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ПЕРЕДМОВА 
 

Набуття Україною конкурентоспроможності у сучасному світі 
нерозривно пов‘язане із модернізацією її економіки. Як засвідчує 

міжнародний досвід, важливою складовою мобілізації інституційних 
чинників зміцнення конкурентоспроможності національної економіки є 

підприємництво.  
Підприємництво, з точки зору часового періоду його існування в історії 

людства, відносно молоде явище. Як системний процес воно виникає у 

європейських країнах у XVIІ ст. як суспільна реакція на фундаментальні 
зрушення у розвитку продуктивних сил, які створили базу  для історичного 

стрибка економічної еволюції цивілізації від аграрного до технологічного 
укладу виробництва суспільно-необхідних матеріальних благ. Провідником 

цього процесу стало й залишається донині підприємництво, яке є головним 
провідником процесу економічної еволюції цивілізації та ствердження й 

розвитку ринкових відносин. 
Розвиток вітчизняного підприємництва має своє історичне коріння. Так, 

ще у XVIII ст. лише на Лівобережжі України проводилося близько 400 
ярмарків та понад 700 місцевих базарів. Великі ярмарки, що тривали 

тижнями і, безумовно, впливали на ціни європейського ринку, відбувалися у 
Києві, Ніжині, Ромнах, Переяславі, Полтаві та інших містах. Прізвища 
українських підприємців – Терещенків, Симиренків, Яхненків були відомі не 

лише в Україні, а й за її межами.  
З моменту набуття Україною незалежності відбувалось поступове 

становлення вітчизняного підприємництва як самостійного соціально-
економічного явища.  

Розширення структури пропозицій на внутрішньому ринку товарів та 
послуг, створення ефективного конкурентного середовища, стимулювання 

інноваційного розвитку, відродження підприємницької ініціативи населення, 
створення додаткових робочих місць та підвищення гнучкості зайнятості, 

зміцнення регіональних економік – це далеко не всі, але дуже важливі 
завдання, що стоять перед вітчизняним підприємництвом. 

При цьому невід‘ємними складовими сучасного підприємництва є малий 
та середній бізнес, на який покладаються функції прискорення структурної 

перебудови економіки, підвищення організаційної ефективності 
використання національних ресурсів. За умови виваженої державної політики 
вітчизняний малий та середній бізнес здатний створити тисячі нових робочих 

місць і сприяти становленню України економічно розвиненою державою.  
За роки незалежності національної економіки в Україні поступово йшло 

ствердження сектору малого та середнього підприємництва, в якому зайнята 
майже половини працюючого населення країни. Позитивній динаміці його 

розвитку сприяли запровадження спрощеної системи оподаткування, обліку 
та звітності суб'єктів малого підприємництва, низка прогресивних норм 

регуляторної політики, реформування дозвільної системи тощо. В 
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кількісному вимірі стан розвитку малого та середнього підприємництва в 
Україні поступово наблизився до стану розвитку малого бізнесу в країнах 

ЄС.  
Разом з тим, слід зазначити, що вітчизняне підприємництво як 

самостійне соціально-економічне явище, існує і розвивається в складних 

умовах трансформаційної економіки і зустрічається з безліччю проблем. На 
зниження життєздатності суб'єктів малого та середнього бізнесу впливають 

значний податковий тиск, наявність різного роду адміністративних бар'єрів, 
обмеження фінансово-кредитних ресурсів, слабкість матеріальної, технічної, 

фінансової, менеджерської та кадрової складової діяльності малого 
підприємництва.  

Окреслені проблеми є надзвичайно важливими. Підхід до їх системного, 
комплексного аналізу потребує попереднього вивчення широкого кола 

супутніх з даним макроекономічним феноменом явищ та процесів.  
На сучасному етапі економічного розвитку України, коли її визнано 

країною з ринковою економікою, необхідно також звернути увагу на аналіз 
існуючих проблем розвитку підприємництва з урахуванням вступу нашої 

держави до Світової організації торгівлі (СОТ) і формування нових 
механізмів співпраці з Європейським Союзом. 

Тому проблеми інституційного та фінансового забезпечення розвитку 

підприємництва набувають сьогодні нової актуальності. 
Інноваційно-інвестиційний підхід до формування оптимальної структури 

підприємств потребує системного аналізу підприємницького середовища і 
оптимізації систем державного сприяння розвитку підприємництва.  

Все це вимагає глибокого аналізу процесів, що відбуваються, розробки 
стратегії інноваційно-інвестиційної діяльності підприємницьких структур з 

урахуванням подальшого розвитку державної підтримки малих та середніх 
підприємств. При цьому вибір стратегічних пріоритетів розвитку 

підприємництва в Україні має базуватися на точній констатації реального 
його стану. Тобто констатації тих сталих і негативних макроекономічних 

чинників, що є головними перешкодами на шляху стратегічного розвитку 
підприємництва у державі, а тому підлягають терміновій руйнації, оскільки 
унеможливлюють будь-яке, навіть часткове, оздоровлення економіки.  

Аналіз стану підприємництва за роки незалежності, викладений у 
Національній доповіді, свідчить, що в його внутрішньому середовищі 

домінують чинники, що відтворюють сталі негативні процеси: розлад і 
порушення порядку системи та неможливість саморозвитку. Серед головних 

з них слід визначити наступні.  
Перше. Технологічний стан сучасної української економіки знаходиться 

в межах другого та четвертого технологічних укладів, граничні технологічні 
можливості яких для росту економіки вже вичерпані. Країни-лідери світової 

економіки конкурують у межах п‘ятого технологічного укладу та формують 
базу переходу до наступного шостого укладу.  Це дає підстави зробити 

перший висновок: наявні сплетіння минулих, морально та фізично застарілих 
технологічних укладів, що домінують у сучасній економіці України, роблять 
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безперспективними будь-які спроби держави вийти на рівень суспільного 
розвитку (індекс фізичного обсягу ВВП), що був досягнутий Україною у 

1990 році (цей індекс у 2007 році трохи перебільшував 70% від рівня 1990 р.).  
На такому технологічному підґрунті неможливо акцентувати сучасну 
економіку України на інноваційному аспекті її розвиту.  

Друге. Становлення ринкових відносин у транзитивній економіці Україні 
відбувається за умов формування нового інституту приватної власності та 

виникнення на цій базі класу підприємців-власників, які є провідниками 
розповсюдження та утвердження ринкових відносин. Проте сучасна історія 

становлення в Україні інституту приватної власності та ринкових відносин, 
формування системи підприємництва слабо кореспондується із 

закономірностями світової історії підприємництва. Несправедливий, за 
відсутності необхідної законодавчої бази, шлях формування інституту 

приватної власності викривив основні засади ринкового конкурентного 
суспільства. Це дає підстави зробити другий висновок: несправедливий 

характер формування відносин власності в транзитивній економіці України, 
провідником яких одноосібно є великі підприємства, об‘єктивно сформував 

необхідні та достатні умови входження останніх у центральні гілки влади, що 
привело до необмеженої монополізації економіки не тільки на ринках 
природних монополій, але й, що особливо уражає економіку, на традиційно 

конкурентних ринках. Державна економічна політика сучасної України 
підпорядкована інтересам великого підприємництва. При цьому 

унеможливлюється формування системи національного підприємництва, в 
якій природньо родовими економічними ознаками повинно зв‘язуватися 

велике, середнє та мале підприємництво. Щодо місця малого підприємництва 
в загальній національній системі підприємництва - залишається стабільним 

маргінальний характер відношення до нього у всіх вищих інституціях 
управління державою.  

Третє. В умовах транзитивної економіки невід‘ємною складовою 
процесу стимулювання засад для формування ринково орієнтованої 

економіки є політика інституційної  розбудови  держави, адекватної вимогам 
ринкового господарства. Одним з головних державних інститутів перехідної 
економіки є інститут законодавства. Ефективність цієї інституції та її 

конструктивний вплив на формування ринкового підприємницького 
середовища має пряму залежність від наявної програми стратегічних 

пріоритетів економічного розвитку, визначених державою. Це дає підстави 
зробити третій висновок: інституціональна структура України має бути 

приведена у відповідність до пріоритетів стратегічного розвитку країни, а її 
ефективність має вимірюватися  ефектом всіх її складових консолідовано 

спрямованих на забезпечення реалізації стратегії розвитку.  
У зазначеному контексті виникає необхідність обґрунтування нових 

сучасних підходів до формування та реалізації дієвої державної політики 
розвитку вітчизняного підприємництва з урахуванням реального впливу 

інноваційно-інвестиційної моделі розвитку економіки України та світових 
глобалізаційних процесів. 
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Перше. Основний принцип забезпечення конкурентоспроможності 
України в глобальній економіці - це невідкладне формування умов для 

організації й реалізації амбітної інноваційної політики. Така політика може 
бути реалізована тільки в рамках розробленої, прийнятої та усвідомленої 
українським суспільством стратегії економічного розвитку країни. Очікувана 

ефективність економічної стратегії може бути досягнута при розробці 
владою, бізнесом і наукою єдиної цільової програми пріоритетів 

економічного розвитку на основі індикативного планування, що спирається 
на науково обґрунтований довгостроковий прогноз. Держава Україна 

повинна визначити натуральні й орієнтовно вартісні індикатори свого 
стратегічного інноваційного розвитку стосовно обраних пріоритетних  

макротехнологічних галузей економіки. Такими локомотивними напрямами у  
стратегічному плані розвитку України повинні стати: 1) галузі четвертого 

технологічного укладу: ядерна енергетика, авіа-, ракето- і суднобудування, 
електронна промисловість, виробництво і переробка газу, оптоволоконна й 

обчислювальна техніка, програмне забезпечення, телекомунікації, 
інформаційні послуги; 2) галузі п'ятого технологічного устрою: 

нанотехнології, молекулярна біотехнологія, генна інженерія, системи 
штучного інтелекту, гнучка автоматизація, космічні технології, створення 
матеріалів із заздалегідь заданими властивостями, використання водню в 

якості основного енергоносія. 
Друге. Світовий досвід підтверджує правило, що у країнах з перехідною 

економікою є тільки одна перевага перед країнами - лідерами світової 
економічної системи – це «перевага відставання», яка полягає у можливості 

масштабного запозичення технологій виробництва, новітніх зразків техніки, 
методів управління, адаптованих до національних економічних потреб згідно 

з індикативним планом-стратегією інноваційного розвитку. Перспективи 
розвитку економіки сучасної України невід‘ємно залежать від дотримання у 

державному плануванні цього правила, яке має базове значення для 
формування у транзитивній економіці необхідного фундаменту її 

інноваційного спрямування, особливо у перший десятирічний дискретний 
період реалізації державної стратегії економічного розвитку.   

Третє. Наступними пріоритетними напрямами розвитку підприємництва 

в Україні мають бути три наступні блоки інновацій, розвиток яких повинен 
бути акцентованим на розбудові власної, національної інноваційно-

технологічної бази.    
Перший найважливіший блок – технології життєзабезпечення: дешеві і 

якісні продукти, житло, ліки, дороги, зв'язок. Це можна розглядати як 
програму боротьби з бідністю. 

Другий крупний блок – це розвиток імпортозамінних технологій, що 
одночасно є програмою підтримки вітчизняного виробника. 

Третій блок – це інноваційні ніші для розвитку малого бізнесу, 
виникнення яких можливе лише при послідовному дотриманні алгоритму 

розробки та впровадження інноваційної стратегії, викладеному вище. 
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Четверте. Визначення макротехнологічних пріоритетів галузевої 
спрямованості інноваційного розвитку України, необхідних обсягів 

запозичень новітньої техніки, технологій та менеджменту, формування та 
розбудова власної, національної інноваційно-технологічної бази вимагає 
провести конверсію всієї діючої на даний час системи державного управління 

економічними процесами у напрямку забезпечення відповідності кожної 
інституційної структури параметрам економіки, що інноваційно 

розвивається. Світовий досвід економічного розвитку в другій половині ХХ 
століття підтвердив, що принцип «спочатку інститути - потім зростання» не 

було реалізовано в жодній країні, що обирала, як стратегію розвитку, 
політику «наздоганяючого інноваційного розвитку». По суті, держава 

повинна виступити у класичній ролі підприємця-новатора у процесі 
формування нових інститутів управління, взявши на себе всі ризики щодо 

«руйнівного створення» (Й.А.Шумпетер) нової інституційної системи 
управління економічними процесами.  

П’яте. Пріоритетні напрями розвитку інноваційного підприємництва 
вимагають докорінних змін у підходах до освіти. Основною рушійною силою 

в інноваційній сфері є творча еліта, яка має якісну освіту, вміє втілювати 
знання в конкретні проекти, товари, послуги і яка володіє організаційними 
навичками, необхідними для інноваційної діяльності. Це вимагає 

необхідність обережного ставлення до програм модернізації освіт з 
приділенням особливої уваги тому, щоб вони були направлені на досягнення 

суспільно-значущого результату, а не на другорядні питання процесу 
здобування освіти. Мова повинна йти про закладання основ формування 

нової суспільної інноваційно-підприємницької ментальності на основі 
перманентності преференції знань.  

Вищою формою форсованого інноваційного розвитку України на основі 
преференції знань має бути процес створення інноваційно-технологічних 

островів, результати діяльності яких мають стати прикладом для усього 
підприємницького середовища.  

Це вимагає нових державних підходів до створення інституціональних 
та інфраструктурних установ для забезпечення реалізації програм створення  
технополісів, науково-технологічних центрів, регіональних техніко-

технологічних кластерів. Стимулювання загального підприємницького 
середовища до ефективного саморозвитку на підставі здобутих нових знань 

такими інкубаторами новацій може відбуватися лише за однієї принципової 
умови – останні не повинні підпадати під принади комерціалізації здобутих 

ними знань, а мати законодавчо визначені організаційні та фінансово-
податкові привілеї щодо реалізації стратегії саморозвитку шляхом здобуття 

все нових і нових науково-технологічних переваг. У протилежному випадку 
суперечностей між короткостроковими ринковими поглядами та 

довгостроковими стратегічними підходами не уникнути.  
Це «інноваційний мінімум», без якого розраховувати на скільки-небудь 

широку участь підприємців, державних управлінців, вчених і освітніх 
структур у створенні інноваційної підприємницької економіки не доводиться.  
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Україна крок за кроком розбудовує національну економіку на ринкових  
засадах, впроваджуючи сучасний європейський досвід щодо сприяння 

розвитку підприємництва як цілісної системи, так і всіх її складових: 
великого, середнього та малого підприємництва. 

16 лютого 2009 року Прем‘єр-міністр України та віце-президент 

Єврокомісії Гюнтер Ферхойген підписали в Києві Декларацію про 
встановлення співробітництва між урядом і ЄК щодо політики у сфері 

розвитку малих та середніх підприємств. Декларація стала практичним  
втіленням реалізації Європейської хартії малих та середніх підприємств, до 

якої Україна долучилась улітку минулого року.  
Підписання Декларації – початок реального обміну досвідом для 

підтримки малого та середнього бізнесу. Найближчим часом планується 
налагодити практичну роботу між структурами ЄС і Державним комітетом 

України з питань регуляторної політики та підприємництва для чіткої 
реалізації підписаних угод. Це дасть змогу скоординувати зусилля України і 

перейти на нову якість у співпраці.  
Малому та середньому підприємництву під час кризи надзвичайно 

важко, оскільки останнім часом ускладнився діалог з банками, які значно 
підвищили відсоткові ставки за кредитами. Крім того, через девальвацію 
гривні підприємства не можуть повертати кредити, взяті в іноземній валюті. 

Підписання Декларації сприятиме підтримці таких  підприємств. 
Вітчизняні підприємці розраховують на істотне зменшення 

регуляторного навантаження на малий та середній бізнес. Більш жорстко 
Уряду України необхідно підійти до бюрократизації й переглянути підходи у 

боротьбі з бюрократією, оскільки існуючі не були достатньо дієвими. Уряд 
повинен тісніше співпрацювати з асоціаціями підприємців на базі Ради 

підприємців при Кабінеті Міністрів. Підприємці України підтримують 
ініціативу Уряду щодо введення на час кризи мораторію щодо підвищення 

податків як на загальнодержавному, так і регіональному рівнях, аби місцеві 
чиновники не латали дірки в бюджеті за рахунок підприємців. Необхідно 

підготувати та ухвалити подібний законопроект. 
Головною метою Національної доповіді ―Про стан та перспективи 

розвитку підприємництва в Україні― є комплексний аналіз сучасного стану 

розвитку підприємництва в Україні, його актуальних проблем, визначення 
тактичних та стратегічних пріоритетів державної політики подальшого 

розвитку підприємництва. 
Національна доповідь підготовлена в рамках виконання Указу 

Президента України від 9 серпня 2008 року № 698/2008 ―Про невідкладні 
заходи щодо вдосконалення державного регулювання господарської 

діяльності― та розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2008 
року № 1289-р ―Про утворення робочої групи з підготовки Національної 

доповіді про стан розвитку підприємництва в Україні―. 
У підготовці доповіді взяли участь провідні українські вчені, експерти, 

державні службовці, фахівці неурядових аналітичних центрів та міжнародних 
організацій, представники громадських об‘єднань. 
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Організаційне та методичне забезпечення підготовки Національної 
доповіді здійснювалося Державним комітетом України з питань регуляторної 

політики та підприємництва, науковий супровід - науковими установами 
Національної академії наук України, державними науково-аналітичними 
установами та вищими навчальними закладами України. 
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ЧАСТИНА 1. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ 
ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА В 

УКРАЇНІ 
1.1. Підприємництво як фундаментальна основа 

конституційного ладу України 
 

1.1.1. Конституція України, конституційний лад і підприємництво 
 

Демократична конституція дає кожному право на зайняття з метою 

власного блага будь-якою суспільно-корисною, в тому числі 
підприємницькою, діяльністю; вона звільняє суспільство від будь-якої 

патерналістської залежності, робить його громадян вільними та 
рівноправними. 

Як система легальних суспільних відносин, що регулюються, 
гарантуються та охороняються Конституцією України, її правовими, 

соціальними і політичними інститутами, реальне підприємництво є однією з 
фундаментальних засад демократичного конституційного ладу в Україні. 
Право на підприємницьку діяльність у взаємозв‘язку із правом приватної 

власності фізичних та юридичних осіб складають правову основу ринкової 
економіки. 

Визначати і змінювати конституційний лад, спрямований на розвиток 
підприємництва є виключним правом українського народу, яке не може бути 

узурповане державою, її органами або посадовими особами. Це право народ 
реалізує як безпосередньо, так і опосередковано, через органи державної 

влади та органи місцевого самоврядування, а його гарантіями є система 
стримувань і противаг, заснованих на поділі державної влади на законодавчу, 

виконавчу і судову, а також верховенство права, політична, економічна та 
ідеологічна багатоманітність тощо. 

Економічну основу влади Українського народу складають об‘єкти його 
права власності: земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні 

ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її 
територіального шельфу, виключної (морської) економічної зони. Від імені 
Українського народу права власника на ці об‘єкти здійснюють органи 

державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених 
Конституцією (стаття 13) та встановлених законами України.  

Кожен громадянин має право користуватися природними об‘єктами 
права власності Українського народу відповідно до закону. Право власності 

на землю набувається і реалізується громадянами, юридичними особами та 
державою виключно відповідно до закону.  

Україна проголошена демократичною, соціальною і правовою 
державою, в якій має забезпечуватися захист права власності та 

господарювання (підприємництва) усіх його суб‘єктів, соціальна 
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спрямованість української економіки тощо (статті 1, 13, 42 Конституції 
України). 

Підприємницька діяльність є джерелом важливих зобов‘язань її 
суб‘єктів перед суспільством та державою. Підприємництво, як правило, 
пов‘язане з використанням найманої праці, а тому підприємець 

(підприємство) зобов‘язаний організовувати свою діяльність таким чином, 
щоб виконувати вимоги статей 43, 44, 45, 54 Конституції України. 

Дотримання цих норм є запорукою здійснення бізнесом своєї конституційної 
ролі - забезпечення соціально-економічного розвитку держави. За будь-яких 

умов гарантом дотримання конституційних прав найманих працівників має 
виступати держава. 

Право громадян на підприємницьку діяльність, його гарантії визначають 
зміст і спрямованість діяльності держави в цій сфері. Юридично і політично 

держава відповідає перед громадянами та юридичними особами приватного 
права за свою діяльність у сфері підприємництва. Встановлення і 

забезпечення права громадян на підприємницьку діяльність, поряд з іншими 
їх правами і свободами, є головним обов‘язком держави. 

Конституція України закріплює принцип економічної багатоманітності 
(частина перша статті 15), який держава впроваджує в системі економічних 
відносин, одночасно забезпечуючи захист конкуренції та обмеження 

монополізму. Закріплюючи економічну багатоманітність, Конституція 
встановлює рівноправність у функціонуванні та юридичному захисті всіх 

форм власності. Серед найважливіших економічних функцій держави 
частина перша статті 17 Конституції називає забезпечення економічної 

безпеки. 
Незважаючи на те, що фундаментальним конституційним положенням є 

рівність усіх суб‘єктів права власності перед законом, з урахуванням 
практики можна констатувати юридично недосконалий механізм захисту як 

рівноправності різних видів форм власності, так і захисту самого права 
власності. Проблемною залишається роль держави у становленні і розвитку 

малого і середнього підприємництва, яке потребує ефективного правового 
регулювання і матеріально-фінансового забезпечення. 

Отже, належне забезпечення ринкових засад є одним із найважливіших 

завдань демократичної, соціальної, правової держави у ХХІ столітті. Хоча в 
умовах прискореної глобалізації активно поширюються ідеї про зниження 

ролі національних держав у світових економічних процесах, можна 
стверджувати, що вільне, високоефективне підприємництво, в першу чергу 

малий і середній бізнес, можуть реально функціонувати лише за належної 
державної підтримки. 

Для забезпечення сталого і висхідного розвитку підприємництва 
Конституція України закріплює необхідні правові та інші передумови. 

Конституційний лад України як демократична система суспільних відносин, 
що регулюються Конституцією і законами України, виступає фактичним 

гарантом ефективності впровадження конституційних положень щодо 
підприємницької діяльності. 
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На жаль, існують непоодинокі випадки недотримання державними 
органами виконавчої влади цих положень, що примушує суб‘єктів 

підприємницької діяльності, не сплачуючи податків, „уходити у тінь‖ або 
значно підвищувати ціни на свою продукцію. Все це негативно впливає на 
економічний розвиток держави та  добробут населення.   

