Константа 52,97761*** 26,08292*** 48,48613*** 31,00817*** 
Скоригований R2 0,971017 0,969130 0,969012 0,964519 
Кількість 
спостережень 

54 54 54 54 

Джерело: власні розрахунки 
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Таблиця 8 E 
Залежна змінна: кількість МП (активних) на 10 тис. осіб населення 

 Специфікації 
Незалежні змінні 

(лаги) 
(1) 

Коефіцієнт 
(2) 

Коефіцієнт 
(3) 

Коефіцієнт 
(4) 

Коефіцієнт 
Індекс 
економічного 
розвитку ІР 

-15,44495** -19,38736** -18,59140** -16,68808** 

Індекс розвитку 
фінансової 
інфраструктури 
ІР 

14,28876** 25,86259*** 25,08936*** 20,25774*** 

Індекс якості 
людських 
ресурсів ІР 

    

Індекс розвитку 
ринкової 
інфраструктури 
ІР 

    

Обсяг кредитів до 
обсягу випуску 

154,9712***    

Обсяг 
промислового 
випуску до 
загального 
обсягу випуску 

  -12,89517*  

Обсяг випуску 
сфери обігу до 
загального 
обсягу випуску 

 27,64921*   

ПІІ на 10,000 33,45680*** 49,02593*** 47,64604*** 43,83538*** 
Кількість 
громадських 
телефонів на 1 
особу населення 

    

Кількість 
приватних 
телефонів на 1 
особу населення 

   77,09405** 

Щільність доріг     
Рівень урбанізації 0,295421*** 0,306933*** 0,379747*** 0,260727*** 
Рівень безробіття     
Тіньова 
економічна 
діяльність 

    

Даммі-змінна 
1999 року 

-0,920079** -1,415930*** -1,729135*** -1,234088*** 

Константа 10,64034** 11,88940** 14,68010*** 6,020685 
Скоригований R2 0,996029 0,993740 0,996887 0,995116 
Кількість 
спостережень 

54 54 54 54 

Джерело: власні розрахунки 
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Додаток 9 

Таблиця 9А 
Коефіцієнти кореляції між продуктивністю праці МП та показниками якості управління 

Групи 
Критерій 
відбору 

Показник 
діяльності 

Показники якості управління 

 
Індекс 

економічного 

розвитку 

Продуктивність 

праці 

Сертифікація, 

як перешкода 

Кількість 

перевірок 

Тривалість 

перевірок 

Бізнес 

середовищ

е 

“Часовий” 

податок 

Доступ до 

фінансування та 

інфраструктури 

Рівні умови 

конкуренції 

Регуляторне 

середовище 

Адмінвстрат

ивне 

середовище 

Верхні-13   0,29 -0,14 0,24 -0,36 0,20 -0,05 -0,10 -0,22 0,03 
Нижні-14   0,43 -0,29 -0,44 -0,66* 0,38 -0,13 -0,54* -0,17 0,39 
Всі   0,37 -0,18 0,18 -0,39* 0,29 -0,18 -0,26 -0,32* -0,12 

 
Індекс 

фінансового 

розвитку 

Продуктивність 

праці 

Сертифікація, 

як перешкода 

Кількість 

перевірок 

Тривалість 

перевірок 

Бізнес 

середовищ

е 

“Часовий” 

податок 

Доступ до 

фінансування та 

інфраструктури 

Рівні умови 

конкуренції 

Регуляторне 

середовище 

Адмінвстрат

ивне 

середовище 

Верхні-13   0,23 -0,20 0,03 -0,15 -0,15 0,03 -0,19 -0,10 0,10 
Нижні-14   0,44 -0,05 -0,31 -0,59** 0,32 -0,21 -0,57* -0,23 -0,23 
Всі   0,37* -0,18 0,18 -0,39* 0,29 -0,18 -0,26 -0,32* -0,12 

 Рівень 

урбанізації 

Продуктивність 

праці 

Сертифікація, 

як перешкода 

Кількість 

перевірок 

Тривалість 

перевірок 

Бізнес 

середовищ

е 

“Часовий” 