Отже, конституційний лад та підприємницька діяльність тісно пов‘язані 
між собою. І Україні потрібно забезпечити функціонування цих чинників у 

відповідності до стандартів країн Європейського Союзу, для яких 
додержання Конституції є основною умовою розвитку підприємництва як 

фундаментальної основи конституційного ладу. 
 

1.1.2. Інституційні гарантії реалізації права громадян на 
підприємницьку діяльність: законодавчі та виконавчі аспекти 

 
Головний зміст підприємництва як фундаментальної основи 

конституційного ладу складає конституційне право громадян на 
підприємницьку діяльність. Відповідно до статті 42 Конституції України 

кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом. 
Це право базується на свободі підприємницької діяльності, тобто на реальній 
можливості здійснення особою на власний розсуд і ризик господарської 

діяльності, не забороненої законом, з метою одержання прибутку. 
У ході підприємницької діяльності особою також реалізуються такі 

конституційні права, як: 
- право користуватися природними об‘єктами права власності народу 

(стаття 13 ч. 1); 
- право на державний захист прав усіх суб‘єктів права власності і 

господарювання, соціальну спрямованість економіки (стаття 13 ч. 1); 
- право кожного володіти, користуватися, розпоряджатися своєю 

власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності (стаття 41); 
- право на працю (стаття 43); 

- право на страйк для захисту своїх економічних і соціальних інтересів 
(стаття 44); 

- право на відпочинок (стаття 45). 

- Конституція України містить достатньо широкі гарантії права громадян 
на підприємницьку діяльність. Зокрема, здійснення цього права було б 

неможливим без гарантування державою таких принципів, як: 
- принцип правової держави і верховенства права (статті 1 і 8); 

- пріоритетності прав людини (стаття 3); 
- політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності (стаття 15 ч.1) 

- рівності прав та їх невідчужуваності (статті 21та 24); 
- невичерпності та нескасованості прав і свобод людини і громадянина 

(стаття 22); 
- права на вільний розвиток особистості (стаття 23). 

Отже, право громадянина на підприємницьку діяльність не слід розуміти 
лише як здійснення ним тієї чи іншої господарської діяльності; воно містить 
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систему гарантованих державою конституційних прав і правових 
можливостей для досягнення суспільно корисної мети цієї діяльності. 

Як і саме це право, його реалізація є явищем складним, багатогранним, а 
тому служить об‘єктом міжгалузевого правового регулювання. Відповідні 
положення щодо реалізації цього права містяться в Конституції України, 

Цивільному, Господарському кодексах України та в багатьох інших 
нормативно-правових актах. 

Конституційне право громадян на підприємницьку діяльність 
реалізується через інституційний механізм, ключове значення якого полягає 

у застосуванні системи нормативно-правових засобів, за допомогою яких 
громадяни можуть реалізувати права та задовольняти законні інтереси у 

зв‘язку з їх підприємницькою діяльністю. Цей механізм також передбачає 
реалізацію належних правил гідної поведінки у конституційних 

взаємовідносинах громадян і держави. 
Реалізація правового статусу громадян у сфері підприємництва 

передбачає дії органів влади, які полягають в унормуванні інституту 
підприємництва в цілому. Конституція України покладає на органи 

державної влади та органи місцевого самоврядування обов‘язок забезпечення 
конституційних прав громадян, в тому числі, і права на підприємницьку 
діяльність. 

Так, Конституція України покладає на Верховну Раду України як 
єдиний орган законодавчої влади створення законодавчих передумов для 

розвитку підприємництва (статті 85, 92). З цією метою парламент прямо та 
опосередковано регулює питання підприємництва шляхом: 

- затвердження Державного бюджету України та внесення змін до нього, 
контролю за виконанням Державного бюджету України, прийняття рішення 

щодо звіту про його виконання; 
- затвердження загальнодержавних програм економічного, науково-

технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони 
довкілля; 

- затвердження рішень про надання Україною позик і економічної 
допомоги іноземним державам та міжнародним організаціям, а також про 
одержання Україною від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових 

організацій позик, не передбачених Державним бюджетом України, 
здійснення контролю за їх використанням; 

- затвердження переліку об‘єктів права державної власності, що не 
підлягають приватизації, визначення правових засад вилучення об‘єктів 

права приватної власності тощо. 
- Виключно законами в Україні визначаються положення, що прямо чи 

опосередковано мають значення для правового регулювання у сфері 
підприємництва і стосуються: 

- прав і свободи людини і громадянина, гарантій цих прав і свобод; 
основних обов‘язків; 

- громадянства, правосуб‘єктності громадян, статусу іноземців та осіб 
без громадянства; 
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- засад використання природних ресурсів, виключної (морської) 
економічної зони, континентального шельфу, освоєння космічного простору, 

організації та експлуатації енергосистем, транспорту і зв‘язку; 
- основ соціального захисту, засад регулювання праці і зайнятості, 

охорони здоров‘я, екологічної безпеки; 

- правового режиму власності; 
- правових засад і гарантій підприємництва; правил конкуренції та норм 

антимонопольного регулювання; 
- засад зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності, митної 

справи; 
- організації і діяльності органів виконавчої влади, основ державної 

служби, організації державної статистики та інформатики; 
- судоустрою, судочинства, статусу суддів, засад судової експертизи, 

організації і діяльності прокуратури, органів дізнання і слідства, нотаріату, 
органів і установ виконання покарань; основ організації та діяльності 

адвокатури; 
- засад місцевого самоврядування; 

- організації і порядку діяльності Верховної Ради України, статусу 
народних депутатів України; 

- засад цивільно-правової відповідальності; діянь, які є злочинами, 

адміністративними або дисциплінарними правопорушеннями, та 
відповідальності за їх скоєння.  

Виключно законами України встановлюються інститути та стандарти, 
що стосуються підприємництва і підприємницької діяльності, а саме: 

- Державний бюджет України і бюджетна система України; система 
оподаткування, податки і збори; засади створення і функціонування 

фінансового, грошового, кредитного та інвестиційного ринків; статус 
національної валюти, а також статус іноземних валют на території України; 

порядок утворення і погашення державного внутрішнього і зовнішнього 
боргу; порядок випуску та обігу державних цінних паперів, їх види і типи; 

- одиниці ваги, міри і часу; порядок встановлення державних стандартів; 
- порядок утворення і функціонування вільних та інших спеціальних зон, 

що мають економічний чи міграційний режим, відмінний від загального. 

Президент України відповідно до статті 102 Конституції України є 
гарантом додержання прав і свобод людини і громадянина, а значить і права 

на підприємницьку діяльність. 
Саме Указами Президента було створено сприятливе середовище 

розвитку підприємництва, зокрема, закладено основи державної підтримки 
розвитку малого підприємництва, запроваджено спрощену систему 

оподаткування для малого підприємництва, яка і досі служить вагомим 
фактором розвитку підприємництва в Україні, запроваджено основи 

регуляторної політики та дозвільної реформи.  
Шляхом накладення вето на ухвалені Верховною Радою закони або 

шляхом внесення законопроектів з відповідних питань Президент України 
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може забезпечувати конституційне право громадян на підприємницьку 
діяльність. 

Кабінет Міністрів України в порядку статті 116 Конституції України 
вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина, 
спрямовує і координує роботу міністерств, інших органів виконавчої влади, 

які також мають повноваження щодо захисту прав людини.  
Закон України «Про Кабінет Міністрів України» до повноважень уряду 

відносить сприяння розвитку підприємництва на засадах рівності перед 
законом усіх форм власності та забезпечення соціальної спрямованості 

національної економіки. Кабінет Міністрів України здійснює заходи щодо 
демонополізації та антимонопольного регулювання економіки, розвитку 

конкуренції та ринкової інфраструктури.  
Вочевидь, додержання та захист прав і свобод громадян, у тому числі і 

конституційного права на підприємницьку діяльність, є основним завданням 
центральних та місцевих органів виконавчої влади. Однак, наявність 

адміністративно-бюрократичних перешкод у стосунках підприємців з цими 
органами і досі є суттєвою проблемою у реалізації громадянами права на 

підприємницьку діяльність. 
Можливості територіальної громади самостійно вирішувати питання 

місцевого значення є необхідним елементом будь-якої демократичної 

держави. Конституція і закони України покладають, зокрема, на місцеве 
самоврядування забезпечення права громадян на підприємницьку 

діяльність. При місцевих радах створюються громадські ради або комісії, що 
спеціалізуються на питаннях розвитку підприємництва та захисті суб‘єктів 

підприємницької діяльності.  

 

1.1.3. Державний комітет України з питань регуляторної політики 
та підприємництва як спеціально уповноважений 

орган 
 
Єдиним органом у структурі виконавчої влади, що дозволяє у досить 

консолідованому вигляді вести діалог уряду з бізнесом, є Державний комітет 

України з питань регуляторної політики та підприємництва (далі - 
Держкомпідприємництво). Проте, на сьогодні його роль у цьому процесі є 

досить складною. Така складність полягає в тому, що 
Держкомпідприємництво не є незалежним органом, як це має бути з огляду 

на його статус, який відповідно до Законів України «Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про дозвільну 

систему у сфері господарської діяльності», «Про ліцензування певних видів 
господарської діяльності», «Про державну реєстрацію юридичних осіб та 

фізичних осіб-підприємців» визначений як спеціально уповноважений орган 
у зазначених сферах.  

З цього випливають його особливі специфічні повноваження та 
завдання, виконання яких істотно ускладнюється, а саме: 
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1) Законом України ―Про засади державної регуляторної політики у 
сфері господарської діяльності‖ визначено особливі функції і повноваження  

Держкомпідприємництва, що спрямовані на вдосконалення правового 
регулювання господарських відносин із застосуванням технології розробки 
та прийняття регуляторних актів. 

При цьому, необхідною умовою ефективної реалізації визначених 
Законом повноважень спеціально уповноваженого органу щодо: 

- прийняття рішень про необхідність усунення порушень принципів 
державної регуляторної політики; 

- проведення аналізу проектів регуляторних актів, що подаються на 
погодження, на відповідність принципам регуляторної політики: доцільності 

(обґрунтованої необхідності державного регулювання господарських 
відносин); адекватності (відповідності форм та рівня державного 

регулювання господарських відносин), ефективності (забезпечення 
досягнення внаслідок дії регуляторного акта максимально можливих 

позитивних результатів за рахунок мінімально необхідних витрат ресурсів 
суб'єктів господарювання, громадян та держави), збалансованості 

(забезпечення балансу інтересів суб'єктів господарювання, громадян та 
держави), передбачуваності (річне планування підготовки проектів 
регуляторних  актів), прозорості та врахування громадської думки. 

- прийняття рішень про погодження цих проектів або про відмову в їх 
погодженні тощо,  

є незалежність спеціально уповноваженого органу щодо здійснення 
державної регуляторної політики по відношенню до інших органів 

виконавчої влади – регуляторних органів. 
2) Відповідно до Закону України „Про дозвільну систему у сфері 

господарської діяльності‖ Держкомпідприємництво взаємодіє з усіма 
центральними і місцевими органами влади з питань реформування дозвільної 

системи, здійснює методологічне забезпечення діяльності дозвільних центрів 
(681) та адміністраторів (778). Згідно із Законом спеціально уповноважений 

орган з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності, серед 
іншого, здійснює в межах своєї компетенції контроль за додержанням вимог 
законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру шляхом 

проведення планових та позапланових перевірок дозвільних органів та 
адміністраторів. Посадові особи Держкомпідприємництва наділені 

повноваженнями складати протоколи про адміністративні правопорушення, 
відповідальність за які передбачена Кодексом України про адміністративні 

правопорушення. 
3)  Відповідно до Закону України „Про ліцензування певних видів 

господарської діяльності‖ Держкомпідприємництвом в обов‘язковому 
порядку затверджуються усі проекти ліцензійних умов, розроблених 

органами влади, що видають ліцензії, на предмет дотримання законодавства 
у сфері ліцензування.  

Спеціально уповноважений орган з питань ліцензування, серед іншого, 
здійснює нагляд за дотриманням органами ліцензування законодавства у 
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сфері ліцензування; видає розпорядження про усунення органом 
ліцензування порушень законодавства у сфері ліцензування. Розпорядження 

спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування, прийняті у межах 
його компетенції, є обов‘язковими до виконання органами виконавчої влади. 
Органами, які забезпечують виконання законодавства у сфері ліцензування, є 

34 центральних органи виконавчої влади, які видають ліцензії на 62 види 
діяльності, та 27 місцевих, що видають ліцензії на 7 видів господарської 

діяльності. 
Також Держкомпідприємництво розглядає скарги підприємців на дії 

органів ліцензування щодо видачі або позбавлення ліцензій та в разі 
виявлення порушень приймає відповідні рішення.  

Про ефективність реалізації функцій нагляду за додержанням 
законодавства у сфері ліцензування свідчить відповідне реагування органів 

ліцензування, якими є центральні органи виконавчої влади, на проведені 
Комітетом перевірки та видані розпорядження про усунення порушень. 

4) Відповідно до статті 7 Закону України «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» Держкомпідприємництво 

здійснює державний нагляд за дотриманням законодавства у сфері державної 
реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців; узагальнює 
практику застосування нормативно-правових актів з питань державної 

реєстрації та розробляє проекти нормативно-правових актів у цій сфері; 
затверджує нормативно-правові акти щодо формування та ведення Єдиного 

державного реєстру; забезпечує формування та ведення Єдиного державного 
реєстру; затверджує форми реєстраційних карток, довідки, витяги та виписки 

з Єдиного державного реєстру та інше. 
5) Відповідно до Закону України «Про державну підтримку малого 

підприємництва» Держкомпідприємництво бере участь у формуванні та 
забезпеченні реалізації державної політики розвитку і підтримки малого 

підприємництва. Зокрема, аналізує стан розвитку підприємництва, здійснює 
заходи щодо формування інфраструктури підтримки малого підприємництва,  

сприяє ефективному функціонуванню спрощеної системи оподаткування, 
обліку та звітності, розробляє та забезпечує реалізацію заходів Національної 
програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні, розробляє 

механізми фінансово-кредитної підтримки малого підприємництва, здійснює 
методичне керівництво розробки регіональних програм підтримки і розвитку 

підприємництва, аналізує ефективність їх виконання. 
6) З прийняттям у 2007 році Закону України «Про основні засади 

державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» 
Держкомпідприємництво здійснює функцію щодо узагальнення стану 

реалізації центральними органами виконавчої влади заходів щодо 
проведення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності 

(постанова Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 №286).  
З урахуванням того, що майже всі міністерства та інші центральні 

органи виконавчої влади є регуляторними та дозвільними органами, 
органами ліцензування і контролюючими органами, то підпорядкування 
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Держкомпідприємництва будь-якій гілці влади унеможливлює неупереджене 
здійснення ним своїх функцій, що може призвести до порушення 

партнерських відносин між державою і господарюючими суб‘єктами.  
Слід зазначити, що такої думки дотримуються вітчизняні і міжнародні 

експерти, громадські організації, представники владних структур, а також 

Президент України. Так, наприклад, у розділі першому Концепції 
вдосконалення державного регулювання господарської діяльності, що 

схвалена Указом Президента України від 03.09.2007 № 816/2007 «Про 
Концепцію вдосконалення державного регулювання господарської 

діяльності», зазначено, що «не дозволяє ефективно виконувати функції 
захисту прав суб'єктів господарювання і створювати сприятливі умови для 

розвитку підприємництва і нинішній статус Державного комітету України з 
питань регуляторної політики та підприємництва…». В розділі 3 Указу 

«Пріоритетні напрями вдосконалення державного регулювання 
господарської діяльності» чітко ставиться завдання «підвищення статусу 

уповноваженого органу у сфері державної регуляторної політики та 
підприємництва». У пункті 9 розділу 4 зазначається, що: «Для здійснення 

справедливого, неупередженого, передбачуваного і деполітизованого 
регулювання сфери підприємництва необхідно привести статус Державного 
комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва у 

відповідність із завданнями та функціями, які такий орган має реалізовувати 
для забезпечення розвитку ринкових відносин та недопущення прийняття 

органами виконавчої влади економічно необґрунтованих рішень, що 
призводять до надмірного впливу на суб'єкти господарювання». 

На жаль, така норма Указу Президента України поки що не реалізована. 
 

1.1.4. Модернізація конституційного ладу та підприємництво 
 

В напрямку завершення конституційної реформи Україна повинна 
наблизитись до ідеалу правової  соціальної держави, де: 

- легальне підприємництво має бути визнано законами особливо 
важливою конституційною цінністю і лише у такому вигляді поширюватися 
у суспільстві; 

- основи народного добробуту мають базуватися на ідеї, що органи 
державної влади повинні мати за мету забезпечення цього добробуту (в 

Україні ці органи зайняті захистом соціально незахищених осіб, а не 
добробутом народу, тобто збереженням соціалістичних засад, а не 

розбудовою ринкової економіки. Соціальний захист не може бути основною 
політикою держави, бо така держава приречена на популізм); 

- влада несе політичну відповідальність за добробут людей та стан 
підприємництва, інвестиційну привабливість та конкурентоспроможність 

економіки тощо; 
- необхідно розділити бізнес і державну владу, запровадивши для цього 

більш ефективні правові механізми відповідальності за порушення цього 
принципу. 
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Окремо слід вказати на таку проблему розвитку підприємництва в 
Україні як номенклатурно-олігархічний механізм втручання в державну 

правову політику у сфері підприємництва. Ситуація з тіньовим бізнесом 
негативно впливає на авторитет держави; формує суперечності між органами 
влади та суб‘єктами господарювання, які діють на легальних підставах; є 

основою для розвитку корупції тощо. Іншою пов‘язаною проблемою є 
проблема рейдерства як протизаконного посягання на конституційне право 

громадян на підприємницьку діяльність. 
Правова політика держави в сфері підприємництва в Україні має 

базуватися на конституційному визначенні загальнонаціональної мети: 
побудові суверенної, демократичної, соціальної, правової держави. Ця 

політика повинна якнайбільше сприяти підвищенню господарської 
активності суб‘єктів підприємницької діяльності, забезпечувати створення 

умов для стабільного та необмеженого розвитку підприємництва і, 
насамперед, малого і середнього бізнесу. 

Інакше кажучи, правова політика держави у сфері підприємництва 
полягає в тому, що держава повинна вимагати від суб‘єктів підприємницької 

діяльності виконання певних публічних обов‘язків. В той же час, сама 
держава не повинна втручатися в господарську діяльність суб‘єктів 
підприємництва, а лише створювати умови для його розвитку. 

Зокрема, держава має створювати належні правові умови для захисту 
прав національного виробника і споживача, стимулювати споживання 

продукції національного виробництва, протидіяти витісненню вітчизняного 
виробника з внутрішніх ринків, забезпечувати реальне підвищення 

конкурентоспроможності продукції національного виробництва шляхом 
розвитку і впровадження інноваційних і високих технологій.  

Відверто має ставитися питання про необхідність зменшення державного 
регулювання, зокрема в межах дозвільної та податкової політики.  

Очевидно, що конституційний лад, конституційне право громадян на 
підприємницьку діяльність та конституційні положення про забезпечення 

цього права органами державної влади та органами місцевого 
самоврядування є тими ключовими засадами, за допомогою і в межах яких 
може функціонувати вільне від патерналістських обмежень підприємництво 

та підприємці. З цього виходять важливість і необхідність досліджень 
механізмів забезпечення конституційного ладу та форм його взаємодії з 

органами публічної влади, юридичними і фізичними особами, що займаються 
підприємницькою діяльністю. Стан і розвиток підприємництва нерозривно 

пов'язані із функціонуванням господарської і правової системи у цілому. 
Виходячи з викладеного, необхідно: 

- створити якомога повне і внутрішньо узгоджене законодавче 
забезпечення підприємництва, пристосоване до вимог Світової організації 

торгівлі та законодавства Європейського союзу; 
- збалансувати повноваження Верховної Ради, Президента та Уряду 

України щодо здійснення ними державної політики як необхідної 
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передумови належного здійснення влади всіма органами і посадовими 
особами; 

- переглянути статус Держкомпідприємництва з метою підвищення його 
самостійності та надати йому особливі законодавчі гарантії діяльності; 

- провести судово-правову реформу, запровадити в судову систему 

інститут мирових суддів, а також інститут незалежної кримінологічної 
(антикорупційної) експертизи актів виконавчої і судової влади, прокуратури і 

місцевого самоврядування. 
 

1.2. Організаційно-правове забезпечення становлення та 
розвитку підприємництва  

 
В європейських країнах мале і середнє підприємництво є основою 

соціально-економічної моделі. Воно займає переважну частку в таких галузях 
економіки, як оптова та роздрібна торгівля, харчова промисловість та 

будівництво, стимулює розвиток конкуренції в європейській економіці, 
примушує великі компанії покращувати ефективність виробництва та 

впроваджувати нові технології.  
Становлення і розвиток малого та середнього підприємництва 

неможливі без відповідного організаційно-правового забезпечення. 
Законодавство в сфері підприємництва повинно становити єдину систему як 
за взаємною узгодженістю норм, так і за повнотою нормативно-правового 

регулювання підприємницької діяльності.  
В Україні процес формування законодавчої бази в сфері  малого та 

середнього підприємництва пройшов декілька етапів. На різних етапах 
розвитку нашої держави по різному будувалась і державна політика розвитку  

підприємництва.  
Реальне формування такої політики в Україні (перший етап) починається 

з 1991 року, а саме - з прийняттям 7 лютого 1991 року Верховною Радою 
України Закону України "Про підприємництво" та утворення Державного 

комітету України зі сприяння малим підприємствам і підприємництву 
(травень 1991 року). 

З метою реалізації державної політики сприяння розвитку 
підприємництва у березні 1993 року Кабінетом Міністрів України була 

схвалена перша Програма державної підтримки підприємництва в Україні, 
яка розглядалась як складова комплексу заходів щодо сприяння розвитку 
ринкових відносин та виходу України з економічної кризи і входження 

країни у світові господарські зв'язки.  
Основною метою Програми 1993 року визначається реалізація державної 

політики щодо підтримки і захисту підприємництва, створення правових і 
організаційно-економічних умов для його розвитку та формування механізму 

державного регулювання і координації підприємницької діяльності. 
Програма відповідала розумінню суті підприємництва того часу - державні 

органи збирались регулювати та координувати підприємницьку діяльність, як 
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це було за часів планової економіки. Однак свою роль ця Програма зіграла, 
підштовхуючи до розробки та впровадження нової правової бази, яка 

відповідала б потребам розвитку підприємництва. 
Другий етап державної політики підтримки малого бізнесу розпочався у 

1996 році. Початок новому етапу поклало схвалення Кабінетом  Міністрів 

України  Концепції державної  політики  розвитку малого   підприємництва   
(квітень   1996р.),   конституційне   закріплення свободи підприємництва (28 

червня 1996р.) та затвердження Кабінетом Міністрів України Програми 
розвитку малого підприємництва в Україні на 1997-1998 роки (січень 1997р.).  

Концепцією державної політики розвитку малого підприємництва, яка 
затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1996 року 

№404 року,  визначено,  що державна політика   розвитку   малого   
підприємництва   є   частиною   загальної соціальної та економічної політики 

країни і визначає основні принципи, напрями і форми економічного та 
адміністративно-правового впливу. 

Одним з механізмів підтримки малого підприємництва, а також 
вирішення  широкого кола  проблем  на шляху  його розвитку  стала 

державна Програма розвитку малого підприємництва в Україні на 1997-1998 
роки, розроблена Міністерством економіки відповідно до положень  
Концепції і затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 29 січня 

1997 року №86.  
Метою Програми визначено забезпечення сталого розвитку малого 

підприємництва як невід'ємного сектора ринкової економіки та головного 
чинника створення нових робочих місць. Дуже важливо, що вже в цій 

програмі виділяється ключове соціальне значення малого підприємництва, а 
саме швидке створення робочих місць (яке ще й не потребує державного 

фінансування). 
Подальший хід реалізації політики розвитку 

підприємництва показав, що успіхи були досягнуті саме в сфері 
правового забезпечення підприємницької діяльності. Суттєвих змін зазнала в 

той час система оподаткування для суб'єктів малого підприємництва. На 
початку 1998 року були прийняті ключові законодавчі зміни, що ввели три 
нові для України методи спрощеного оподаткування: фіксований податок 

(введений Законом України "Про внесення змін до Декрету Кабінету 
Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян" від 13.02.98 ), 

спеціальний торговий патент (введений Законом України "Про внесення змін 
до Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької 

діяльності" від 10.02.98) та єдиний податок (введений Указом Президента 
України від 03.07.98 №727 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та 

звітності суб'єктів малого підприємництва"). Запровадження цих методів 
оподаткування мало найбільш суттєвий вплив на кількісне та якісне 

зростання суб'єктів малого підприємництва, яке спостерігалося починаючи з 
1998 року. 

В цей же час почали формуватися законодавчі основи  регуляторної 
політики як засобу сприяння розвитку підприємництва. Створено 
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(відновлено) Державний комітет України з питань розвитку підприємництва 
(Держпідпиємництва) як центральний орган виконавчої влади. 

Розробляються та підписуються Укази Президента України „Про усунення 
обмежень, що стримують розвиток підприємницької діяльності‖ від 
03.02.98№79/98, „Про державну підтримку малого підприємництва‖ від 

12.05.98 №456/98, „Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької 
діяльності‖ від 23.07.98 №817/98. 

Фактично з 1998 року зі створенням Держпідприємництва розпочався 
третій етап політики державної підтримки підприємництва. Його базовою 

відмінністю є визнання на рівні державної політики необхідності зменшення 
державного втручання в підприємницьку діяльність, відмова від певного 

патерналізму з боку держави, формування середовища, сприятливого для 
розвитку підприємництва шляхом усунення адміністративних 

бюрократичних бар‘єрів.  
Подальшим кроком державної політики щодо розвитку підприємництва 

є прийняття Закону України „Про державну підтримку малого 
підприємництва‖ від 19.10.2000 №2063-ІІІ та Закону України „Про 

Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні‖ 
від 21.12.2000 №2157-ІІІ. 

В Законі України „Про державну підтримку малого підприємництва‖ 

вперше законодавчо визначено правові засади державної підтримки суб'єктів 
малого підприємництва незалежно від форми власності, ключову роль 

розвитку малого підприємництва як чинника ринкових реформ. Також в 
Законі окреслено роль та місце програм розвитку малого підприємництва та 

зазначено, що «Національна програма сприяння розвитку малого 
підприємництва в Україні є комплексом заходів, спрямованих на реалізацію 

державної політики щодо вирішення проблем розвитку малого 
підприємництва». 

Власне, з моменту прийняття зазначених Законів держава, задекларувала 
свою підтримку малому підприємництву.  

Важливим кроком для покращення бізнес-середовища та реалізації 
державної політики в сфері ліцензування підприємницької діяльності є 
прийняття Закону України «Про ліцензування певних видів господарської 

діяльності» від 01.06.2000 № 1775, який визначає види господарської 
діяльності, що підлягають ліцензуванню, порядок їх ліцензування, 

встановлює державний контроль у сфері ліцензування, відповідальність 
суб'єктів господарювання та органів ліцензування за порушення 

законодавства у сфері ліцензування. 
З метою визначення правових та організаційних засад реалізації 

державної регуляторної політики у вересні 2003 року було прийнято Закон 
України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності». Набуття чинності цим Законом надало, як громадянам та 
суб‘єктам підприємництва, так і органам державної влади, нові можливості 

щодо забезпечення процедурної відкритості органів державної влади та 
планування ефективності владних рішень. Тобто, відкритість влади 
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визначається тепер не стільки вимогами  керівників органів державної влади, 
скільки вимогами та змістом процедур, які визначені Законом та 

конкретизують порядок дій органів влади під час прийняття рішень, перелік і 
зміст необхідної інформації, яка має бути оприлюднена.  

І саме тому вимоги регуляторної політики становлять не стільки 

інструмент державної політики щодо малого підприємництва, скільки 
механізм державної політики щодо підприємництва в цілому, а також 

механізм забезпечення прозорості та відкритості влади, ефективності та 
об‘єктивності владних рішень. 

Наступним кроком реалізації державної політики в сфері 
підприємництва стає набуття з 1 липня 2004 року чинності Законом України 

«Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» 
від 25.05.2003 № 755, який запровадив національну систему державної 

реєстрації суб'єктів господарської діяльності. 
Основою цієї системи є функціонування Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, який за допомогою сучасних 
інформаційних технологій забезпечує проведення реєстраційних процедур, а 

також відкритий доступ юридичних та фізичних осіб до інформації про 
суб'єктів господарювання в режимі он-лайн. 

Крім  того, реєстр дає можливість організації інформаційного взаємо 

обміну між відповідними реєстрами компаній інших країн.  
Україна у 2006 році увійшла власним сегментом до Європейського 

Бізнес Реєстру (далі – ЄБР), який є мережею бізнес-реєстрів національних 
реєструючих організацій більшості європейських країн. 

Основною метою ЄБР є об‘єднання учасників цієї угоди у єдину 
електронну мережу з метою обміну інформацією з бізнес-реєстрів  країн-

учасників. Доступ до інформації, яка міститься в ЄБР, створює умови 
бізнесовим структурам щодо ведення прозорого бізнесу, суттєво 

пришвидшує налагодження контактів та подальшого співробітництва, сприяє 
зростанню інвестиційної активності підприємців, а також  підвищує рівень 

безпеки ведення бізнесової діяльності. 
Урегулювання правовідносин між державою та суб‘єктами 

господарювання щодо видачі документів дозвільного характеру, 

удосконалення та спрощення дозвільних процедур стало наступним кроком в 
формуванні законодавчої бази в сфері підприємництва. З цією метою було 

розпочато роботу по перегляду як дозвільних документів, так і нормативно-
правових актів, якими регламентується їх видача. 

З прийняттям Закону України «Про дозвільну систему у сфері 
господарської діяльності», який набув чинності 5 січня 2006 року, на 

законодавчому рівні: визначено основні принципи державної політики щодо 
створення дозвільної системи у сфері господарської діяльності; 

запроваджено норми щодо встановлення виключно законами необхідності 
отримання того чи іншого документу дозвільного характеру; визначено єдині 

вимоги щодо порядку видачі документів дозвільного характеру для 
започаткування господарської діяльності, впроваджуються європейські 
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принципи видачі документів дозвільного характеру, зокрема, принцип 
організаційної єдності, декларативний принцип, тощо; встановлена 

адміністративна відповідальність посадових осіб дозвільних органів та 
суб‘єктів господарювання за порушення законодавства з питань дозвільної 
системи у сфері господарської діяльності. 

З моменту набрання чинності зазначеного Закону почалась 
широкомасштабна робота по реформуванню дозвільної системи. 

Зокрема Урядом, центральними та місцевими органами виконавчої 
влади, органами місцевого самоврядування здійснено низку заходів як 

нормотворчого, так і організаційного характеру, направлених на 
впровадження згаданого Закону.  

Оскільки не існувало єдиного законодавчого акту, який би ефективно 
регулював порядок проведення перевірок та визначав відповідні уніфіковані 

процедури, такий Закон був необхідним для підприємницького середовища. 
Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у 

сфері господарської діяльності» від 05.04.2007 № 877 (набув чинності 26 
грудня 2007 року), визначено правові та організаційні засади, основні 

принципи і порядок здійснення державного нагляду (контролю) у сфері 
господарської діяльності, повноваження органів державного нагляду 
(контролю), їх посадових осіб і права, обов'язки та відповідальність суб'єктів 

господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю).  
З метою всебічної підтримки малого та середнього бізнесу за такими 

основними напрямами, як створення пільгових умов для швидкого початку 
підприємницької діяльності, забезпечення доступу до інформації і сучасних 

технологій, створення адекватної правової та податкової бази відповідно до 
норм та стандартів ЄС 2 липня 2008 року був підписаний Указ Президента 

України «Питання впровадження в Україні принципів Європейської хартії 
малих підприємств» № 603/2008. 

На сьогодні з метою подолання негативних наслідків світової фінансової 
кризи та мінімізації її впливу на мале та середнє підприємництво в Україні 

розроблено проект Закону України ―Про внесення  змін  до деяких 
законодавчих актів щодо мінімізації негативних наслідків фінансової кризи 
для  суб‘єктів господарської діяльності‖. 

Зазначеним проектом  Закону  України  передбачається внесення змін  
до низки законодавчих актів, зокрема, Цивільного кодексу України, 

Господарського кодексу України, Земельного кодексу України, Законів 
України ―Про господарські товариства‖, ―Про державну реєстрацію 

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців‖, ―Про систему 
оподаткування‖, ―Про загальнообов‘язкове державне пенсійне страхування‖, 

―Про оренду державного та комунального майна‖, ―Про оподаткування 
прибутку підприємств‖, ―Про ціни і ціноутворення‖, ―Про рекламу‖, ―Про 

дорожній рух‖, ―Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері 
господарської діяльності‖, ―Про засади державної регуляторної політики у 

сфері господарської діяльності‖, ―Про державну підтримку малого 
підприємництва‖, ―Про Національну програму сприяння розвитку малого 
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підприємництва в Україні‖, Декрету Кабінету Міністрів України ―Про 
місцеві податки і збори‖. Зокрема, законопроектом пропонується 

законодавчо закріпити практику довгострокової оренди державного та 
комунального майна; збільшити норми амортизації для  кожної з груп 
основних засобів; спростити та встановити більш прозору процедуру надання  

відомостей з Єдиного державного реєстру, оптимізації порядку реорганізації 
та припинення діяльності суб‘єктів підприємницької діяльності; поліпшити 

порядок проведення державного нагляду (контролю) у сфері господарської 
діяльності, визначити більш чіткі підстави для проведення заходів 

державного нагляду (контролю); спростити регуляторні  процедури тощо. 
Законопроект є логічним продовженням політики держави щодо 

подолання кризових явищ та зменшення системних диспропорцій в 
економіці, що становить загрозу для малих та середніх підприємств і може у 

найближчому майбутньому призвести до стримування економічного 
зростання та погіршення матеріального становища широких верств 

населення. Прийняття законопроекту дозволить мінімізувати негативний 
вплив кризових явищ на малий бізнес, зберегти робочі місця та отримати 

заплановані надходження до бюджету. 
Розвитку господарських відносин сприяло також прийняття нових 

Цивільного та Господарського, а також Митного та Земельного кодексів 

України. Крім того, останнє десятиліття визначилось прийняттям низки 
податкових та антимонопольних законів. 

Таким чином, можна констатувати, що законодавча база щодо розвитку 
підприємництва в цілому створена і питання полягає в її якісному 

поліпшенні та вчасному правовому реагуванні на ті чи інші події.  
В той же час, створення цілісної системи державного регулювання 

підприємницьких відносин - складний і тривалий процес. Проте, уже 
сьогодні можливо й необхідно закласти організаційно-правові засади 

відповідної державної політики. Головне, щоб законодавчі акти сприяли 
залученню до підприємницької діяльності широких верств населення, 

стимулювали розвиток малого підприємництва шляхом створення 
сприятливого податкового, цінового, інвестиційного та інноваційного 
режимів. Це, у свою чергу, мало б не лише стимулювати становлення малого 

та середнього підприємництва, а ще більшою мірою сприяти поступовій 
легалізації ―тіньового‖ капіталу. 

Реалізація положення статті 42 Конституції України щодо свободи 
підприємництва потребує здійснення загальнонаціональних заходів з 

відродження і розвитку приватного права, схвалення на парламентському 
рівні відповідної загальнодержавної програми, одним із найважливіших 

завдань якої має бути систематизація законодавства у сфері підприємницької 
діяльності. Це завдання, безумовно, має стати складовою державної політики 

розвитку підприємництва в Україні, а його розв‘язання - сприяти посиленню 
соціальної значимості в суспільстві як самого підприємництва, так і 

законодавства щодо його регулювання. 
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Цілком зрозуміло, що шлях до систематизації законодавства в сфері 
підприємництва важкий і тривалий. Пройде не одне десятиліття перш ніж це 

завдання стане реальністю, але про це потрібно думати вже сьогодні. Відомо, 
що систематизація законодавства з питань підприємництва - це 
впорядкування чинних правових актів, що регулюють підприємницькі 

відносини, приведення їх до певної, внутрішньо узгодженої системи. Її 
головна мета полягає в забезпеченні єдності та узгодженості чинного масиву 

розрізнених законодавчих актів у галузі підприємництва, визначенні 
загальних для всіх суб‘єктів підприємництва правових, економічних та 

організаційних засад, порядку здійснення окремих видів підприємницької 
діяльності, особливостей функціонування малих, середніх та великих 

організаційно-правових форм підприємництва. Але мова йде не тільки про 
впорядкування названого нормативно-правового масиву, що безпосередньо 

або навіть не прямо стосується регулювання підприємницьких відносин, 
усунення суперечностей між окремими актами, а й про уніфікацію 

категорійного апарату, забезпечення єдності термінологічно-мовного оформ-
лення законодавчих актів.  

Створення стабільного та ефективного законодавства у сфері 
підприємництва передбачає певну систематизацію наявного в цій сфері 
економічних відносин масиву чинних нормативних актів, здійснення 

кодифікаційної роботи у визначеній послідовності, тому що будь-яка цілісна 
система, в тому числі система законодавства, структура її елементів 

формуються, зокрема, за законами ієрархії.  
Головним завданням систематизації законодавства з питань під -

приємництва є забезпечення підвищення ефективності правового 
регулювання підприємницьких відносин, що виникають між суб‘єктами 

підприємницької діяльності, між ними та державою, між суб‘єктом 
підприємницької діяльності та іншими суб‘єктами майнових відносин.  
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ЧАСТИНА 2. СОЦІОГУМАНІТАРНИЙ ВИМІР 
ПІДПРИЄМНИЦТВА 

 
2.1. Розвиток підприємництва як чинник становлення 

середнього класу в Україні 
 

2.1.1. Роль середнього класу в суспільстві. Підприємництво як 
форматор стандартів середнього класу 

 
Трансформація адміністративно-командної системи у ринкову 

супроводжується змінами соціальної структури суспільства, формуванням 
нових прошарків, які відповідають новим майновим та суспільним 

відносинам. Є два альтернативні напрями соціальних змін: формування 
середнього класу як основного шару населення або утворення соціально 

поляризованого суспільства з двома головними соціальними групами – 
багатими та бідними. Перший напрям – це рух по так званому європейському 
шляху, другий – по латиноамериканському. 

Середній клас притаманний будь-якому індустріальному та 
постіндустріальному суспільству. Його не можна ані ліквідувати, ані 

створити. Мова може йти лише про зміни кількості та питомої ваги 
представників середнього класу в суспільстві, про зміни складу самого 

середнього класу та його впливу на суспільне буття. 
Ознаки середнього класу – взаємообумовлені та взаємопов‘язані. Саме 

уся їхня сукупність і дає змогу цьому угрупованню виконувати вельми 
специфічні суспільні функції. Попри те, що у країнах з розвинутим 

громадянським суспільством підприємці складають 10-20 відсотків 
населення, вони є головною рушійною силою та запорукою добробуту 

середнього класу цих країн. 
В Україні ще не сформовано середнього класу, як і в більшості 

транзитивних країн. Але соціальні групи населення, які мають частину таких 

ознак (належного рівня доходів, високого рівня освіти і кваліфікації, 
помірного політичного консерватизму, зацікавленості у підтримці соціальної 

стабільності і неприйняття маргінальних ідеологій, суб‘єктивною 
ідентифікацією себе із середнім класом, тощо), вже є. 

Наявність потужного середнього класу означає: 
- домінування в суспільстві активної життєвої позиції – прагнення 

самостійно забезпечувати добробут собі та своїй родині, дбати про майбутнє; 
- наявність внутрішніх джерел інвестування – населення не проїдає 

миттєво всі зароблені кошти, а інвестує значну їх частину у бізнес, житло, 
освіту тощо; 

- високий платоспроможний попит населення і відповідно масштабний 
внутрішній ринок – попит породжує пропозицію, тобто спричиняється до 

економічного зростання, збільшення зайнятості тощо; 
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- панування демократичних принципів державного управління, зокрема 
прийняття управлінських рішень за участю населення, звітування уряду. 

На відміну від цього соціальна поляризація може перекреслити розвиток 
демократичних засад державного устрою, намагання побудувати соціально 
орієнтовану економіку, становлення України як стабільної міцної держави. 

Безпосередніми її результатами є: 
- концентрація капіталів і влади у відносно нечисленних колах – 

відповідно наслідками економічного зростання користується вельми 
обмежена частка населення, а економічний спад призводить до значного 

погіршення матеріального становища численних верств; 
- безконтрольність дій владних структур всіх рівнів – якщо влада 

представляє інтереси відповідних верств населення, то соціальна поляризація 
неминуче призводить до того, що і в законодавчій, і у виконавчій владі 

домінують представники або олігархів, або бідних; перших задовольняє 
сприяння їх економічним апетитам, а других – популістська риторика; 

- поширення корупції – багатократне прискорення процесу первинного 
накопичення капіталу не могло здійснюватись іншим шляхом, крім розподілу 

колишньої державної власності під контролем чиновників; 
- масштабна бідність. 
Таким чином, основою соціальної стабільності в сучасному світі є 

потужний і численний середній клас – головна складова громадянського 
суспільства. Як основний платник податків середній клас формує державний 

та місцеві бюджети, визначає споживчу поведінку населення і внутрішній 
ринок країни, через накопичення та участь у різноманітних системах 

страхування забезпечує інвестиційний потенціал, завдяки домінуванню в 
громадських та політичних організаціях визначає поведінку електорату і 

значною мірою формує моральні стандарти суспільства, шляхом участі у 
виборчому процесі виконує функції носія демократії та політичних свобод. 

Розвиток демократії, становлення громадянського суспільства і формування 
середнього класу – це взаємопов‘язані процеси. 

Підприємці – власники малого та середнього бізнесу
1
 – історично були 

основою середнього класу; саме цей суспільний шар був носієм ідеології та 
психологічних настанов, які забезпечили виконання стабілізаційних функцій 

суспільства. Однак, з плином часу все більшу роль відіграють кваліфіковані 
наймані працівники, чия професійно-освітня підготовка, знання та досвід 

забезпечують конкурентоспроможність на ринку праці практично за будь-
якої економічної ситуації, а, отже, фактично гарантує їм зайнятість і високі 

доходи. В результаті наприкінці ХХ сторіччя до 75% середнього класу 
розвинених країн світу становили саме наймані працівники.  

Підприємці помітно вирізняються із загальної сукупності населення за 
рівнем освіти та накопиченого людського капіталу. Так, 37% підприємців, за 

даними 2007 року, мають повну вищу освіту, що вдвічі перевищує середній 

                                                 
1
 Власники великих підприємств за своєю суспільно-економічною роллю відносяться скоріше до 

еліти.  
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по Україні показник. Найбільш поширеною є технічна (31,3% підприємців з 
повною вищою освітою) та економічна (10,8%) освіта.

2
 Більшість власників 

малого та середнього бізнесу становлять чоловіки (71,1%), середній вік 
українських підприємців – 42 роки.

 

Завдяки високій економічній активності та вищому професійно-

освітньому потенціалу підприємці мають доволі високі за українськими 
стандартами доходи. Зокрема, за даними 2007 року грошові доходи в 

розрахунку на умовного дорослого в родинах підприємців перевищували 
середні показники в 1,2 разу (1040,9 грн.), а доходи домогосподарств, де 

роботодавців не було, – в 1,3. Звісно, ще більшою є різниця при зіставленні 
індивідуальних доходів. 

Більш високий рівень добробуту виявляється в більш частих покупках 
предметів тривалого користування, нерухомості, користуванні платними 

послугами. Родини підприємців значно частіше мають автомобіль, житло з 
усіма сучасними вигодами. Підприємці більше вкладають у будівництво і 

ремонт житла, частіше мають можливість відновити свої сили за кордоном. 
Не дивно, що і за всіма суб'єктивними параметрами своє матеріальне 

становище вони оцінюють більш високо. Зокрема 19,0% підприємців 
відносять себе до представників середнього класу

3
, що в 8,6 разу більше, ніж 

у середньому по країні.  