податок 

Доступ до 

фінансування та 

інфраструктури 

Рівні умови 

конкуренції 

Регуляторне 

середовище 

Адмінвстрат

ивне 

середовище 

Верхні-13   0,22 -0,22 0,28 0,13 -0,18 0,00 -0,15 -0,07 0,03 
Нижні-14   0,49* -0,08 0,10 -0,21 0,43 -0,14 -0,56* -0,32 -0,07 
Всі   0,37* -0,18 0,18 -0,39* 0,29 -0,18 -0,26 -0,32* -0,12 

Джерело: власні розрахунки 
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Таблиця 9B 
Коефіцієнти кореляції між щільністю МП (зареєстрованих) на 10 тис. осіб населення (2001 рік) та показниками якості управління (2000 рік) 

Джерело: власні розрахунки 

 

Група 
Критерій 
відбору 

Показник 
діяльності 

Показники якості управління 

 

Індекс 

економічного 

розвитку 

Щільність МП 

(зареєстрован

их) на  

10 тис.  

Сертифікація, 

як перешкода 

Кількість 

перевірок 

Тривалість 

перевірок 

Бізнес 

середови

ще 

“Часовий

” податок 

Доступ до 

фінансуван

ня та 

інфраструкт

ури 

Рівні умови 

конкуренції 

Регуляторне 

середовище 

Адміністративне 

середовище 

Верхні-13   0,13 -0,36 -0,11 -0,15 -0,06 -0,02 -0,14 -0,09 0,15 

Нижні-14   0,15 -0,25 -0,27 -0,43 0,18 0,10 -0,25 -0,19 0,26 

Всі   0,20 -0,29 -0,04 -0,23 0,07 -0,07 -0,20 -0,21 0,02 

 

Індекс 

фінансового 

розвитку 

Щільність МП 

(зареєстрован

их) на  

10 тис. 

Сертифікація, 

як перешкода 

Кількість 

перевірок 

Тривалість 

перевірок 

Бізнес 

середови

ще 

“Часовий

” податок 

Доступ до 

фінансуван

ня та 

інфраструкт

ури 

Рівні умови 

конкуренції 

Регуляторне 

середовище 

Адміністративне 

середовище 

Верхні-13   0,11 -0,36 -0,27 -0,10 -0,19 -0,03 -0,37 -0,05 0,12 

Нижні-14   0,04 -0,21 -0,37 -0,09 -0,32 0,25 0,11 -0,08 0,25 

Всі   0,20 -0,29 -0,04 -0,23 0,07 -0,07 -0,20 -0,21 0,02 

 
Рівень 

урбанізації 

Щільність МП 

(зареєстрован

их) на  

10 тис. 

Сертифікація, 

як перешкода 

Кількість 

перевірок 

Тривалість 

перевірок 

Бізнес 

середови

ще 

“Часовий

” податок 

Доступ до 

фінансуван

ня та 

інфраструкт

ури 

Рівні умови 

конкуренції 

Регуляторне 

середовище 

Адміністративне 

середовище 

Верхні-13   0,20 -0,41 -0,02 0,09 -0,19 -0,06 -0,40 -0,02 0,15 

Нижні-14   -0,02 -0,26 -0,27 0,05 -0,34 0,32 0,12 -0,24 0,04 

Всі   0,20 -0,29 -0,04 -0,23 0,07 -0,07 -0,20 -0,21 0,02 
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Таблиця 9C 
Коефіцієнти кореляції між зростанням кількості МП (зареєстрованих) (2001 рік до 2000 року) та показниками якості управління (2000 рік)  

Джерело: власні розрахунки 

 
 

Група 
Критерій 
відбору 

Показник 
діяльності 

Показники якості управління 

 

Індекс 

економічного 

розвитку 

Кількість МП 

(зареєстрованих), 

процент приросту 

Сертифікація, 

як 

перешкода 

Кількість 

перевірок 

Тривалість 

перевірок 

Бізнес 

середовище 

“Часовий” 