Таким чином, з розвитком підприємництва в Україні ми все більше 
наближаємося до побудови стабільного громадянського суспільства, основу 

якого складає саме середній клас.  
 

2.1.2. Готовність населення до здійснення підприємницької 
діяльності 

 
Розвиток підприємництва в країнах, що переходять до ринкової 

економіки є основою ринкових перетворень. Як вже зазначалось, він 
виступає у якості одного з головних чинників формування середнього класу, 

розвитку демократії та побудови громадянського суспільства. Процеси 
формування і реалізації державної економічної політики, зростання 
національної конкурентоспроможності України значною мірою мають 

орієнтуватися на створення оптимальної системи підтримки розвитку малого 
та середнього підприємництва. Важливим фактором розбудови системи 

підтримки розвитку підприємницької діяльності є формування в країні 
сприятливого інституційного середовища. 

Питання розвитку малого та середнього підприємництва особливо 
актуалізується в умовах розгортання світової фінансової кризи та зростання 

безробіття. На думку експертів, до закінчення 2009 року кількість 
безробітних у світовому просторі збільшиться ще на 20 млн. осіб, а через ці 

процеси без заробітку у всьому світі опиняться 210 млн. людей. За прогнозом 

                                                 
2
 Складено за даними Обстежень умов життя домогосподарств 

3
 Переважна більшість (59,5%) підприємців оцінює свій статус як проміжний між бідністю та 

приналежністю до середнього класу.  
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Європейської комісії рівень безробіття в Європі протягом 2009-2010 років 
буде зростати. Так, за підсумками 2008 року рівень безробіття в країнах – 

членах ЄС (ЄС-27) буде складати 7%, у 2009 році – 7,8%, у 2010 – 8,1%. 
Зазначені тенденції зачіпають і Україну. За даними Держкомстату у вересні 
поточного року кількість безробітних в Україні збільшилась до 513,6 тис. 

осіб, що на 4,1 тис. більше, порівняно з серпнем 2008 року. Проте, на думку 
фахівців, масові звільнення почнуться вже на початку 2009 року, насамперед 

з гірничодобувної, металургійної, машинобудівної та хімічної галузей 
економіки. 

Тому оптимізація реалізації людського фактору в умовах формування 
ринкової системи господарювання, пом‘якшення наслідків дії чинників кризи 

залежать від ефективного розгортання підприємництва в усіх сферах і на всіх 
рівнях господарського життя. Орієнтація на активну життєву економічну 

стратегію, підтримка соціально вразливих верств населення тісно 
пов‘язується з участю у самостійній підприємницькій діяльності, намаганням 

організувати власне підприємство, почати свою справу. Особливо це 
стосується економічно активного населення. Задля прийняття оптимальних 

та ефективних рішень щодо залучення економічно активного населення до 
підприємницької діяльності важливо з‘ясувати рівень готовності населення 
до підприємницької діяльності, специфіку мотивації щодо підприємництва 

трудової частини населення, оцінку перспектив розвитку підприємництва в 
Україні. 

«Інститутом економіки та прогнозування НАН України» та Центром 
«Соціальний моніторинг» було проведене соціологічне опитування 

«Інноваційний потенціал українського суспільства: вересень 2006 року».  
Для проведення аналізу було сформовано вибірку з економічно 

активного населення, яке складається з населення обох статей віком від 18 до 
70 років включно, та яке впродовж певного періоду часу забезпечує 

пропозицію робочої сили на ринку праці.  
За результатами досліджень рівень потенційної готовності займатися 

підприємницькою діяльністю серед економічно активного населення 
зумовлюється особливостями зайнятості працюючого населення України: 
відчувають себе спроможними бути підприємцем 72% самозайнятих, 55% 

найманих працівників приватних підприємств, 45% найманих працівників 
підприємств та установ державного сектору. Найвищі оцінки спроможності 

займатися підприємницькою діяльністю виявляють приватні підприємці, 
бізнесмени, фермери – 72% визначають себе цілком спроможними та ще 16% 

відчувають себе спроможними, але потребують поглиблення знань  
(таблиця 2.1). Готовність до бізнесу самозайнятих та найманих працівників 

приватного сектору зрозуміла – їх основна трудова діяльність значно 
наближена до середовища і умов підприємництва. Рівень готовності 

працівників державного сектору нижче, при цьому ці респонденти 
найчастіше за інші категорії працюючого населення вказують, що їх утримує 

від підприємництва відсутність власної ідеї, труднощі реєстрації та 
недосконалість законодавства. 



 32 

 
 

Таблиця 2.1. Розподіл відповідей респондентів на запитання «Чи відчуваєте Ви себе 

спроможним займатися підприємницькою діяльністю?» (економічно активне 

населення за видом зайнятості, %) 

 

Відповіді респондентів 

Наймані 
працівники 

підприємств 
державного 

сектору 

Наймані 
працівники 

приватних 
підприємств 

приватні 
підприємці, 

бізнесмени, 
фермери 

Самозайняті 
(самостійно 

визначають 
місце та час 

роботи) 

Вважаю себе неспроможним 

займатися підприємницькою 
діяльністю 

45 34 10 20 

В цілому відчуваю себе 

спроможним, але потребую 
поглиблення знань та набуття 

навичок у цій сфері 

27 30 16 34 

Так, відчуваю себе цілком 
спроможним 

18 25 72 38 

Важко відповісти 10 11 2 8 

 

Спроможність займатися підприємництвом пов‘язана й з наявністю 
роботи (на час опитування). Безробітні особи зазначили три головні причини 
утримання від започаткування власного бізнесу: відсутність плідної власної 

ідеї, нестача необхідних знань і навичок, брак стартового капіталу. Очевидно, 
певна частка безробітних могла б долучитися до підприємництва за умов 

удосконалення чинної системи перепідготовки та виплат на започаткування 
власної справи. Безробітне населення більш чітко поділяється на дві 

протилежні групи: 42% відчувають себе неспроможними до підприємництва 
(найбільше значення серед економічно активного населення), а 46% - 

спроможними (таблиця 2.2). Те, що 12% з числа безробітного населення 
зазначили, що їм «важко відповісти» на поставлене запитання свідчить про 

низький рівень обізнаності щодо можливостей підприємницької діяльності та 
потребує соціально-трудового патронажу з боку держави служби зайнятості. 
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Таблиця 2.2. Розподіл відповідей респондентів на запитання «Чи відчуваєте Ви себе 

спроможним займатися підприємницькою діяльністю?» (економічно активне 

населення за соціально-трудовим статусом, %) 

 

Відповіді респондентів 

Керівники 
підприємств, 

установ, 
організацій 

та їх 

підрозділів 

Спеціалісти 

Працівники 

сільського 
господарства та 
промисловості 

Безробітні 

Вважаю себе неспроможним 
займатися підприємницькою 

діяльністю 

17 20 19 42 

В цілому відчуваю себе 
спроможним, але потребую 

поглиблення знань та 
набуття навичок у цій сфері 

28 29 29 26 

Так, відчуваю себе цілком 
спроможним 

48 41 42 20 

Важко відповісти 7 10 10 12 

 
Загальновідомо, що кожний вид трудової діяльності отримує певну 

оцінку з боку суспільства, а визначальними мотивами професійної діяльності 

є прагнення заробити більше грошей, можливість професійного зростання і 
потреба кар‘єрного просування. Серед усіх категорій економічно активного 

населення домінує мотив матеріального статку, тобто забезпечення високого 
рівня власного добробуту. На важливість цього мотиву вказали 72% 

безробітних (нижчий ранг) та 84% керівників підприємств, установ, 
організацій та їх підрозділів (найвище значення).  

За видом трудової діяльності значимість мотиву забезпечення високого 
рівня власного добробуту коливається від 60% у самозайнятих до 79% у 

підприємців  
Друге місце в ієрархії мотивації підприємницької діяльності зайняв 

стимул, що пов'язаний з намаганням до самостійності та незалежності в діях. 
На це вказали як керівники підприємств, установ, організацій та підприємці, 

так і спеціалісти, наймані працівники підприємств державного сектору, 
наймані працівники приватних підприємств та самозайняті. Проте, 
працівники сільського господарства та промисловості, а також безробітні на 

друге місце вивели такий чинник спонуки до підприємництва, як безробіття і 
неможливість працювати за колишнім місцем роботи. Таким чином, 

безробітні та працівники сільського господарства і промисловості пов‘язують 
процес переходу до підприємництва не з можливостями самореалізації, а з 

безвихідністю життя та загрозою втрати роботи. Встановлений факт потребує 
освітніх впливів на формування ринкових економічних стимулів щодо 

вибору індивідом трудових підприємницьких стратегій.  
 Підприємці та фермери найчастіше за інші категорії економічно 

активного населення пов‘язують стимули щодо підприємницької діяльності з 
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такими мотивами як прагнення мати пристойний імідж, соціальний статус у 
суспільстві та потребою в реалізації власних здібностей.  

Думки щодо пріоритетів мотивації підприємницької діяльності 
залежать також від галузі економіки, де працює людина. Наприклад, 
працівники фінансової сфери, порівняно з робітниками інших галузей, 

найчастіше вважають, що людей спонукає до підприємництва прагнення до 
самостійності та незалежності в діях (52%) та потреба в реалізації своїх 

здібностей (29%), робітники торгівлі частіше вказують на прагнення мати 
пристойний імідж і соціальний статус у суспільстві (39%) та потребу зробити 

кар‘єру (19%), а працівники у сфері будівництва, відносно робітників інших 
галузей, частіше звертають увагу на такі мотиви як інтерес до економічної 

творчості, інноваційної діяльності та новинок (22%).  
За сучасних умов розвиток підприємництва в Україні більшою мірою 

стримується інституційними чинниками (тиском на діяльність малих і 
середніх підприємств з боку різних державних і недержавних інституцій), а 

ніж масовою свідомістю та особистісним фактором підприємництва. 
Таким чином, процеси формування і реалізації державної економічної 

політики, зростання національної конкурентоспроможності України значною 
мірою мають орієнтуватися на створення оптимальної системи підтримки 
розвитку малого та середнього підприємництва.  

Та обставина, що 45% найманих працівників підприємств державного 
сектору, 55% найманих працівників приватних підприємств, 46% безробітних 

виявляють певний рівень готовності до підприємництва свідчить як про 
недостатню обізнаність населення щодо суті підприємницької діяльності, так і 

про існування в українському суспільстві значного резерву нереалізованої 
підприємницької активності. Очевидно, що удосконалення державної 

політики у сфері малого підприємництва може вивільнити поки що 
латентний, але вельми суттєвий ресурс економічного зростання, а в умовах 

кризи – нівелювати процеси збільшення безробіття. 
 

2.2. Діалог влади, бізнесу і суспільства 
 

2.2.1. Середовище партнерства держави і підприємництва 
 
Відносини держави та бізнесу є вкрай важливими для розвитку країни. Їх 

стан може відігравати як позитивну роль, виступаючи механізмом сприяння 
та прискорення соціально-економічного розвитку, що і є основним завданням 

держави, так і негативну роль, за якої зміст відносин «держава – бізнес» 
виступає механізмом гальмування, або навіть пригнічення суспільного 

розвитку. Історія наводить безліч таких прикладів. При цьому зрозуміло, що 
термін «відносини бізнесу і держави» слід розуміти як відносини між 

бізнесом та інститутами державної влади.  
В основі єдності і стабільності країни завжди та за будь-яких суспільних 

систем лежить довіра громадян до влади. І хоча абсолютна довіра природно 
неможлива, від ступеня цієї довіри залежить майбутнє країн.  
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В ході трансформаційного процесу в Україні відбулося поступове 
становлення ринкових принципів взаємовідносин між суб‘єктами 

господарювання, між роботодавцями і працівниками, встановилися 
конкурентні засади функціонування основних національних ринків. 
Водночас позначилося відчутне відставання у формуванні та інституційному 

оформленні взаємного узгодження інтересів між органами державної влади, 
підприємницькими структурами та організаціями громадянського 

суспільства. Це загрожує розвитком суспільно-економічних процесів, 
здатних послабити конкурентоспроможність національної економіки, суттєво 

деформувати розподіл суспільних благ, спричинити виникнення соціальних 
криз та послаблення ролі держави у проведенні цілеспрямованої соціально-

економічної політики. 
Належна відповідь на ці виклики може бути дана лише за умови 

національної та суспільної консолідації, формування свого роду 
загальнонаціональної «мережевої структури» в системі відносин між 

державою, бізнесом та громадянським суспільством в напрямку мінімізації 
конфліктності та забезпечення їх партнерської основи як фундаменту 

підвищення ефективності соціально-економічних реформ. 
Така модель повинна реалізувати на практиці логічний ланцюг: 

―конкурентоспроможна економіка - справедлива держава - заможні 

громадяни‖. Вироблення такої взаємовигідної політики можливе лише у 
процесі конструктивного відкритого діалогу між державою, бізнесом та 

організаціями громадянського суспільства. Вилучення будь-якої з цих сторін 
з діалогу одразу призводить до розбалансування національної суспільно-

економічної системи. 
Економічний діалог покликаний виконувати в суспільстві низку 

системних функцій, серед яких найголовнішими видаються такі. 
1. В рамках економічного діалогу бізнес набуває усвідомлення, що він є 

рівноправним партнером побудови майбутнього нації. Це спонукає 
представників бізнесу до аналітичного опрацювання становища у сфері 

їхньої професійної діяльності і національній економіці в цілому та 
кваліфікованих пропозицій щодо побудови державної економічної політики. 

2. Ведення соціального діалогу як невід‘ємної складової економічного  

розвитку дозволяє встановити дієву систему відстоювання прав найманих 
працівників шляхом встановлення договірних відносин з бізнесом стосовно 

рівня оплати та умов праці при забезпеченні державою дотримання 
мінімальних соціальних стандартів. 

3. Прозорий економічний діалог між владою та бізнесом суттєво знижує 
ризики ведення бізнесу за рахунок збільшення передбачуваності державної 

економічної політики як вагомого чинника середовища функціонування 
бізнесу. 

4. Економічний діалог складає підґрунтя для створення сприятливих 
умов для розвитку пріоритетних галузей не через галузеві преференції чи 

інші вибіркові заходи, а через утворення комплексу макроекономічних умов 
та орієнтацію політики, які сприятливі саме для таких галузей. 
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5. Економічний діалог відіграє роль своєрідного «фільтру» для 
відокремлення недоцільних для суспільства новацій, в тому числі – тих, які 

мають корпоративно-лобістське походження, й розробки та запровадження 
суспільно корисних рішень в економіці, державному управлінні, місцевому 
самоврядуванні. 

В Україні наявні певні складові економічного діалогу, проте він поки що 
не набув належного рівня та цілісності. Досі найбільш розвиненою формою 

діалогових відносин економічних суб‘єктів є соціальний діалог в рамках 
соціального партнерства, який здійснюється між Кабінетом Міністрів, 

Федерацією роботодавців та спільним представницьким органом 
професійних спілок України. На жаль, через недосконалість механізму 

соціального діалогу і відсутність політичної волі сторін соціального діалогу 
брати на себе широку відповідальність, на сьогодні цей інструмент не можна 

вважати достатньо ефективним. На думку наукових експертів провідною 
причиною обмеження його дієвості є надмірне звуження предмету діалогу, 

який не виходить за рамки соціально-трудових відносин. В Україні 
підвищення дієвості соціального діалогу можливе лише в разі охоплення ним 

більш широкого спектру питань, які стосуються стратегічних орієнтирів 
розвитку вітчизняного бізнесу, усвідомлення тісного зв‘язку цього розвитку з 
умовами та результатами трудової діяльності його працівників. 

Таким чином, за підтримки держави та на підґрунті взаємної 
зацікавленості має відбуватися поступова еволюція від соціального до 

економічного діалогу, яка має супроводжуватися розширенням кола 
суб‘єктів – учасників діалогу, та об‘єктів – питань, охоплених діалогом. 

Вихідною основою для рівноправного діалогу має стати спільна 
зацікавленість в досягненні в ході економічного діалогу згоди з приводу 

формування сприятливих умов для поліпшення становища у сфері оплати та 
умов праці. Адже, згідно практики провідних за рівнем розвитку країн світу, 

саме активність бізнесу, спрямована на відтворення людського капіталу, є 
одним з визначальних напрямків забезпечення його 

конкурентоспроможності. Для сучасного типу бізнесу головною 
конкурентною перевагою є людський капітал, тому він орієнтований на 
підвищення вартості робочої сили, і йому об‘єктивно притаманний високий 

рівень соціальної орієнтованості. Постійне скорочення традиційних для 
України чинників здобуття конкурентоспроможності за рахунок отримання 

преференційних умов ведення бізнесу, або використання дешевих 
матеріальних ресурсів, дедалі підвищуватиме зацікавленість українських 

компаній в конкуренції на основі моделі «дорогої» робочої сили. 
Враховуючи вищезазначене, доцільним є ініціювання Президентом 

України розгортання широкомасштабного економічного діалогу, 
спрямованого на вироблення консолідованих позицій його сторін як 

підґрунтя легітимності рішень у сфері соціальної та економічної політики, які 
приймаються законодавчою та виконавчою владами. 

Така ініціатива логічно продовжуватиме кроки в напрямку формування 
нової якості діалогу між владою і бізнесом, початі в ході організованих під 
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егідою Президента України серії форумів «Влада і бізнес – партнери». 
Запровадження економічного діалогу сприяє наповненню реальним 

змістом статусу інституту Президента України як глави держави та гаранта 
державного суверенітету, дотримання Конституції України, прав і свобод 
людини і громадянина, в рамках яких Президент має підстави взяти на себе 

місію модератора стратегічного економічного діалогу, забезпечення його 
збалансованості та конструктивності. Економічний діалог дозволить надати 

об‘єктивне економічне підґрунтя процесу національної консолідації.  
Як було зазначено вище, економічний діалог має ґрунтуватися на трьох 

базових принципах, які мали б бути відкрито декларовані та документально 
закріплені всіма його сторонами: 

1. Бізнес має бути законослухняним та соціально відповідальним. 
2. Соціальний діалог має враховувати необхідність створення 

сприятливих умов для функціонування бізнесу. 
3. Держава має бути гарантом стабільних та прозорих умов, в яких 

працює та отримує прибуток бізнес. 
На відміну від багатьох інших засобів підтримки розвитку бізнесу й 

підприємництва, економічний діалог не пов‘язаний безпосередньо ні з 
бюджетними, ні з податковими витратами. Натомість удосконалення 
інституційного середовища, організаційної структури взаємодії підприємств 

між собою, оптимізація державної економічної політики дозволяють помітно 
підвищити ефективність діяльності підприємств, їхню стійкість проти різного 

роду негативних чинників, а реалізація підприємствами своїх суспільних 
функцій – поліпшує якість життя громадян, сприяє соціальній та політичній 

стабільності в країні.  
Для впровадження дієвого та результативного діалогу, створення 

партнерських відносин державою має бути здійснено низку системних 
кроків, а саме: 

- нормативно-правове врегулювання механізму контролю з боку 
всеукраїнських об‘єднань роботодавців і підприємців, об'єднань підприємців 

та громадських об‘єднань над розробкою, прийняттям та виконанням рішень 
органів державної влади усіх рівнів, обов‘язкового систематичного залучення 
цих об‘єднань органами законодавчої та виконавчої влади до вироблення 

рішень, які знаходяться в рамках їхньої компетенції; 
- створення нормативно-правової бази для дії механізму цивілізованого 

лобіювання бізнесом власних інтересів, в т.ч. прийняття Закону України 
«Про лобізм» та «Про саморегулівні оргацізації підприємців»; 

- формування механізмів надання максимально повної інформації про 
стан справ в національній економіці, на внутрішніх ринках, забезпечення 

прозорості відповідних регулюючих і контролюючих органів державного 
апарату управління для громадських інститутів; 

- забезпечення рівних умов діяльності на ринку для всіх представників 
вітчизняного бізнесу та іноземних компаній, надання рівних можливостей 

доступу до заохочувальних інструментів державної економічної політики, які 
відповідатимуть міжнародним економіко-правовим нормам і стандартам, 
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запровадження прямої відповідальності за цільовий характер використання 
коштів, отриманих згідно цих інструментів; 

- системне здійснення активної конкурентної політики, спрямованої на 
формування конкурентного середовища, сприятливого для розвитку, 
протидію зловживанням монопольним становищем, атакам на ринок у 

вигляді цінового, соціального, екологічного та інших видів демпінгу, 
використанню інших форм недобросовісної конкуренції; 

- забезпечення захисту внутрішнього ринку від припливу 
недоброякісної, небезпечної імпортної продукції, використання цінового 

демпінгу тощо, поєднання поступового зниження рівня тарифного захисту з 
використанням протягом визначеного обмеженого часу захисних засобів для 

перспективних, соціально значущих, важливих для національної безпеки 
галузей. 

- здійснення промислової політики, яка передбачає підтримку 
вітчизняного бізнесу в міжнародно прийнятних формах, активний розвиток 

державою виробничої і соціальної інфраструктури; 
- визначення прозорої стратегії реформування податкової системи з 

метою поетапного зниження фіскального навантаження, переходу до моделі 
оподаткування, спрямованої на заохочення економічно ефективного бізнесу, 
інноваційно та соціально орієнтованого розвитку; 

- забезпечення гарантій недоторканності власності для власників 
підприємств, які ефективно працюють в економіко-правовому полі держави, 

завершення реформування судової системи з метою покращення захисту від 
порушень чинного законодавства з боку як держави, так і суб‘єктів 

підприємництва; 
- підвищення якості державних послуг, насамперед, щодо суттєвого 

скорочення термінів започаткування бізнесу та приведення відповідних 
вимог до рівня, що відповідають міжнародній практиці, перенесення на 

державу більшої частини трансакційних видатків у відносинах бізнесу і 
державних органів; 

- встановлення суворого контролю за виконанням антикорупційних 
програм і рішень в усіх ланках державного апарату, створення надійного 
організаційно-правового, фінансового забезпечення діяльності 

правоохоронних органів і судів, проведення ревізії нормативно-правових 
актів міністерств, відомств, органів місцевої влади на предмет їх 

відповідності Конституції України та антикорупційним законам України; 
- впровадження механізмів відповідальності посадових осіб органів 

державної влади за наслідки їхніх рішень та дій в економічній сфері, 
невиправдане втручання в діяльність бізнесу та приватних осіб; 

- надання політико-правової підтримки українським підприємствам на 
зовнішніх ринках, сприяння формуванню позитивного іміджу українських 

компаній за кордоном, просуванню експорту, пошуку торгових партнерів, 
заохочення розвитку прикордонних економічних відносин.  

Аби започаткувати активний економічний діалог, держава як стратегічно 
орієнтований суб‘єкт має «підштовхнути» бізнес до соціально спрямованих 
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дій шляхом запровадження комплексу спеціальних стимулів. Такими 
заохочувальними засобами можуть бути: 

1. Фіскальні засоби заохочення соціальної відповідальності бізнесу. 
Згідно практики розвинених країн світу, в середньому такі стимули зазвичай 
складають до 5 % оподаткованого прибутку підприємств. Такі заходи мають 

стосуватися сфер, в яких позитивний ефект для суспільства суттєво 
переважує конкретний економічний ефект для підприємства. Їх 

впровадження в Україні тісно пов‘язане з процесами реформування 
податкової системи та міжбюджетних відносин і могло б бути передбачене в 

процесі розробки Податкового Кодексу України. 
2. Дії держави на ринку праці, спрямовані на заохочення підвищення 

зайнятості, лібералізацію ринку праці, підготовку та перепідготовку фахівців, 
спрощення процесів пошуку, найму та підготовки працівників, в тому числі – 

для приватних компаній. 
3. Активне пропагування цінностей та стандартів соціально 

відповідального бізнесу, підвищення поінформованості суспільства про 
кращі та успішні практики, розвиток таких засобів заохочення соціально 

відповідального бізнесу як рейтинги соціальної відповідальності, якості, 
проведення відповідних конкурсів, надання премій, почесних звань, нагород 
тощо. 

4. Державна підтримка національних і міжнародних ініціатив, пов'язаних 
з соціальною відповідальністю, сприяння запровадженню міжнародних 

соціальних стандартів ведення бізнесу та приєднанню компаній, що 
працюють на території України, до національних програм та міжнародних 

ініціатив соціальної спрямованості. 
5. Запровадження стосунків державно-приватного партнерства, яке 

полягає у встановленні довгострокових відносин між суб‘єктами центральної 
або місцевої влади та підприємствами чи їх громадськими об‘єднаннями з 

приводу вирішення важливих для усього суспільства соціально-економічних 
проблем.  

В умовах розгортання економічної кризи поєднання ресурсів держави 
та бізнесу при збереженні стратегічно важливих об‘єктів державної 
власності стає одним з важливих інструментів подолання негативних 

наслідків цих процесів без втрат для перспектив держави.  
Державно-приватне партнерство - система відносин між державним та 

приватним партнерами, при реалізації яких ресурси обох партнерів 
об‘єднуються з відповідним розподілом ризиків, відповідальності та 

винагород (відшкодувань) між ними для взаємовигідної співпраці на 
довгостроковій основі у створенні (відновленні) нових та/або модернізації 

(реконструкції) діючих об‘єктів, які потребують залучення інвестицій, та 
користуванні (експлуатації) такими об‘єктами. 

Основними принципами державно-приватного партнерства є:  
- поєднання інтересів державного та приватного партнерів з метою 

досягнення взаємної вигоди;  
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- об‘єкти державно-приватного партнерства не підлягають 
приватизації і перебувають у державній або комунальній власності на весь 

термін дії договору;  
- дотримання прав та інтересів споживачів товарів (робіт, послуг), 

вироблених (наданих) в рамках реалізації державно-приватного 

партнерства; 
- визначення  приватного партнера виключно на конкурсних засадах. 

Порядок конкурсного відбору встановлюється Кабінетом Міністрів України;  
- визначення істотних умов договору здійснюється відповідно до 

спеціального законодавства та за домовленістю сторін;  
- участь держави, органів місцевого самоврядування у фінансуванні 

державно-приватного партнерства; 
- незмінність цільового призначення та форми власності об‘єкту 

державно-приватного партнерства; 
- здійснення інвестором господарської діяльності відповідно до 

законодавства та умов договору державно-приватного партнерства; 
- впровадження ресурсо- та енергозберігаючих, безпечних та 

екологічно чистих технологій при створенні нових, відновленні діючих та 
користуванні (експлуатації) об‘єктів, що здійснюється згідно з суспільними 
проектами державно-приватного партнерства; 

- підвищення кваліфікаційного рівня трудових ресурсів при виконанні 
договорів державно-приватного партнерства; 

- права, обов‘язки та відповідальність сторін визначаються відповідно 
до законодавства та умов договору державно-приватного партнерства; 

- справедливий розподіл ризиків, пов'язаних з реалізацією державно 
- приватного партнерства, між державним та приватним партнером; 

- державні гарантії дотримання майнових та інших прав та інтересів 
приватного партнера, надані йому згідно з діючим законодавством України;  

- непорушність права власності на майно, яке належить приватному 
партнеру та використовується ним для реалізації державно-приватного 

партнерства; 
- забезпечення державою стабільних умов виконання договорів про 

державно - приватне партнерство. 

- справедливий розподіл між приватним партнером та державою 
відповідальності та винагород (відшкодувань) за результатами  реалізації 

державно-приватного партнерства. 
Як засвідчує міжнародний досвід, найпоширенішими сферами державно-

приватного партнерства є: 
- житлово-комунальна сфера (виробництво та транспортування 

електроенергії, водопостачання, експлуатація та благоустрій); 
- будівництво та утримання автошляхів; 

- енергозбереження; 
- експлуатація будівель бюджетного сектору економіки. 

Досить поширеним у промислово розвинених країнах світу є також 
застосування програм державно-приватного партнерства як складових 
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інноваційної політики. Йдеться про правові й організаційні механізми, які 
стимулюють кооперацію приватних компаній з державними університетами і 

дослідницькими інститутами, спрощують доступ приватних наукових 
центрів до результатів наукових розробок, отриманих за рахунок державних 
коштів, делегують приватним чи державно-приватним фондам чи банкам 

повноваження щодо надання державної допомоги на реалізацію інноваційних 
проектів тощо. 

Особливого значення нині набуває й державно-приватне партнерство в 
екологічній сфері. Оскільки проблема високого рівня забруднення 

навколишнього середовища в Україні накладається на проблему енергетичної 
залежності і енергетичної неефективності в умовах подорожчання 

енергоносіїв, насамперед важливою є участь бізнесу в розробці і застосуванні 
технологій енерго- та ресурсозбереження, їх впровадженні, в тому числі, в 

державному та комунальному секторах економіки. 
На сьогодні потребує термінового вирішення питання нормативно-

правового врегулювання відносин між державними і приватними партнерами 
в Україні. З цією метою розроблено та знаходиться на опрацюванні у 

Верховній Раді України проект Закону України «Про державно-приватне 
партнерство», метою якого є створення умов для підвищення 
конкурентноздатності державного сектора економіки через більш ефективне 

використання державного майна, залучення інвестицій в економіку України, 
модернізацію промислової та соціальної інфраструктури, підвищення якості 

товарів, робіт та послуг.  
Прийняття зазначеного Закону створить сприятливі умови для 

підвищення конкурентноздатності економіки країни та залучення інвестицій. 
Суттєва частка інвестиційних потреб галузей економіки України буде 

забезпечена через прямі інвестиції та виконання інвестиційних зобов'язань 
приватними партнерами.  
 
 

2.2.2. Громадські об’єднання підприємців як посередники між 
владою і бізнесом 

 
Залучення громадськості до процесу державотворення - обов‘язкова 

передумова успішного демократичного державного управління. Адже 

цивілізоване суспільство надзвичайно зацікавлене у формуванні потужного 
середнього класу, який є основою його успішного поступу, створюючи 

робочі місця та збагачуючи казну держави з одного боку, і виховуючи 
соціально активного громадянина й людину, упевнену в завтрашньому дні, з 

іншого. 
Крім того, сприяння розвитку громадянського суспільства повинно 

передбачати налагодження ефективної взаємодії органів виконавчої влади з 
інститутами громадянського суспільства, що має базуватися на партнерстві, 
взаємозаінтересованості у досягненні цілей, пов'язаних з процесом 

демократизації усіх сфер державного управління і суспільного життя, 
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соціально-економічним і духовним прогресом, всебічним забезпеченням 
захисту прав і свобод людини та громадянина. 

Показовим з точки зору активності розвитку громадського руху 
підприємців є історія його розвитку. Започаткований у 1991-1992 роках, цей 
процес потребував урегулювання взаємодії органів виконавчої влади з 

громадськими організаціями підприємців як на центральному, так і на 
регіональному рівнях.  

Процес виникнення та становлення громадських об‘єднань підприємців 
в Україні характеризується визріванням внутрішніх передумов для інтеграції 

відповідних соціальних груп населення. 
Перші форми корпоративних об‘єднань виникали переважно в рамках 

профспілкових та виробничо-господарських організацій. 
Згодом зародження кооперативного руху, розвиток орендних відносин 

сприяли появі різних спілок кооперативів, які заявляли про своє прагнення 
захищати групові соціальні інтереси. Так, восени 1989 року з‘явилася Спілка 

кооперативів та підприємців України. 
У червні 1990 року з метою всебічної комплексної підтримки малого 

підприємництва за ініціативою малих підприємств була створена Спілка 
малих підприємств України. Спілка на добровільних засадах об‘єднала 
громадян-підприємців, та підприємства різних форм власності: приватні і 

колективні, кооперативні, змішані і державні; господарські товариства, 
банки, компанії, інші формування. Спілкою створені і працюють регіональні 

центри, представництва, асоціації, фонди. На III з‘їзді Спілки (жовтень 1994 
р.) вона була перетворена на Спілку малих та середніх підприємств, а у 

травні 1996 її перейменовано на Спілку підприємців малих, середніх і 
приватизованих підприємств України.  

У липні того ж 1990 року була створена Спілка орендарів і підприємців 
України. У лютому 1992 - засновано Український Союз Промисловців та 

Підприємців (УСПП). Ефективні механізми підтримки малого 
підприємництва та впровадження ідей соціального партнерства 

опрацьовувалися Асоціацією сприяння розвитку приватного підприємництва 
в Україні ―Єднання‖.  

Одним з перших кроків для створення нормативно-регулюючої основи 

для діяльності громадського руху було прийняття в період з 1992 по 1996 
роки низки законів України ―Про об‘єднання громадян‖, ―Про звернення 

громадян‖, ―Про інформацію‖ та ―Про телебачення і радіомовлення‖. 
Наприкінці 1998 року було створено практично єдиний в системі органів 

виконавчої влади громадський інститут Уповноважених з захисту прав 
підприємців в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі, що стало 

дієвою формою діалогу влади і бізнесу. Унікальність цього інституту полягає 
у тому, що до роботи на громадських засадах залучаються найактивніші 

бізнесмени і громадські діячі, яким делеговано завдання із сприяння 
захистові прав та законних інтересів представників малого та середнього 

бізнесу за місцем проживання.  
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Мережу уповноважених сформовано з незалежних фахівців, які 
наділяються повноваженнями з розгляду скарг і проблем розвитку 

підприємництва в регіонах, представництва інтересів суб‘єктів 
підприємництва в органах влади. У 2003 році було реалізовано ідею 
запровадження когорти помічників Уповноважених, що працюють як за 

територіальним принципом – у районах та містах обласного 
підпорядкування, так і за галузевим – на ринках, у сфері послуг, сільського 

господарства, усюди, де в цьому є потреба.  
Протягом 2002-2005 років з метою реалізації громадянами 

конституційних прав на участь в управлінні державними справами та вільний 
доступ до інформації про діяльність органів державної влади Президентом 

України підписано відповідні укази ―Про підготовку пропозицій щодо 
забезпечення гласності та відкритості діяльності органів державної влади‖, 

―Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів 
державної влади‖, ―Про забезпечення умов для більш широкої участі 

громадськості у формуванні та реалізації державної політики‖, ―Про 
забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної 

політики‖. 
У жовтні 2000 року Держкомпідприємництвом нормативно забезпечено 

діяльність дорадчо-консультативного органу при місцевих органах 

виконавчої влади, що сприяє реалізації державної політики у сфері розвитку 
підприємництва та реалізації регуляторної політики, - Координаційної ради з 

питань розвитку підприємництва, до складу якої на паритетних засадах 
входять представники громадськості та органів місцевої влади. За 8 років 

діяльності координаційних рад прийнято сотні владних рішень у сфері 
підприємництва та господарської діяльності. 

Окрім того, з часу свого заснування, більше 8 років, дієвим партнером 
Держкомпідприємництва та бізнес-громади є Громадська колегія при 

Держкомпідприємництві. 
На сьогодні до складу Громадської колегії входять 65 лідерів 

найпотужніших всеукраїнських громадських об‘єднань підприємців. Серед 
членів Громадської колегії кращі представники вітчизняного бізнесу, 
активісти громадського руху, профспілкові лідери, провідні науковці. 

Асоційованих членів Громадської колегії можна умовно поділити за 
галузевим принципом (Асоціація ―Союз Ювелірів України‖, Асоціація 

українських підприємств вторинних металів «Втормет», Всеукраїнське 
об‘єднання зброярів, Асоціація виробників та будівельників полімерних 

трубопроводів, Союз оптовиків і виробників алкоголю та тютюну, 
Українська національна асоціація суднових постачальників, Українська 

асоціація вітчизняних виробників хімічних джерел струму „ХДС України‖, 
Асоціація суднобудівників України ―Укрсудпром‖, Українська асоціація 

виробників тютюнових виробів «Укртютюн» тощо) та принципом захисту 
прав підприємців (Спілка підприємців малих, середніх і приватизованих 

підприємств України, Українська ліга молодих підприємців, Всеукраїнська 
незалежна професійна спілка працівників транспорту, Спілка захисту прав 
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суб‘єктів підприємництва, Спілка аудиторів України, Конгрес приватних 
роботодавців, Український союз промисловців і підприємців, Спілка 

орендарів і підприємців України тощо).  
Постійно отримуються нові пропозиції від об‘єднань громадян щодо 

участі у роботі Громадської колегії. Завдяки ініціативи її членів запрацював 

механізм реального обговорення проблем малого та середнього бізнесу у 
форматі Громадських слухань або Громадських консультацій.  

Активність підприємницької громадськості засвідчує значну роль 
Держкомпідприємництва у системі взаємодії влади та бізнесу. 

З 2000 року Законом України ―Про ліцензування певних видів 
господарської діяльності‖ при Держкомпідприємництві було впроваджено 

принципово новий інститут – експертно-апеляційну раду. Рада як 
законодавчо визначений колегіальний орган стала першим прикладом 

партнерства держави і громадськості та інструментом регулювання 
досудових спорів підприємця і органу ліцензування. 

Рада здійснює експертизу проектів нормативно-правових актів з питань 
ліцензування, розроблення рекомендацій з основних проблем державної 

політики у сфері ліцензування, розглядає заяви претензії та скарги суб‘єктів 
господарювання на рішення органів ліцензування щодо порушення цими 
органами ліцензійного законодавства. Рішення Ради мають характер 

експертних висновків і є обов‘язковими для розгляду 
Держкомпідприємництвом та підставою для видання ним розпорядження про 

усунення порушень законодавства у сфері ліцензування. Рішення ради 
обов‘язкові до виконання.  

Про зростання довіри підприємців до даної інституції  свідчить той факт, 
що у порівнянні з 2005 роком кількість звернень суб‘єктів господарювання 

до Ради  зросла в 5,9 разів (з 55 до 329 скарг).  
Також, Держкомпідприємництвом ініційовано підписання двосторонніх 

угод про співробітництво між обласними державними адміністраціями щодо 
забезпечення державної політики з питань підприємництва. У 2008 році 

підписано угоди з Львівською, Полтавською, Харківською, Хмельницькою та 
Черкаською облдержадміністраціями. У них передбачено заходи, спрямовані 
на підвищення якості надання державних послуг підприємцям, а також на 

попередження недоліків і порушень прав та інтересів суб‘єктів 
господарювання. 

З метою забезпечення ефективної співпраці підприємницьких структур з 
Урядом України та іншими органами державної виконавчої влади у 

проведенні державного розвитку підприємництва і формування ринкової 
інфраструктури 22 березня 1993 року була заснована Рада підприємців при 

Кабінеті Міністрів України. Відповідно до реалій та потреб часу склад Ради 
змінювався, її Положення удосконалювалося.  

Сьогодні Рада є постійно діючим консультативно-дорадчим органом для 
надання експертної та консультаційної допомоги Кабінету Міністрів в 

процесі проведення державної політики у сфері розвитку підприємництва в  
умовах проведення економічних реформ, до складу якої входять провідні 
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громадські лідери, науковці, визнані експерти з економічної та соціальної 
політики (всього - 68 осіб). 

Наступним кроком Уряду в удосконаленні взаємодії влади та 
громадськості було прийняття постанови Кабінету Міністрів України  
від 15 жовтня 2004 року за № 1378 ―Деякі питання щодо забезпечення участі 

громадськості у формуванні та реалізації державної політики‖, яка 
передбачала об‘єднання зусиль влади і громадськості у напрямку пошуку 

шляхів і ресурсів для вирішення важливих проблем суспільства.  
Результатом прийняття зазначеної постанови стала уніфікація системи 

консультативно-дорадчих органів при органах виконавчої влади всіх рівнів.  
Наразі, громадські ради, що створені при більшості центральних та 

місцевих органів виконавчої влади, є ефективним механізмом впливу 
громадськості на вироблення політики певного державного органу, 

додатковим експертно-інформаційним ресурсом відповідного органу 
виконавчої влади. Завдяки цьому громадські ради можуть суттєво впливати 

на рівень довіри громадян до влади та упереджувати протистояння 
суспільства владі.  

Станом на початок 2008 року громадські ради (колегії) створені при 72 
органах виконавчої влади. До їх складу входить близько 2 тисяч осіб, з яких 
більше 1 тисячі представників громадських організацій,  близько 200 

представників професійних спілок, 300 інших представників громадськості, 
100 представників засобів масової інформації, органів виконавчої влади, 

органів місцевого самоврядування, політичних партій.  
Проте, історичними для формування нормативного поля у сфері 

підприємництва стали останні три роки. Загалом, спостерігалося велике 
очікування підприємцями реального прориву на шляху усунення 

адміністративних, фіскальних, регуляторних та інших перешкод, що стоять 
на заваді їхньої повсякденної діяльності. 

Реальним підтвердженням цьому стали шість Всеукраїнських форумів 
―Влада і бізнес – партнери‖ за участю вищих посадових осіб держави. 

Визначальними для бізнесу були прийняті за їх результатами Укази 
Президента України ―Про лібералізацію підприємницької діяльності та 
державну підтримку підприємництва‖, ―Про деякі заходи щодо забезпечення 

здійснення державної регуляторної політики‖, „Про Концепцію 
вдосконалення державного регулювання господарської діяльності‖, „Про 

невідкладні заходи щодо вдосконалення державного регулювання 
господарської діяльності‖. 

Саме вони стали дієвим інструментом для проведення системної роботи 
з ліквідації штучних бар‘єрів та перепон, що стоять на заваді вільного 

розвитку ділової ініціативи українських громадян та залишилися у спадок від 
попередніх років. 

Наприкінці 2007 року Урядом схвалено Концепцію сприяння органами 
виконавчої влади розвитку громадянського суспільства, яка має на меті 

створити сприятливі умови для розвитку громадянського суспільства та 
зміцнення демократії в Україні. Планом заходів Концепції передбачено 
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вдосконалення законодавчої бази з питань розвитку громадянського 
суспільства та діяльності його інститутів.  

З метою створення належних умов для участі громадськості у 
формуванні та реалізації державної політики в листопаді 2008 року 
відповідною постановою Кабінету Міністрів України затверджено Порядок 

сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої 
влади. Цим Порядком визначено, що громадська експертиза є складовою 

механізму демократичного управління державною, який передбачає 
проведення інститутами громадянського суспільства оцінки діяльності 

органів виконавчої влади, ефективності прийняття і виконання такими 
органами рішень, підготовку пропозицій щодо розв‘язання суспільно 

значущих проблем для їх врахування органами виконавчої влади у своїй 
роботі.  

Всі згадані форми розвитку діалогу влади і громадськості мають одне 
головне завдання – це посилення прозорості, підконтрольності та підзвітності 

влади, перетворення її на механізм практичного втілення державної політики 
розвитку підприємництва. 

Окрім того, інноваційним можна вважати наступний крок, який планує 
зробити влада, а саме: прийняття проекту Закону України «Про громадські 
організації», що має на меті замінити існуючий Закон України «Про 

об‘єднання громадян». Даний проект є прогресивним для діяльності багатьох 
громадських організацій підприємців і визначає правові та організаційні 

основи реалізації права громадян на свободу об‘єднання у громадські 
організації для здійснення і захисту своїх прав. 

У законопроекті враховано досвід законодавчого забезпечення 
функціонування неурядових організацій у провідних європейських країнах. 

Одним із нововведень законопроекту є підхід до діяльності громадських 
організацій без обмежень за територіальною ознакою, що дає можливість 

здійснювати свою діяльність на всій території України без перереєстрації.  
Однак, залишається відкритим питання представництва та охоплення 

представників бізнесу мережею об‘єднань. Незважаючи на активний 
розвиток громадських об‘єднань підприємців, вони досі не утворили дієвої 
мережі, необхідної для формування повноцінних відносин соціального 

партнерства. Значна кількість громадських об‘єднань підприємців є фактично 
елітарними організаціями, які вирішують вузькогрупові цілі, часто — суто 

політичного характеру, та не створюють загального середовища захисту 
інтересів бізнесу.  