податок 

Доступ до 

фінансування 

та 

інфраструктури 

Рівні умови 

конкуренції 

Регуляторне 

середовище 

Адміністративне 

середовище 

Верхні-13   0,14 0,21 0,22 -0,37 0,21 -0,22 0,30 -0,15 0,07 

Нижні-14   0,16 0,12 -0,06 0,44 -0,49* -0,19 0,06 -0,22 -0,40 

Всі   0,18 0,13 0,06 0,12 -0,19 -0,22 0,12 -0,22 -0,17 

 

Індекс 

фінансового 

розвитку 

Кількість МП 

(зареєстрованих), 

процент приросту 

Сертифікація, 

як 

перешкода 

Кількість 

перевірок 

Тривалість 

перевірок 

Бізнес 

середовище 

“Часовий” 

податок 

Доступ до 

фінансування 

та 

інфраструктури 

Рівні умови 

конкуренції 

Регуляторне 

середовище 

Адміністративне 

середовище 

Верхні-13   0,41 0,10 0,19 -0,02 -0,09 -0,31 0,12 -0,47 -0,34 

Нижні-14   0,02 0,17 0,04 0,26 -0,25 -0,27 0,11 -0,11 0,06 

Всі   0,18 0,13 0,06 0,12 -0,19 -0,22 0,12 -0,22 -0,17 

 
Рівень 

урбанізації 

Кількість МП 

(зареєстрованих), 

процент приросту 

Сертифікація, 

як 

перешкода 

Кількість 

перевірок 

Тривалість 

перевірок 

Бізнес 

середовище 

“Часовий” 

податок 

Доступ до 

фінансування 

та 

інфраструктури 

Рівні умови 

конкуренції 

Регуляторне 

середовище 

Адміністративне 

середовище 

Верхні-13   0,45 0,12 0,13 -0,10 -0,15 -0,30 0,09 -0,32 -0,36 

Нижні-14   -0,05 0,19 0,00 0,45 -0,31 -0,18 0,18 -0,17 0,16 

Всі   0,18 0,13 0,06 0,12 -0,19 -0,22 0,12 -0,22 -0,17 
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Таблиця 9D 
Коефіцієнти кореляції між щільністю МП (ті, що звітували про діяльність) на 10 тис. осіб населення (2001 рік) та показники якості управління (2000 рік) 

Джерело: власні розрахунки 

Група 
Критерій 
відбору 

Показник 
діяльності 

Показники якості управління 

 

Індекс 

економічного 

розвитку 

Щільність МП 

(ті, що 

звітували про 

діяльність) на 

10 тис. 

Сертифікація, 

як перешкода 

Кількість 

перевірок 

Тривалість 

перевірок 

Бізнес 

середовище 

“Часовий” 

податок 

Доступ до 

фінансування 

та 

інфраструктури 

Рівні умови 

конкуренції 

Регуляторне 

середовище 

Адміністративне 

середовище 

Верхні-13   0,17 -0,31 0,02 -0,25 0,04 -0,05 -0,10 -0,17 0,08 

Нижні-14   0,33 -0,50* -0,44 -0,47* 0,15 0,09 -0,36 -0,34 0,27 

Всі   0,27 -0,29 0,05 -0,27 0,14 -0,12 -0,20 -0,29 -0,07 

 

Індекс 

фінансового 

розвитку 

Щільність МП 

(ті, що 

звітували про 

діяльність) на 

10 тис 

Сертифікація, 

як перешкода 

Кількість 

перевірок 

Тривалість 

перевірок 

Бізнес 

середовище 

“Часовий” 