Свідченням цього є те, що в Україні, з одного боку, виникає багато 
різних громадських об‘єднань, які претендують бути виразниками інтересів 

підприємництва. З іншого боку – добрі наміри далеко не завжди втілюються 
без проблем. Так, зокрема, діяльність багатьох об‘єднань, які формально 

нараховують десятки тисяч членів, вичерпуються діяльністю його 
центрального апарату правління (президія, рада, комітет тощо). Крім того, в 

багатьох випадках аморфність програм та цільових настанов призводить до 
роз‘єднання дій та втрати потенційних можливостей. За умови політичної та 
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економічної нестабільності багато діючих та утворюваних громадських 
підприємницьких структур на різних рівнях активно намагаються впливати 

на хід подій, що їх цікавлять. Однак, відсутність чітких програм, 
організаційного досвіду, ресурсних можливостей та достатньо значимої 
громадської підтримки призводить до практичної деградації багатьох 

об‘єднань або до їх переродження в пошуках можливих шляхів досягнення 
цілей. Небагато підприємницьких громадських організацій продовжують 

активно відстоювати інтереси підприємців. 
Одним з напрямків демонополізації управління економікою, а водночас 

– і стимулом розвитку провідних громадських об‘єднань, може стати 
передача їм частини функцій, які зараз належать державі. Зокрема, слід 

забезпечити надання певної частини державної підтримки, зокрема – малого 
підприємництва, інноваційного бізнесу тощо через галузеві та регіональні 

асоціації. Як засвідчує світовий досвід, громадські об‘єднання можуть, 
наприклад, відігравати роль поручителів при отриманні кредитів, надавати 

підприємствам рекомендації, виступати суб‘єктами сертифікації тощо. 
Залучення громадських об‘єднань до реалізації функцій державної влади 

дозволить не лише скоротити шлях, який проходять управлінські рішення у 
владній ієрархії, але й зменшити відповідні статті витрат державного 
бюджету.  

Забезпечуючи постійний моніторинг державної політики з метою 
виявлення моментів її неузгодженості із завданнями розвитку 

підприємництва, громадські об‘єднання підприємців сприяють підвищенню 
ефективності державної політики. Спираючись на них, органи влади мають 

змогу одержувати оперативну інформацію про стан національної економіки й 
потреби суб‘єктів господарювання, делегувати їм певні права на реалізацію 

заходів державної економічної політики, повноваження щодо економічної 
експертизи інвестиційних проектів, економіко-правового аналізу проектів 

законів та постанов уряду, вироблення проектів рішень органів влади з 
відповідних питань тощо.  

Перед громадськими об‘єднаннями підприємців у сучасному 
громадянському суспільстві постають наступні завдання: 

- допомогти підприємцям усвідомити їхні корпоративні інтереси, в тому 

числі – стратегічні, визначити й узагальнити перешкоди, що стоять на шляху 
їхньої адаптації до ринкової економіки, сформулювати вимоги щодо 

макроекономічного середовища, яке б сприяло розвитку підприємництва, 
пропозиції щодо необхідних заходів державної економічної політики, 

забезпечити оперативний обмін інформацією між членами об‘єднання та між 
об‘єднаннями, інформування засобів масової інформації, формування 

відповідної громадської думки; 
- виробити та проводити власну послідовну економічну політику, 

спрямовану на захист інтересів підприємництва в Україні, співпрацюючи з 
іншими об‘єднаннями підприємців та державою; 

- забезпечувати ділову підтримку повсякденного функціонування 
суб‘єктів господарської діяльності, спрямовану на захист їхніх юридичних 
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прав, навчання кадрів, проведення прикладних наукових досліджень, 
інформаційне забезпечення, юридичне, економічне, науково-технічне 

консультування, рекламні послуги, підтримку безпеки господарської 
діяльності тощо.  

Підсумовуючи вищесказане, можна зробити висновок, що проблема 

взаємодії держави і громадянського суспільства є ключовою у житті будь-
якої демократичної країни. А перспективи розвитку відкриваються тільки 

тоді, коли держава і громадянське суспільство не лише розпочнуть діалог, 
але й налагодять між собою стійку взаємодію, активну участь 

громадянського суспільства у справах держави і одночасно у реалізації 
запитів та інтересів людей.  
 

2.2.3. Соціальне партнерство та відповідальність бізнесу 
 

Об'єднання ресурсів держави і ділових кіл є необхідним для суспільства, 

держави і для самого бізнесу. Соціальне партнерство держави і б ізнесу 
дозволить укріпити інститути державності і приватної власності, підвищити 
ступінь довіри до держави, змінити імідж бізнесу в очах населення в 

позитивну сторону. Участь бізнесу у вирішенні соціальних проблем свідчить 
про його соціальну відповідальність. Під нею розуміється добровільна участь 

бізнесу в задоволенні суспільних запитів в життєво важливих сферах, його 
відповідальне відношення до проблеми стабільного розвитку. 

Для ефективного партнерства бізнесу з державою у вирішенні 
соціальних проблем необхідно створити культуру такої взаємодії та механізм 

його реалізації. Соціальне партнерство повинне бути засноване на принципах 
добровільних зобов'язань, взаємовигідності, взаємної довіри. 

Принцип добровільності має особливе значення. Партнерські відносини 
не можуть будуватися на основі примушення бізнесу з боку держави 

(наприклад, добровільно-примусова благодійність). 
Соціальна відповідальність бізнесу вже є реальністю в українському 

суспільстві. За результатами опитування, проведеного ООН, три чверті 

українських компаній вже практикують соціально відповідальну діяльність в 
тій або іншій формі. Форми і обсяг соціальної активності розрізняються 

серед компаній різного розміру. Більше 40 українських компаній великого 
бізнесу підписали Глобальний Договір ООН. При цьому найважливішим є 

формат Глобального договору. Він не є механізмом регулювання: не 
займається ні «наглядом», ні примушенням, ні оцінкою поведінки або дій 

компаній. Натомість Глобальний договір покладається на публічну 
підзвітність, транспарентність і освічену політику компаній, трудящих і 

громадянського суспільства із захисту власних інтересів в цілях ініціації і 
спільного запровадження практичних заходів, направлених на реалізацію 

чотирьох базових груп принципів Глобального договору: принципи захисту 
прав людини, принципи недискримінаційного забезпечення трудових 

відносин, принципи захисту екології та боротьби з корупцією . 



 49 

Традиційними сферами соціально відповідальної діяльності бізнесу є 
розвиток внутрішніх програм для свого персоналу, участь в екологічних 

проектах, участь в регіональних і локальних програмах розвитку при 
співпраці з місцевими органами влади, добродійність. 

Соціальне партнерство в трудовій сфері отримало значний розвиток в 

Україні. Воно виражається в розвитку соціальних програм на підприємствах, 
тренінгу персоналу, поліпшенні умов праці. Проблемою залишається 

виведення зарплат з «тіні» і їх своєчасна виплата. Хоча останнім часом до 
початку фінансової кризи тут спостерігався значний прогрес.  

Соціальне партнерство в екологічній сфері набуває особливого значення. 
Сьогодні проблема високого рівня забруднення навколишнього середовища в 

Україні накладається на проблему енергетичної залежності і енергетичної 
неефективності України, що підвищує ризики техногенних катастроф. У 

сучасній ситуації як ніколи важлива участь бізнесу в розробці і застосуванні 
технологій енерго- та ресурсо- збереження, відновленні природного місця 

існування людства. 
Соціальне партнерство в боротьбі з корупцією відповідає інтересам обох 

партнерів. Корупція загрожує принципам демократії, верховенства права, 
захисту прав людини, економічному і соціальному розвитку, стабільності 
демократичних інститутів. 

Основою соціального партнерства є прозорість взаємин держави і 
бізнесу. З боку держави це означає створення сприятливого інвестиційного 

клімату, передбачуваність і стабільність «правил гри», відкритість 
інформації, створення механізму цивілізованого лобіювання інтересів бізнесу 

і відкритого діалогу з ним з питань розвитку країни. Важливе значення має 
рівне відношення до бізнесу різного розміру і різної секторної 

приналежності. Спроби створення необґрунтованих пільг для окремих 
галузей не можуть бути ефективним інструментом державної політики. 

Іншою важливою проблемою є попередження можливості конфлікту 
інтересів у сфері державного управління шляхом розділення політичних і 

господарських функцій.  
З боку бізнесу потрібне підвищення соціальної відповідальності 

виходячи з того, що соціально відповідальна компанія повинна відповідати 

наступним критеріям: як цивільна особа вона повинна дотримуватися 
законів, норм громадянського життя; як виробник – виробляти безпечні, 

надійні товари, встановлювати справедливі ціни; як роботодавець – 
піклуватися про матеріальне становище працівників, недопущення їх 

дискримінації; як суб'єкт управління ресурсами – ефективно 
використовувати ресурси і опікуватися тими земельними ділянками, на яких 

розташовано підприємство; як об'єкт інвестування – захищати інтереси 
інвесторів і надавати правдиву інформацію про своє положення; як учасник 

соціального розвитку  - стимулювати і підтримувати інновації і визнавати 
відповідальність за вплив на якість життя оточуючих; як конкурент – не 

повинна брати участь у нечесній конкуренції і необґрунтованому обмеженні 
конкуренції. 
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ЧАСТИНА 3. ПІДПРИЄМНИЦТВО В НАЦІОНАЛЬНІЙ 
ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ 

 

3.1. Динаміка підприємництва та його внесок в 
національну економіку України 

 

3.1.1. Типологізація суб’єктів підприємництва в Україні 
 
Законодавством України визначено, що підприємництво – це 

господарська діяльність, яка здійснюється для досягнення економічних і 

соціальних результатів та з метою одержання прибутку. Підприємництво є 
самостійною, ініціативною, систематичною, на власний ризик господарською 

діяльністю. 
Суттєвим національним досягненням є створення сучасних передумов 

розвитку підприємництва в умовах ринку. Тобто, законодавством України не 
передбачено жодних обмежень підприємництва певними видами економічної 

діяльності. Натомість зазначено, що правове регулювання господарських 
відносин здійснюється з урахуванням суспільного поділу праці, що реально 

сформувався, та об‘єктивно існуючих галузей економіки (усіх видів 
економічної діяльності).  

Не передбачено і обмежень щодо організаційно-правових форм суб‘єктів 
підприємництва, якими можуть виступати як юридичні особи, так і фізичні 
особи-підприємці, що пройшли державну реєстрацію. Юридичні особи 

можуть виступати у формі будь-яких видів підприємницьких товариств та 
підприємств різних форм власності, результатом діяльності яких є 

матеріальний продукт, нефінансові та фінансові послуги.  
В українській практиці об‘єктом статистики підприємств є 

підприємницька діяльність суб‘єктів господарювання усіх видів економічної 
діяльності та організаційно-правових форм. Центральною одиницею 

статистичного спостереження є підприємство, що створене і функціонує 
передусім для отримання прибутку. Некомерційні товариства, які 

здійснюють комерційну діяльність, належать до підприємств за умови, якщо 
питома вага їх доходу від реалізації комерційного продукту становить не 

менше п‘ятдесяти відсотків усього валового доходу. 
Відповідно до ролі в національній економіці та масштабів діяльності 

розрізняють малі, середні та великі підприємства. У законодавчому полі 
України особлива увага приділена малим підприємствам та фізичним особам 
- підприємцям через їх особливу роль у становленні сучасної моделі 

економіки. 
До останнього часу відповідно до Господарського кодексу України (від 

16.01.2003 № 436-IV із змінами та доповненнями) нормою, що визначала 
категорію малого підприємства був наступний критерій: юридична особа, у 

якої середньооблікова чисельність працюючих за звітний період не 
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перевищує п‘ятдесят осіб, а обсяг валового доходу – суми, еквівалентної 
п‘ятистам тисячам євро за середньорічним курсом НБУ. 

Зростаючі масштаби підприємницької діяльності, інфляційні процеси, 
необхідність адаптації до національних умов міжнародних, і передусім 
європейських норм щодо регулювання підприємницької діяльності вимагали 

поступового перегляду критеріїв віднесення підприємств до малих, середніх 
та великих. 

Тому Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України з питань регулювання підприємницької діяльності» від 

18.09.2008 № 523-VI встановлено нові критерії для віднесення підприємств 
до категорії малих, середніх та великих шляхом внесення відповідних змін до  

Закону України «Про державну підтримку малого підприємництва» та 
Господарського кодексу України, що є одним з кроків по приведенню 

української класифікації підприємств до рекомендацій ЄС. 
На сьогоднішній день суб‘єктами малого і середнього бізнесу  є фізичні 

особи, зареєстровані  у встановленому порядку як суб‘єкти підприємницької 
діяльності відповідно до Закону України «Про державну підтримку малого 

підприємництва» та юридичні особи - малі і середні підприємства, визначені 
відповідно до Господарського кодексу України. 

Згідно статті 63 Господарського Кодексу України малими вважаються 

підприємства, середньооблікова чисельність працюючих яких не перевищує 
за рік п‘ятдесят осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції – 

сімдесяти мільйонів гривень. Великими визнаються підприємства, на яких 
чисельність працюючих перевищує двісті п‘ятдесят осіб, а обсяг валового 

доходу від реалізації перевищує сто мільйонів гривень. Відповідно, усі інші 
підприємства належать до категорії середніх.  

Ці критерії переважно будуть застосовуватись починаючи з 2009 року.  
Відповідно, кількість малих підприємств з 2009 року суттєво збільшиться 

(рис. 3.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 3.1. Розподіл підприємств в Україні за розмірами 
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груп підприємств, які є продуктом глобалізації та економічної інтеграції, 
одним з проявів яких є рівень активності саме великого національного 

бізнесу та його просування за межі країни. За загальносвітовою практикою 
виділяють три типи груп підприємств: 

- транснаціональна група підприємств, тобто група з не менш як двома 

підприємствами, розташованими у різних країнах; 
- група підприємств-резидентів, усі підприємства якої розташовані на 

одній національній території; 
- частина транснаціональної групи підприємств, розташована на 

національній території. 
Група виникає з об‘єднання акціонерних товариств, серед яких за 

різними рівнями ієрархії існують материнські та дочірні підприємства. 
Тобто, підприємство може бути як незалежним, так і у складі групи 

підприємств. 
Для економістів і статистиків постає питання щодо завершеності 

формування групи як єдиної економічної одиниці, оскільки внутрішніх рівнів 
ієрархії може бути досить багато. Актуальним для України є питання 

неготовності законодавчої бази, яка б забезпечувала нормативне 
забезпечення організації груп підприємств та інформації про їх діяльність. 
Законодавче врегулювання цього питання є одним із завдань державної 

політики на майбутнє. 
Підсумовуючи зазначене, можна сказати, що сьогодні в Україні 

підприємництво є ринковою діяльністю, що здійснюється такими його 
суб‘єктами як: 

- фізична особа – підприємець; 
- мале підприємство; 

- середнє підприємство; 
- велике підприємство; 

- група підприємств. 
Це в цілому відповідає структурі суб‘єктів підприємництва у економічно 

розвинутих країнах, що дає право на порівняння показників його розвитку із 
показниками розвитку цих країн, аналізу отриманих даних і підготовки 
пропозицій для подальшого вдосконалення розвитку цієї сфери економіки 

України. 
 

3.1.2. Кількісні та якісні показники розвитку підприємництва 
 

Різні рівні розвитку національних економік визначають різні завдання 

перед державною політикою щодо розвитку підприємництва, яке виступає у 
якості одного з головних чинників формування середнього класу, розвитку 

демократії та побудови громадянського суспільства.  
В країнах з перехідною економікою, в першу чергу, завжди вирішуються 

питання кількісного росту суб‘єктів малого підприємництва, зменшення 
рівня адміністративних бар‘єрів та державного втручання у підприємницьку 
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діяльність. 
В умовах системної перебудови національної економіки 

підприємницький сектор виконує свою провідну роль і виступає гарантом 
стабільності економіки та підвищення рівня життя її громадян. Реальний стан 
цього сектора  підтверджують статистичні дані та стійка тенденція розвитку. 

Динаміка загальних темпів приросту суб‘єктів підприємництва країни 
свідчить про те, що починаючи з 1991 року, цей сектор економіки  кількісно 

виріс майже у 12 разів.    
Проте, незважаючи на стійку тенденцію до його зростання, абсолютні 

значення темпів приросту в залежності від періодів є неоднозначними. Так, 
найбільші темпи приросту загальної кількості суб‘єктів підприємництва 

припадають на 1991 – 1996 роки і дорівнюють в середньому  148% - 191% 
щорічно.  В період з 1996 по 2003 рік включно показники зростання майже 

однакові: щорічно 114% - 117%. Починаючи з 2004 року, відбуваються 
стрибкоподібні зміни темпів приросту суб‘єктів підприємництва: з 4,7% до 

8,4% (2004-2005р.р.) та від 3% у 2006 році до 11% у 2007. 
На початок 2008 року загальна кількість суб‘єктів підприємництва в 

Україні дорівнювала понад 2,6 млн. одиниць. 
 В структурі їх загальної кількості підприємства складають 15,8 %, а  

фізичні особи-підприємці - 84,2 %. 

В структурі підприємств найбільшу частку займають малі – 85,1% (324 
тис. одиниць); на середні припадає 14,7% (56 тис. одиниць), а на великі  – 

лише 0,2% (770 підприємств).  
З впровадженням нових критеріїв визначення суб‘єктів підприємництва 

відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України з питань регулювання підприємницької діяльності» має 

відбутись перерозподіл у структурі кількості підприємств: зменшення 
кількості середніх підприємств (до 24,5 тисяч) на користь малих та великих. 

Їх кількість відповідно становитиме 354,8 тисячі (93,1%) та 1520 підприємств 
(0,4%) (Додаток А). Тож у структурі підприємств за їх кількістю має ще 

більш посилиться значимість малих підприємств.  
Мале підприємництво, до якого, крім малих підприємств та малих 

фермерських господарств, належать фізичні особи-підприємці, на сьогодні є 

локомотивом підприємницького сектора.  
Загальна кількість суб‘єктів малого підприємництва на початок 2008 

року складала 2576,5 тис. одиниць, що на 74% більше у порівнянні з 
відповідним показником 2001 року (рис. 3.2).  
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Рис. 3.2. Динаміка кількості суб'єктів малого підприємництва в Україні 

 у 2001-2007 роках 

 
Кількість зареєстрованих малих фермерських (селянських) господарств 

за період з 2001 року зросла на 4%, а кількість фізичних осіб - підприємців - 
на 84 %.  

На фоні загальних високих темпів збільшення кількості суб‘єктів  
малого підприємництва темпи зростання кількості фізичних осіб-підприємців 

суттєво випереджали динаміку утворення малих підприємств.   
Серед всіх підприємств випереджаюче кількісне зростання є 

характерним для малих підприємств (проти середніх та великих). Їх кількість 
порівняно з початком активних ринкових перетворень (1995 рік) збільшилась 
в 3,4 рази. Причому, до 2007 року в країні  зберігалась позитивна тенденція  

збільшення кількісного показника малих підприємств майже в усіх регіонах 
України (рис. 3.3). 
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Рис. 3.3.  Кількість малих підприємств за регіонами України у 2007 році 

 

Показник середньої кількості малих підприємств по Україні у  
розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення у 2007 році становив 70 

одиниць (Додаток А, продовження). 
Позитивно, що на відміну від першої половини 1990-х років утворення 

малих підприємств відбувається не в результаті поділу чи реструктуризації 
діючих підприємств, а шляхом утворення абсолютно нової виробничої 

одиниці. 
За підсумками 2007 року в країні розпочали свою діяльність 16,6 тис. 

нових малих підприємств, 3,9 тис. середніх і лише – 6 великих. Причому, 

якщо на початку реформування економіки спостерігалось переважно активне 
утворення нових торговельних підприємств, то сучасна ситуація 

характеризується виникненням нових транспортних підприємств, 
підприємств у сфері операцій з нерухомістю, готельному та ресторанному 

бізнесі, освіти, охорони здоров‘я та інших. Поряд з торгівлею (33,9%) 
найбільшу питому вагу займають підприємства - суб'єкти підприємницької 

діяльності з надання послуг в сфері нерухомості, інжинірингу та надання 
послуг підприємцям (21,4%). 

У виробничому секторі (сільське господарство, промисловість та 
будівництво) зросла частка будівельних підприємств з 11% проти 8% у 2000 

році. 
Розподіл питомої ваги малих підприємств за основними видами 

економічної діяльності у 2007 році виглядав таким чином: 32% малих 
підприємств від їхньої загальної  кількості працювали у сфері торгівлі, 
ремонту автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку. 

Операціями з нерухомим майном, орендою, інжинірингом та наданням 
послуг підприємцям займалися 23,3% малих підприємств. 5,1% підприємств 
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функціонували у сфері транспорту і зв'язку, 3,2% - займались готельним та 
ресторанним бізнесом; 3,2% - надавали комунальні та індивідуальні послуги, 

здійснювали діяльність у сфері культури та спорту; 1,4% - здійснювали 
фінансову діяльність. У сфері охорони здоров‘я та надання соціальної 
допомоги працювало 1,3% малих підприємств, у сфері освіти  - 0,6%.  

Кількість фізичних осіб - підприємців за галузевим розподілом 
переважає над кількістю малих підприємств практично у всіх видах 

економічної діяльності, крім сільськогосподарської. 
За видами економічної діяльності найбільшим є внесок фізичних осіб –

підприємців у торгівлі (92,1%), діяльності транспорту та зв'язку (90,6), сфері 
комунальних та індивідуальних послуг (89,8), у сфері охорони здоров'я та 

соціальної допомоги (77), готельному та ресторанному бізнесі (76,6), 
промисловості (69,4%). 

 Вагому соціальну роль підприємництва визначає його здатність до 
швидкого і масштабного створення нових робочих місць.  

За підсумками  2007 року в малому та середньому бізнесі було зайнято 
майже 10 млн. осіб. Щоправда, впродовж останніх років незначний спад 

цього показника спостерігається на малих і середніх  підприємствах. 
Кількість зайнятих осіб у фізичних осіб-підприємців, навпаки, помітно 
зростає: до 8,2% у 2007 році  проти 2,8% у 2004.  

За даними Держкомстату у 2007 році рівень зайнятості на малих 
підприємствах України у відсотках до загальної кількості працездатного 

населення становить 6,0% (рис. 3.4).  
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Рис. 3.4.   Рівень зайнятості на малих підприємствах України 

 

Найвищий рівень зайнятості на малих підприємствах відзначався у місті 
Києві (14,6%), найнижчий - у Луганській області (4,1%).  
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У 6 регіонах, зокрема, містах Києві і Севастополі, Київській, Львівській, 
Одеській, Харківській областях цей показник перевищив середнє значення по 

країні. 
Питома вага малого та середнього бізнесу в загальних обсягах економіки 

поступово збільшується і на сьогодні цей сектор забезпечує 74,2% обсягу 

реалізованої продукції.  
Узагальнюючи позитивні і негативні сторони розвитку малого та 

середнього бізнесу в Україні, можна зазначити, що за кількісними оцінками 
розвиток цього сектору економіки практично відповідає європейським 

показникам. Це підтверджує показник кількості суб‘єктів малого та 
середнього підприємництва на тисячу населення, який у 2007 році досяг 56,6 

одиниць (у Великій Британії - 59, Німеччині - 43, Франції - 42, Португалії - 
66, Італії - 72). 

Разом з тим, за якісними показниками вітчизняне підприємництво 
значно відстає від європейського стандарту. І не лише за показником якості 

самої продукції, але й за його внеском у розвиток економіки, за рівнем 
продуктивності праці, наявністю економічно доцільних створюваних 

робочих місць і соціальних гарантій тощо. У 2007 році за темпами зростання 
продуктивності праці малі підприємства значно відставали від середніх та 
великих. Великі підприємства збільшили рівень продуктивності на 9,3%, 

середні – на 4,1%, а малі – лише на 0,6%. В окремих видах економічної  
діяльності, таких як сільське господарство, транспорт та охорона здоров'я, 

випереджаючі темпи росту продуктивності праці забезпечували середні 
підприємства. 

Неухильне  впровадження у повній мірі засад державної регуляторної 
політики, встановлення прозорих „правил гри‖, усунення бар‘єрів для 

ведення бізнесу та заохочення конкуренції – це оновлений шлях  розвитку 
вітчизняного бізнесу як невід‘ємного елементу української економіки.   

В той же час, подальший якісний розвиток вітчизняного підприємництва 
на основі інноваційної моделі можливий лише за умов стабілізації політичної 

і, як результат, економічної ситуації в державі. 
 

3.1.3. Проблемні аспекти розвитку підприємництва в Україні 
 

В умовах системної перебудови економіки України у напрямку її 

адаптації до ринкових відносин, в яких має домінувати соціальна орієнтація, 
об‘єктивно необхідним є створення трансформаційних механізмів, які б 

стимулювали суб‘єктів господарювання нарощувати обсяги та підвищувати 
ефективність виробництва, оновлювати виробничу матеріально-технічну 

базу. Але реалії формування підприємницького ресурсу в українській 
економіці свідчать, що цей процес натрапляє на ряд істотних перешкод: по-

перше, реформи, що проводяться, не завжди відповідають рівневі розвитку 
підприємництва; по-друге, унаслідок домінування умов трансформаційних 

процесів в економіці відбувається надмірне збільшення невизначеності 
підприємницької діяльності; по-третє, недосконалість інституційного 
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середовища підприємництва призводить до негативного обмеження свободи 
підприємницької діяльності. Всі ці перешкоди стосуються як загального 

підприємницького середовища, так і, особливо, його невід‘ємної складової – 
сектора малого підприємництва. 

Розвиток підприємництва в Україні в перші роки ХХІ століття свідчить 

про ряд негативних явищ, які накопичилися в його середовищі. Упродовж 
2001-2007 років кількість підприємств – суб'єктів підприємницької діяльності 

стабільно зростала. Щорічні темпи їх росту коливались у межах 4%-7,5% 
(таблиця 3.1). Майже зупинився процес збільшення кількості збиткових 

підприємств. Але ці формально-позитивні рухи у розвитку підприємництва 
нівелюються високою часткою цих збиткових підприємств у загальній їх 

кількості. Так, упродовж 2000-2007 років кожне третє підприємство 
залишалося збитковим. 

 
Таблиця 3.1.  Фактична кількість прибуткових підприємств у загальній кількості 

підприємств СПД в Україні у 2000 – 2007 роках (одиниць) 
 

Показники 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Кількість підприємств – СПД 
- приріст до попереднього року, %  

263 066 
100,0 

279 275 
+ 6,2 

300 334 
+ 7,5 

318 359 
+ 6,0 

331 122 
+ 4,0 

344 514 
+ 4,0 

360 297 
+ 4,6 

380 789 
+ 5,7 

Кількість підприємств–СПД, що не реалі-
зовували продукцію і не надавали послуги 
- приріст до попереднього року, %  

 
54 413 
100,0 

 
59 082 
+ 8,5 

 
64 184 
+ 8,6 

 
71 273 
+ 11,0 

 
78 778 
+ 10,5 

 
89 846 
+14,1 

 
101 284 
+ 12,7 

 
112 538 
+ 11,1 

Кількість підприємств – СПД, що реалізо-
вували продукцію та надавали послуги 
- приріст до попереднього року, %  

 
208 653 
100,0 

 
220 193 
+ 5,5 

 
236 150 
+ 7,2 

 
247 086 
+ 4,6 

 
252 344 
+ 2,1 

 
254 668 

+0,9 

 
259 013 
+ 1,7 

 
268 251 

+ 3,6 

Частка підприємств – СПД, що не 
реалізовували продукцію та не надавали 
послуги, у загальній їх кількості 

20,7% 21,2% 21,4% 22,4% 23,8% 26,1% 28,1% 29,6% 

Частка підприємств, які одержали збиток 
від звичайної діяльності до оподаткування  

37,7% 38,2% 38,8% 37,2% 34,8% 34,2% 33,5% 32,5% 

Частка підприємств, які одержали 
прибуток від звичайної діяльності до 
оподаткування  62,3% 61,8% 61,2% 62,8% 65,2% 65,8% 66,5% 67,5% 

Розраховано за даними Державного комітету статистики України 

 

Це суттєво знижує якісні економічні параметри ефективності 
підприємницького середовища, до яких, в першу чергу, належать показники 

фактичної кількості підприємств, що реалізують продукцію та надають 
послуги і фактичної кількості прибуткових підприємств у їх загальній 

чисельності. Щодо першого показника: має прояв тенденція до зниження 
щорічного приросту кількості підприємств, що реалізують продукцію та 
надають послуги – з 5,5% у 2001 році до 1,7% та 3,6% відповідно у 2006 та 

2007 році. В купі з вищезазначеними показниками, це утворює підґрунтя, яке 
унеможливлює зростання частки прибуткових підприємств.  

Незважаючи на щорічне стабільне зростання кількості офіційно 
зареєстрованих малих підприємств, темпи їх приросту до попереднього року 

уповільнилися в 1,5 рази (з 7,2% до 5,4% відповідно у 2001 та 2007 роках) 
при стабільному зростанні кількості малих підприємств, що не реалізовували 

продукцію та не надавали послуги у звітному році (з 9,1% у 2001 році до 
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14,0% та 11,1% відповідно у 2005 та 2007 роках). Коливання кривої приросту 
кількості прибуткових малих підприємств за цей період має тенденцію до 

зниження. Такі показники стану малого підприємництва не дають підстав для 
зростання частки прибуткових малих підприємств у загальній їх кількості. 
Частка прибуткових малих підприємств у період 2001-2007 років коливалась 

в межах 61,8% - 66,4%, при цьому, найнижчий рівень цього показника 
припадає на 2002 рік. Частка малих підприємств, що не реалізовували 

продукцію та не надавали послуги у загальній їх кількості значно зросла. 
Якщо у 2000 році до таких підприємств належало кожне 4-те мале 

підприємство, то у 2007 році – майже кожне 3-тє. 
Крім того, розвиток цього сектору економіки характеризується низьким 

рівнем процесів капіталізації, інвестування, інформатизації та інноваційних 
технологій, які відбуваються як в сегменті малого, так і загального 

підприємницького середовища. 
Лише кожне 4-те підприємство - суб'єкт підприємницької діяльності в 

цілому по Україні здійснювало валові капітальні інвестиції, а серед малих 
підприємств - кожне 5-те. З кожних 100 підприємств здійснювали витрати на 

інформатизацію тільки 12-14 підприємств, а серед малих таких підприємств 
налічується тільки 8. Лише одне з 274 підприємств (0,37% до загальної 
кількості суб'єктів підприємницької діяльності) здійснювало витрати на 

технологічні інновації у 2007 році, а серед малих підприємств цей показник 
склав одне підприємство з 997 підприємств або 0,1% до загальної кількості 

малих підприємств в Україні.  
Протягом 2000-2007 років щорічна кількість нових створених 

підприємств знаходилась в межах 25 - 35 тис. підприємств, але динаміка їх 
фактичного зростання відбувалася під наростаючим тиском зростання 

кількості ліквідованих підприємств в економіці України у порівнянні з 
кількістю нових суб'єктів підприємницької діяльності (таблиця 3.2). 

 
Таблиця 3.2. Кількість нових підприємств,  

створених в Україні у 2000-2007 роках (одиниць) 
 

Показники 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Кількість нових підприємств – СПД 31 673 24 696 27 004 28 092 25 115 25 362 28 871 34 822 

Фактичний приріст нових підприємств–СПД 

 частка до загальної кількості нових СПД,% 

29 034 

91,7 

16 209 

65,6 

21 059 

78,0 

18 025 

64,2 

12 763 

50,8 

13 392 

52,8 

15 783 

54,7 

20 492 

58,8 

Кількість ліквідованих підприємств – СПД 

- частка до загальної кількості СПД, %  

2 639 

8,3 

8 487 

34,4 

5 945 

22,0 

10 067 

35,8 

12 352 

49,2 

11 970 

47,2 

13 088 

45,3 

14 330 

41,2 

 

Зниження темпів зростання нових підприємств позначається на процесі 
стабільного зменшення зайнятості на підприємствах, в тому числі і на малих. 
За період з 2000 по 2007 рік Україна втратила більше 2,2 млн. робочих місць 

на підприємствах - суб'єктах підприємницької діяльності. При чому, ця 
втрата відбулася в основному на підприємствах великого та середнього 
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підприємництва, оскільки загальна чисельність найманих працівників на 
малих підприємствах залишилася у 2007 році майже на рівні 2000 року 

(відповідно 1674,2 тис. та 1709,8 тис. найманих працівників). 
Територіальна структура кількості малих підприємств за регіонами 

характеризується  нерівномірністю їх розподілу. Із загальної кількості малих 

підприємств, що здійснювали свою діяльність в країні, більше половини 
припадає на 7 регіонів України (зокрема, у 2007 році м. Київ (19,5% від 

загальної кількості малих підприємств країни), Донецьку (8,0%), 
Дніпропетровську (6,7%), Харківську (6,3%), Львівську (5,7%), Одеську 

(5,3%) області та Автономну Республіку Крим (5,0%)).           
З поступовим ростом кількісного показника суб‘єктів малого бізнесу 

продовжує існувати тенденція нерівномірності  їх розподілу за регіонами 
України у розрахунку  на  10 тис. осіб  наявного  населення. Найбільше 

значення  цього показника - 838 од. – залишається у столиці, а найнижче – 
424 одиниць - у Чернігівській області.  

Негативна секторальна дивергенція малого підприємництва має чіткий 
прояв у показниках його фінансово-господарської діяльності. Стабільне 

щорічне зростання позитивного фінансового результату від звичайної 
діяльності, що досягається всіма підприємствами має викривлене 
віддзеркалення щодо фінансових результатів діяльності серед малих 

підприємств (таблиця 3.3).  
 

Таблиця 3.3. Основні фінансово-економічні показники діяльності підприємств 

у 2003-2007 роках 

 

Показники 2003 2004 2005 2006 2007 

Фінансові результати (сальдо) від звичайної діяльності 
до оподаткування (млн.грн.)* 
- всі підприємства –  СПД 
- малі підприємства –  СПД 

 
 

19 643,3 
- 1 233,6 

 
 

44 578,4 
- 1 344,1 

 
 

64 370,8 
- 529,0 

 
 

76 253,4 
249,5 

 
 

135 897,9 
- 1 846,9 

Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування 
(млн..грн.)* 
- всі підприємства –  СПД 
- малі підприємства –  СПД 

 
 

45 817,0 
4 161,2 

 
 

73 694,7 
6 051,8 

 
 

89 165,1 
7 066,9 

 
 

110 648,6 
10 526,2 

 
 

182 994,4 
12 840,2 

Збиток від звичайної діяльності до оподаткування 
(млн..грн.)* 
- всі підприємства –  СПД 
- малі підприємства –  СПД 

 
 

26 173,7 
5 394,8 

 
 

29 116,3 
7 395,9 

 
 

24 794,3 
7 595,9 

 
 

34 395,2 
10 276,7 

 
 

47 096,5 
14 687,1 

Рівень рентабельності (збитковості) операційної 
діяльності підприємств (%) 
- всі підприємства –  СПД 
- малі підприємства –  СПД 

 
 

4,3 
0,3 

 
 

6,4 
- 0,2 

 
 

7,0 
-0,3 

 
 

6,6 
0,7 

 
 

6,8 
0,9 

Рівень рентабельності (збитковості) всієї діяльності 
підприємств (%) 
- всі підприємства –  СПД 
- малі підприємства –  СПД

3 

 
 

0,6 
- 3,0 

 
 

2,6 
- 2,3 

 
 

3,5 
- 1,0 

 
 

3,3 
- 0,4 

 
 

4,4 
- 1,3 

*Дані наведені з урахуванням банків 

 

Якщо у 2007 році позитивне сальдо від діяльності всіх підприємств - 
суб'єктів підприємницької діяльності збільшилось майже у 1,8 рази та склало 

більше 135 млрд. грн., то малі підприємства по цьому показнику «вийшли» 
на рекордний від‘ємний рівень за останні роки. Їхнє від‘ємне сальдо склало 
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майже 2 млрд. грн. При аналізі впливу результатів від економічної діяльності 
малих підприємств в галузевому розрізі на загальне значення цього 

показника, виникає багато питань щодо підприємницького характеру 
діяльності малих підприємств взагалі. Серед найбільш потенційно 
прибуткових видів економічної діяльності, таких як будівництво, яке до 

початку 2008 року не відчувало кризових процесів, торгівля автомобілями, 
яка є стабільним джерелом високих прибутків торгових підприємств, оптова 

торгівля та операції з нерухомим майном – малі підприємства, що 
займаються цими видами діяльності, у 2007 році мали найбільші від‘ємні 

показники щодо фінансового сальдо. Так у будівництві цей показник серед 
малих підприємств склав -1162,4 млн. грн., у торгівлі автомобілями – 1 071,3 

млн. грн., у оптовій торгівлі – 842,6 млн. грн., а серед малих підприємств, що 
займаються операціями з нерухомим майном – 1 209,0 млн. грн. Стабільне 

щорічне позитивне сальдо мають тільки малі підприємства, що здійснюють 
фінансову та освітянську діяльність (відповідно 2 646,3 млн. грн. та 12,6 млн. 

грн. у 2007 році).  
Це свідчить, про значну тінізацію суб‘єктами малого підприємництва 

результатів (доходів) від економічної діяльності, що штучно занижує 
реальний показник ВВП держави. 

Слабкість матеріальної, технічної, фінансової, менеджерської та 

кадрової складових діяльності малого підприємництва консолідовано має 
прояв у низьких показниках рентабельності його діяльності. Рівень 

рентабельності (збитковості) операційної діяльності малих підприємств за 
видами економічної діяльності у 2006-2007 році набув позитивного значення 

(відповідно по роках – 0,7 та 0,9 відсотків), але його рівень до цього 
показника щодо всіх підприємств – суб'єктів підприємницької діяльності 

складає 10-13%.  
Низьким залишається показник рівня рентабельності (збитковості) всієї 

діяльності малих підприємств за видами економічної діяльності, 
розрахований як відношення чистого прибутку (збитку) до усіх витрат 

діяльності підприємств. Протягом 2003-2007 років він має сталий від‘ємний 
рівень і коливається в межах від – 0,4% до – 3,0%. 

Такий стан малого підприємництва свідчить про те, що його економічні 

агенти не мають у сучасній економіці України ні матеріально-технічних, ні 
фінансових чинників для активізації інвестиційної і, особливо, інноваційної 

організації власного підприємства відповідно до світових стандартів. Це 
підтверджується даними Держкомстату про ситуацію щодо інвестиційно-

інноваційних рухів як у загальній системі підприємництва, так і в середовищі 
його невід‘ємної секторальної складової – малого підприємництва. 

Кардинально змінити такий підприємницький клімат у сучасній Україні 
можливо лише при негайному вдосконаленні державної інноваційної 

промислової політики в напрямку розвитку локомотивних галузей 
української економіки. Це дасть змогу створити принципово нові умови й 

для розвитку малого та середнього підприємництва, які будуть орієнтувати 
діяльність своїх підприємств у контексті сформованого великим 
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підприємництвом технічного, технологічного, управлінського іміджу нової 
національної економіки, адекватної світовим конкурентним товарним 

викликам, що створить необхідні підстави для економіки України зробити 
прогресивний крок у національному еволюційному розвитку. 

 

3.2. Інвестиційна та інноваційна активність 
підприємництва 

 
3.2.1. Стан розвитку інвестиційно-інноваційного процесу в Україні 

 
У сучасному світі якість управління інноваційними процесами стає 

визначальним фактором конкурентоспроможності національних економік. В 
Україні за останні півтора десятка років спостерігається технологічне 

відставання від розвинених країн, і, як наслідок, зниження 
конкурентоспроможності економіки нашої країни, гальмування розвитку 

високотехнологічних галузей промисловості, зниження якості робочої сили. 
Причина цього полягає у непослідовності проведення науково-технологічної 

та інноваційної політики та низькій ефективності і якості міжвідомчої 
координації. Збереження таких тенденцій в подальшому може призвести до 

остаточного вибуття України із числа економічно розвинутих країн світу. 
Курс на розвиток економіки України за інноваційною моделлю був 

проголошений в Угоді про партнерство та співробітництво між 

Європейським співтовариством і Україною (14.06.1994 року), яка набула 
чинності 01.03.1998 року та в затвердженій Указом Президента України від 

11.06.1998 року № 615/1998 "Стратегії інтеграції України до Європейського 
Союзу". 

Обрання такого курсу означає, що в Україні головним джерелом 
стійкого економічного зростання, мають стати нові наукові знання, їх 

продукування, комерційне застосування та отриманий технологічний досвід. 
Проте, чинним законодавством так чітко і не визначено засад розвитку 

національної інноваційної системи, не конкретизовано її структуру. Окремі її 
сегменти, такі як, інституційний устрій інноваційної економіки, пріоритети 

науково-технологічного та інноваційного розвитку економіки, програмно-
цільове фінансування науково-технічної і інноваційної діяльності, підтримка 

підприємництва у сфері інноваційної діяльності та трансферу технологій 
продовжують розвиватися спорадично та не узгоджено. 

Наразі триває робота щодо схвалення Кабінетом Міністрів України 

проекту Концепції розвитку національної інноваційної системи. 
Цим документом визначається платформа та концептуальні орієнтири 

розвитку національної інноваційної системи, а також перелік завдань та 
заходів на реалізацію наступних цілей розвитку національної інноваційної 

системи: 
1. Створення конкурентоспроможного сектору досліджень і розробок та 

забезпечення умов для його розширеного відтворення. 
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2. Розвиток інфраструктури інноваційної діяльності.  
3. Створення системи економічних стимулів модернізації економіки на 

основі технологічних інновацій.  
4. Підвищення інноваційної культури суспільства. 
Очікується, що реалізація Концепції розвитку національної інноваційної 

системи дасть наступні результати: 
- дозволить включити Україну в глобальний світовий науково-

технологічний процес із забезпеченням масштабного залучення об‘єктів 
інтелектуальної власності, матеріальних, фінансових і кадрових ресурсів у 

технологічний розвиток економіки; 
- частка інноваційної продукції в обсязі промислового виробництва, 

досягне не менше 50%; рівень інноваційної активності підприємств у 
промисловості досягне 60%; рівень сектора високотехнологічних виробництв 

у структурі обробної промисловості перевищить 30%; 
- оборот зовнішньої торгівлі високотехнологічною продукцією та 

технологіями збільшиться у порівнянні з 2008 роком у 5-7 разів. 
Основою державної інноваційної політики має стати формування 

комплексу заходів державної підтримки інноваційної активності на всіх 
стадіях інноваційного процесу та їх безумовне виконання.  

Протягом 2007 року державою здійснювалась фінансова підтримка 

інноваційних та інвестиційних проектів, у першу чергу з впровадження 
передових технологій, що реалізуються в галузях промисловості, у тому 

числі технологічними парками, через механізм здешевлення кредитів. Були 
надані кредити на реалізацію інноваційних та інвестиційних проектів у 

галузях економіки, у першу чергу з впровадження передових 
енергозберігаючих технологій та технологій з виробництва альтернативних 

джерел палива. Здійснювалась фінансова підтримка впровадження 
регіональних та галузевих інноваційних програм. 

За бюджетною програмою «Фінансова підтримка інноваційних та 
інвестиційних проектів, у першу чергу з впровадження передових технологій, 

що реалізуються в галузях промисловості, в тому числі технологічними 
парками, через механізм здешевлення кредитів» (КПКВ 6241060) було 
зареєстровано 53 заявки на загальну суму компенсації понад 251,7 млн. грн. 

Конкурсна комісія розглянула 45 заявок і прийняла позитивне рішення 
за 19 заявками, три з яких – інноваційні проекти, на загальну суму 

144,5 млн. грн. (рис. 3.5). 
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Рис. 3.5. Галузевий розподіл проектів, профінансованих за бюджетною 

програмою «Фінансова підтримка інноваційних та інвестиційних проектів, у першу 

чергу з впровадження передових технологій, що реалізуються в галузях 

промисловості, у тому числі технологічними парками через механізм здешевлення 

кредитів» (галузь промисловості, кількість проектів) 

 
 За сплачені відсотки за залученими суб‘єктами господарювання 

кредитами компенсовано понад 143 млн. грн. 
За бюджетною програмою «Надання кредитів на реалізацію 

інноваційних та інвестиційних проектів у галузях економіки, у першу чергу з 
впровадження передових енергозберігаючих технологій та технологій з 

виробництва альтернативних джерел палива» (КПКВ 6241050) було 
зареєстровано 54 заявки, чотири з яких – інноваційні проекти, на суму 

отримання кредитів близько 2,4 млн. грн. 
Конкурсна комісія розглянула 36 заявок і прийняла позитивне рішення 

за 17 заявками, три з яких – на реалізацію інноваційних проектів (рис. 3.6). 
За результатами конкурсного відбору укладено 17 договорів на загальну 

суму 760,1 млн. грн. 
Фактично профінансовано 14 договорів на суму 655,1 млн. грн., два 

з них – на реалізацію інноваційних проектів, які будуть впроваджувати 

ДП «Новатор» (15,6 млн. грн.) та ВАТ «Мотор Січ» (20,3 млн. грн.). 
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Рис. 3.6. Галузевий розподіл проектів, профінансованих за бюджетною програмою 

«Надання кредитів на реалізацію інноваційних та інвестиційних проектів в галузях 

економіки, в першу чергу з впровадження передових енергозберігаючих технологій та 

технологій з виробництва альтернативних джерел палива» (галузь промисловості, 

кількість проектів) 

 

За бюджетною програмою «Утримання регіональних центрів 
інноваційного розвитку та впровадження регіональних і галузевих 
інноваційних програм» (КПКВ 6241040) Конкурсною комісією з 

впровадження регіональних і галузевих інноваційних програм було 
розглянуто 5 регіональних програм та 3 галузеві програми. 