податок 

Доступ до 

фінансування 

та 

інфраструктури 

Рівні умови 

конкуренції 

Регуляторне 

середовище 

Адміністративне 

середовище 

Верхні-13   0,15 -0,33 -0,21 -0,09 -0,24 -0,04 -0,32 -0,11 0,05 

Нижні-14   0,23 -0,48* -0,35 -0,41 -0,06 0,28 0,10 -0,35 0,20 

Всі   0,27 -0,29 0,05 -0,27 0,14 -0,12 -0,20 -0,29 -0,07 

 
Рівень 

урбанізації 

Щільність МП 

(ті, що 

звітували про 

діяльність) на 

10 тис 

Сертифікація, 

як перешкода 

Кількість 

перевірок 

Тривалість 

перевірок 

Бізнес 

середовище 

“Часовий” 

податок 

Доступ до 

фінансування 

та 

інфраструктури 

Рівні умови 

конкуренції 

Регуляторне 

середовище 

Адміністративне 

середовище 

Верхні-13   0,22 -0,32 0,07 0,08 -0,16 -0,07 -0,29 -0,08 0,06 

Нижні-14   0,20 -0,39 -0,06 -0,12 0,00 0,14 -0,07 -0,46* -0,12 

Всі   0,27 -0,29 0,05 -0,27 0,14 -0,12 -0,20 -0,29 -0,07 
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Таблиця 9E 
Коефіцієнти кореляції між зростанням кількості МП (ті, що звітували про діяльність) (2001 рік до 2000 року) та показниками якості управління (2000 рік) 

Джерело: власні розрахунки 

 

Група 
Критерій 
відбору 

Показник 
діяльності 

Показники якості управління 

 

Індекс 

економічного 

розвитку 

Кількість МП (ті, 

що звітували 

про діяльність, 

процент 

приросту 

Сертифікац

ія, як 

перешкода 

Кількість 

перевірок 

Тривалість 

перевірок 

Бізнес 

середови

ще 

“Часови

й” 

подато

к 

Доступ до 

фінансуван

ня та 

інфраструк

тури 

Рівні умови 

конкуренції 

Регуляторне 

середовище 

Адміністр

ативне 

середови

ще 

Верхні-13   0,06 0,44 0,24 -0,25 0,13 -0,28 0,10 -0,03 -0,07 

Нижні-14   0,26 -0,30 -0,15 -0,11 0,11 -0,46* -0,54* -0,01 -0,25 

Всі   0,19 0,09 0,13 -0,21 0,16 -0,37* -0,17 -0,08 -0,17 

 

Індекс 

фінансового 

розвитку 

Кількість МП (ті, 

що звітували 

про діяльність, 

процент 

приросту 

Сертифікац

ія, як 

перешкода 

Кількість 

перевірок 

Тривалість 

перевірок 

Бізнес 

середови

ще 

“Часови

й” 

подато

к 

Доступ до 

фінансуван

ня та 

інфраструк

тури 

Рівні умови 

конкуренції 

Регуляторне 

середовище 

Адміністр

ативне 

середови

ще 

Верхні-13   0,10 0,44 0,24 -0,25 0,14 -0,33 0,01 -0,07 -0,15 

Нижні-14   0,19 -0,29 -0,16 -0,01 -0,01 -0,40 -0,35 0,08 -0,11 

Всі   0,19 0,09 0,13 -0,21 0,16 -0,37* -0,17 -0,08 -0,17 

 
Рівень 

урбанізації 

Кількість МП (ті, 

що звітували 

про діяльність, 

процент 

приросту 

Сертифікац

ія, як 

перешкода 

Кількість 

перевірок 

Тривалість 

перевірок 

Бізнес 

середови

ще 

“Часови

й” 

подато

к 

Доступ до 

фінансуван

ня та 

інфраструк

тури 

Рівні умови 

конкуренції 

Регуляторне 

середовище 

Адміністр

ативне 

середови

ще 

Верхні-13   -0,01 0,40 0,15 -0,65* 0,02 -0,31 0,04 0,08 -0,23 

Нижні-14   0,30 -0,07 0,11 0,60* 0,00 -0,38 -0,42 -0,09 0,05 

Всі   0,19 0,09 0,13 -0,21 0,16 -0,37* -0,17 -0,08 -0,17 