Рішення про надання державної фінансової підтримки на впровадження 
було прийнято щодо однієї регіональної та двох галузевих програм на суму 

12,6 млн. грн. Фактично профінансовані одна регіональна та одна галузева 
програми на суму 4,6 млн. грн. (таблиця 3.4). 
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Таблиця 3.4. Результати виконання бюджетної програми 

«Утримання регіональних центрів інноваційного розвитку та впровадження 

регіональних і галузевих інноваційних програм» 

 

 № 

з/п 

Назва програми – 

переможця 

Назва 

проекту – 

переможця 

Одержувач 

коштів 

Профінансо-

вано (грн.) 

1 Галузева програма 
Міністерства 

промислової політики 
України «Державна 

програма розвитку та 
реформування гірничо-
металургійного 

комплексу до 2011 року», 
схвалена постановою 

Кабінету Міністрів 
України від 
28.07.2004 року № 967. 

Енерго- і ресурсо-
забезпечуюча 

технологія прямого 
одержання заліза. 

Промислово-
демонстраційна 
установка 

Казенний завод 
порошкової 

металургії 
Міністерства 

промислової 
політики України, 

Інститут газу 

Національної 
академії наук 

України. 

1 000 000,00 

2 Регіональна «Програма 
науково-технічного 
розвитку Донецької 

області на період до 
2020 року», затверджена 

рішенням Донецької 
обласної ради від 
22.03.2002 року № 3/25-

656. 

Організація 
виробничих 
дільниць 

фільтрувальної 
металотканини та 

фільтрувальних 
елементів 

ТОВ «Науково-
технічний центр 

«УкрМетиз» 

3 576 087,00 

Всього: 4 576 087,00 

 
За даними Держкомстату України у 2007 році інноваційною діяльністю у 

промисловості займалося 1472 підприємства, або 14,2% їх загальної кількості, 
при цьому підприємства впроваджували інноваційну продукцію, нову як для 

ринку, так і для самого підприємства.  
За видами економічної діяльності найбільша частка інноваційно 

активних підприємств у переробній промисловості, зокрема на 
підприємствах з виробництва коксу, продуктів нафтоперероблення (33,3%), 

хімічній і нафтохімічній промисловості (21,6%) та машинобудуванні (23,3%). 
Найбільша частка інноваційно активних у загальній кількості 

промислових підприємств регіону у м. Києві (33,4%), Івано-франківській 

(30,6%) та Вінницькій (23,9%) областях. В цілому лише у 10 регіонах частка 
інноваційно активних промислових підприємств перевищувала середній 

рівень інноваційної активності промислових підприємств України – 14,2%. 
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Питома вага інноваційних підприємств серед відкритих акціонерних 
товариств становила 22,7 %, закритих акціонерних товариств - 20,9 %, 

спільних товариств - 20,8 %, державних підприємств - 19,4 %. 
Із загальної кількості інноваційних підприємств 420 - реалізовували 

продукцію, нову для ринку України, обсяг якої становив 22,3 млрд. грн., або 

3,7% обсягу реалізованої промислової продукції. Майже половину з них 
становили підприємства машинобудування, обсяг реалізації інноваційної 

продукції на яких склав 9,6 млрд. грн., або 11,2% обсягу реалізованої 
продукції галузі; 65 підприємств з виробництва харчових продуктів, напоїв 

та тютюнових виробів (1,8 млрд. грн. і 2,1%); 51 підприємство хімічної та 
нафтохімічної промисловості - (5,7 млрд. грн. і 15,5%).  

Понад дві третини реалізованої інноваційної продукції, що була новою 
для ринку (15,1 млрд. грн.), припадає на підприємства з чисельністю 

працюючих від 1 тис. до 5 тис. осіб (7,2% обсягу реалізованої продукції даної 
категорії підприємств); з чисельністю 5 тис. і більше - 3,0 млрд. грн. (1,6%); 

від 500 до 1 тис. — 2,5 млрд. грн. (3,6%).  
Продукцію, що була новою тільки для підприємства (вже виготовлялася 

на інших підприємствах, але є новою або істотно поліпшеною для даного 
підприємства), реалізовували 743 підприємства (17,9 млрд.грн., або 3,0% 
обсягу реалізованої промислової продукції). Як і раніше, значну їх кількість 

склали підприємства машинобудування - 204 (3,8 млрд.грн. і 4,4%), з 
виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів - 198 (2,7 

млрд.грн. і 3,2%), хімічної та нафтохімічної промисловості - 83 (0,6 млрд. 
грн. і 1,5%) (рис. 3.7). 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Рис. 3.7. Розподіл підприємств, що реалізовували інноваційну продукцію за 

чисельністю працюючих, % 

 
На 47,4%, у порівняні з 2000 роком, збільшилась кількість впроваджених 
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процесів (рис. 3.8). 

634

424

690645

606

430

469

430

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

 
 

Рис. 3.8. Впроваджених нових  маловідходних, ресурсозберігаючих і безвідходних 

технологічних процесів 

 

 
У 2007 році обсяги витрат на інноваційну діяльність склали 10,8 млрд. 

грн., 68,8% з яких спрямовано на придбання машин, обладнання та програмного 
забезпечення, 7,3% - на виконання науково-дослідних розробок силами 

підприємств (внутрішні НДР), 1,8% - на придбання результатів НДР інших 
організацій (зовнішні НДР), виконаних іншими організаціями для розробки 

нових або вдосконалених продуктів та процесів, 3,0% - на придбання інших 
зовнішніх знань (нових технологій, у т.ч. виключних майнових прав власності на 
винаходи, корисні моделі, промислові зразки; комерційних таємниць; проектів; 

товарних знаків, придбаних у зв‘язку з проведенням підприємством інновацій; 
інжинірингових, консалтингових послуг) та 19,0% - інші витрати (рис. 3.9).  

2000 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2002 
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Рис. 3.9. Розподіл загального обсягу витрат за напрямами інноваційної діяльності 

 

Максимальні витрати на інноваційну діяльність здійснили підприємства 
металургії і виробництва готових металевих виробів (26% загального обсягу 

таких витрат по економіці) та машинобудування (24%). При цьому в 
металургії майже у повному обсязі витрати понесені на придбання машин, 

обладнання та програмного забезпечення. 
Основним джерелом фінансування інноваційної діяльності як і в 

попередні роки були власні кошти суб‘єктів господарювання. Одночасно 
збільшилась частка залучених коштів в загальному обсязі фінансування. За 

рахунок активного кредитування інноваційної діяльності частка власних 
коштів підприємств, спрямованих на ці цілі, зменшилась з 88% у 2005 до 
74% у 2007 році.  

У 2007 році з 1186 промислових підприємств, що впроваджували 
інновації, 898 витрачали кошти на придбання машин, обладнання і 

програмного забезпечення, 515 впроваджували нові технологічні процеси, 
564 освоювали виробництво інноваційних видів продукції. Це свідчить, що у 

більшості випадків інновації впроваджуються комплексно, одночасно за 
декількома напрямами. 

У 2007 році в 7 регіонах частка інноваційної продукції у загальному 
обсязі реалізації промислової продукції регіону перевищувала середній 

рівень по Україні – 6,7%. Найбільшим цей показник був у Волинській області 
– 38,3% (рис.3.10). 
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Рис. 3.10. Частка реалізованої інноваційної продукції у загальному обсязі реалізації 

промислової продукції за регіонами України у 2007 році 

 
З метою здійснення нововведень 268 підприємств придбали 1438 нових 

технологій, з яких 297 – за межами України. Із загальної кількості 
технологій: 

555 придбано разом з цілеспрямованим прийомом на роботу 
кваліфікованих фахівців; 

528 – з устаткуванням; 
138 – як результат досліджень і розробок; 

96 – за договорами на придбання прав на патенти, за ліцензіями на 
використання винаходів, промислових зразків, корисних моделей; 

40 – за угодами на придбання технологій та ноу-хау. 
В інвестиційній діяльності за останні п‘ять років зросли у 4,8 рази обсяги 

капітальних інвестицій (46 563 млн. грн. у 2002 році та 222 679 млн. грн. у 

2007 році). При цьому інвестиції у капітальне будівництво, придбання машин 
та обладнання у 2007 році склали, відповідно, 49,2% та 35,4% від загального 

обсягу. 
Основним джерелом інвестицій в основний капітал є власні кошти 

підприємств та організацій, у 2007 році – це 56,5% від загального обсягу, 
кошти державного бюджету – 5,6%, місцевих бюджетів – 3,9%, а іноземних 

інвесторів – 3,5%. 
Більшість складають інвестиції, спрямовані на технічне переоснащення і 

реконструкцію діючих підприємств, будівель і споруд. У промисловості це - 
67,1%. 

У 2007 році найбільший обсяг інвестицій надійшов до промисловості - 
64 341 млн. грн., а також у сферу операцій з нерухомим майном, оренди, 
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інжинірингу та надання послуг підприємцям – 39 415 млн. грн., у сферу 
транспорту та зв‘язку – 31 709 млн. грн.. 

За видами промислової діяльності найбільший обсяг інвестицій у 2007 
році надійшов до переробної промисловості 44 823 млн. грн., у тому числі у 
виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – 

11 830 млн. грн., металургійне виробництво та виробництво готових 
металевих виробів – 11 234 млн. грн. Обсяг інвестицій у добувну 

промисловість склав 12 142 млн. грн., у виробництво та розподілення 
електроенергії, газу та води – 7 376 млн. грн. 

Капітал нерезидентів в Україні на початок 2008 року склав 29 489,4 млн. 
дол. США. У переробну промисловість надійшло 6 941 млн. дол. США 

коштів іноземних інвесторів, що складає 23,5% від загального обсягу прямих 
іноземних інвестицій, у фінансову діяльність – 4 793,9 млн. дол. США, що 

складає, відповідно, 16,3% від загального обсягу прямих іноземних 
інвестицій. 10,4% від загального обсягу прямих іноземних інвестицій (3 056,4 

млн. дол. США) надійшло до сфери торгівлі, ремонту автомобілів, побутових 
виробів та предметів особистого вжитку. 

Нині в Україні функціонує 16441 підприємств із іноземними 
інвестиціями. Найбільше таких підприємств працює у сфері торгівлі, ремонту 
автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку, 

промисловості, операцій з нерухомим майном, оренди та інжинірингу, 
найменше – у сфері державного управління та рибальства. В середньому на 

кожне підприємство припадає 2,22 млн. дол. США залучених прямих 
іноземних інвестицій.  

 

3.2.2. Проблеми розвитку та шляхи зміцнення інноваційного 
підприємництва в Україні 

 

До основних причин, що сповільнюють розвиток інноваційного 
підприємництва та підприємницької конкуренції в Україні треба віднести 
насамперед такі: 

- недосконалість законодавчої й інституційної бази розвитку 
інноваційного підприємництва, невирішеність багатьох питань у патентно-

ліцензійній сфері; 
- відсутність ефективної системи стимулювання бізнесменів до роботи 

на ринку високих технологій, недосконалість механізмів економічної та 
моральної мотивації винахідництва. Зокрема, система оподаткування в 

Україні недостатньо спрямована на стимулювання розвитку інноваційного 
підприємництва. Практично відсутній механізм заохочення інвестування 

частин прибутку у виробництво, не створено стимулів щодо науково-
дослідних та проектно-конструкторських робіт; 

- низька активність використання об‘єктів інтелектуальної власності у 
секторі малого та середнього підприємництва, недооцінка підприємствами 

інтелектуального капіталу, що призводить до спрямування ресурсів 
фінансової сфери на інвестування підприємств ―старопромислових галузей‖, 
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а не до інноваційно активних підприємств чи науково-дослідних розробок. 
Так, частка коштів вітчизняних інвесторів у загальних обсягах фінансування 

інноваційної діяльності промислових підприємств не перевищує 0,2%; 
- відсутність ґрунтовних досліджень негативного впливу на здоров‘я 

населення та екологічного навантаження від імпорту зарубіжних технологій 

у секторі малого та середнього підприємництва у довгостроковій 
перспективі, що посилює загрози демографічної кризи, техногенних та 

екологічних катастроф; 
- значна неадекватність між наявними джерелами фінансування та 

потребами інноваційного розвитку. Традиційні засоби фінансування 
непристосовані до впровадження інновацій. Це особливо стосується ранніх 

стадій інноваційного циклу. Стримується інвестування у довгострокові 
проекти через нестачу власних коштів у підприємств та низький життєвий 

рівень громадян; 
- існування проблем, пов‘язаних з обмеженістю доступу підприємців до 

фінансових-кредитних ресурсів, які можна отримати у більшості випадків 
лише на короткий термін, тоді як інноваційні процеси потребують 

довготермінового і масштабного фінансування; 
- недостатня державна підтримка інноваційної діяльності, зокрема 

науки, освіти, наукових фундаментальних і прикладних досліджень. Так, 

незважаючи на задекларовані у законодавстві заходи щодо державного 
сприяння інноваційним підприємствам, реальна підтримка держави відсутня. 

Понад 90% підприємств у 2007 році здійснювали інновації за рахунок 
власних коштів, обсяг яких становив майже три чверті загального обсягу 

витрат (8,0 млрд. грн.). Кредити для проведення інноваційної діяльності 
отримали 145 підприємств (2,0 млрд. грн.), кошти іноземних інвесторів 

отримали 23 підприємства (0,3 млрд. грн.), підтримку державного та 
місцевих бюджетів отримали лише 57 підприємств в Україні; 

- нерозвиненість економічного механізму управління. Для багатьох 
підприємців в Україні ризик втратити ринки збуту через торговельні 

обмеження є більшим, ніж через технологічну відсталість виробництва й 
гіршу якість продукції; 

- нерозвиненість інноваційної інфраструктури; 

- відсутність розвиненого венчурного підприємництва. 
В Україні упродовж останніх десяти років відбулося істотне збільшення 

кількості отриманих охоронних документів (з 1730 у 1995 до 7896 у 2006 
році) і кількість використаних об‘єктів промислової власності зросла майже у 

чотири рази. В той же час, знизилася кількість впроваджених нових 
технологічних процесів промисловими підприємствами (з 2936 до 1145 

одиниць), що зумовлює зниження конкурентоспроможності вітчизняних 
підприємств на зовнішньому ринку. Так, частка високотехнологічної 

продукції у вітчизняному експорті товарів у 2006 році складала лише 4,5%, 
тоді як у імпорті – 7,6%. В міжнародній торгівлі України переважає 

продукція з низьким рівнем наукомісткості. Це свідчить про те, що високі 
технології не стали основою економічного розвитку країни.  
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Фактичне фінансування науково-технічної діяльності з державного 
бюджету упродовж останніх п‘яти років не перевищує 0,4% від ВВП, тоді як 

Законом України „Про наукову і науково-технічну діяльність‖ передбачено 
1,7%. Обсяг інноваційних витрат у 2007 році склав 10,8 млрд. грн., з яких 
68,8% використано для придбання засобів виробництва, 7,3% - на проведення 

власних науково-дослідних розробок, 1,8% - на придбання результатів 
науково-дослідних робіт інших організацій, і лише 3% - на придбання нових 

технологій. 
Крім того, спостерігається істотна диференціація фінансування 

інноваційної діяльності за регіонами. Наприклад, у 2007 році найменший 
показник загальних обсягів фінансування інновацій на одного мешканця 

спостерігався у Тернопільській області (17,42 грн.) та м. Севастополі (0,48 
грн.), а найбільший – у м. Києві (612,94 грн.) та у Донецькій області (576,32 

грн.). Отже, недостатнє фінансування інноваційної діяльності є причиною 
низької інноваційної активності підприємств, а з іншого боку - може 

вважатися наслідком низького рівня інноваційного розвитку регіону. Так, 
відсутність сучасних науково-технічних розробок у підприємств і низький 

попит на них призводить до невиправданості подальших витрат на 
інноваційну діяльність та не дозволяє підприємствам одержувати 
фінансування з державного бюджету для реалізації інноваційних проектів. 

Ризик неповернення витрачених на НДДКР коштів зумовлює низьку 
активність банків та інших фінансових установ у фінансуванні інноваційної 

діяльності і, як наслідок, відсутність коштів у підприємств на реалізацію 
інноваційних проектів. Кредити Державної інноваційної компанії для 

більшості інноваційних підприємств є недоступними через високі відсоткові 
ставки. 

В Україні відсутнє венчурне фінансування підприємництва, діючі 
венчурні фонди спрямовують свої ресурси головним чином на фінансове 

забезпечення традиційних інвестиційних проектів і уникають фінансування 
перспективних технологій. З 2007 року розпочато створення мережі 

Регіональних інноваційних центрів. Але дані центри виконують переважно 
інформаційно-консультаційні функції і не мають в своєму розпорядженні 
коштів для здійснення венчурних інвестицій. 

Нерозвиненість інноваційної інфраструктури та низька її якість 
зумовлюють високі витрати, пов‘язані з пошуком інформації про інноваційні 

розробки та партнерів у сфері комерціалізації технологій і винаходів, 
захистом прав інтелектуальної власності, несумлінною конкуренцією у цій 

сфері. Зростають міжрегіональні диспропорції у розміщенні інституційної 
інфраструктури інноваційної діяльності. 

Як наслідок, знижується престижність інтелектуальної праці через 
значні затрати часу на НДДКР та відсутність адекватного матеріального 

заохочення. Незважаючи на високу оцінку якісного складу працівників сфери 
науки в Україні, відбувається прогресуюче скорочення наукового потенціалу 

у галузях природничих та технічних наук через внутрішню та зовнішню 
міграцію кадрів. Частка осіб, зайнятих дослідженнями і розробками в 
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Україні, становить приблизно 0,6% від загальної кількості зайнятих при 
середньому значенні цього показника для країн ЄС – 1,2%. 

Основні природні факторні переваги економічного зростання України, 
які зумовлюють розвиток сировинних галузей промисловості, близькі до 
вичерпання, що в перспективі загрожує втратою конкурентних позицій 

національної економіки, особливо у зв‘язку із вступом до СОТ та 
запровадженням розширеної зони вільної торгівлі з ЄС. В економіці 

спостерігається відрив інтелектуального потенціалу від інноваційної 
діяльності та низький рівень впровадження результатів НДДКР. Так, при 

незначній кількості підприємств, які впроваджують інновації, нестабільності 
обсягів реалізованої інноваційної продукції, позитивною є динаміка кількості 

поданих заявок на видачу охоронних документів, що свідчить про наявність 
інтелектуального потенціалу та недостатню його реалізацію, слабку 

комерціалізацію науково-технічних розробок, у тому числі і на світовому 
ринку. Так, 357 вітчизняних підприємств у 2007 році реалізували інноваційну 

продукцію за межі України, її обсяг склав 36,5% від усієї кількості 
реалізованої інноваційної продукції.  

Загалом на інноваційну діяльність впливає досить багато чинників, які як 
перешкоджають, так і сприяють її розвитку. Всі ці чинники можна 
розподілити на організаційно-економічні, фінансово-кредитні, політико-

правові, управлінські та соціально-психологічні. 
До організаційно-економічних чинників, що створюють проблеми на 

шляху інноваційного розвитку економіки України, відносяться: 
нерозвиненість ринку, дефіцитність товарів, нестача інвестиційних ресурсів 

для фінансування інноваційних розробок і проектів, відсталість матеріальної 
і науково-технічної бази, відсутність резервних потужностей, домінування 

спрямованості економічних інтересів підприємця на поточне виробництво. 
До основних фінансово-кредитних чинників, що заважають розвитку 

інноваційної діяльності, належать: недоступність фінансових ресурсів, 
недосконалість системи оподаткування інноваційної діяльності, існуючі 

високі відрахування з фонду оплати праці.  
Основними політико-правовими чинниками, які справляють негативний 

вплив на розвиток інноваційного підприємництва є: мінливість і 

нестабільність вітчизняної законодавчої бази, існування обмежень з боку 
податкового, патентно-ліцензійного законодавства, блокування дії деяких 

статей Законів України «Про інноваційну діяльність», «Про оподаткування 
прибутку підприємств». 

Управлінськими чинниками, які негативно впливають на розвиток 
інноваційної діяльності в нашій країні є: недосконала структура управління, 

переважання вертикальних потоків інформації, орієнтація виробників лише 
на вже існуючі ринки і короткострокову окупність інвестицій, 

неузгодженість інтересів учасників інноваційних процесів. 
Нарешті, соціально-психологічними чинниками, що перешкоджають 

підвищенню активності інноваційного підприємництва, є: острах і опір 
змінам, що можуть спричинити негативні наслідки для колективу 
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підприємства, небажання змінювати існуючі способи діяльності, робочі 
місця, поведінку і традиції, боязнь невизначеності, невдач. 

Посилення значення науково-технічних, а саме інноваційних складових 
господарського зростання як чинників якісного вдосконалення суспільного 
виробництва відповідно до визначальних тенденцій світового економічного 

розвитку є основою здійснення в Україні економічних реформ та побудови 
якісно нової економічної системи. 

З огляду на важливість ролі держави у створенні сприятливого 
інституційного середовища для активізації інноваційної діяльності малих і 

середніх підприємств в Україні необхідно реалізувати комплекс дієвих 
заходів, зокрема: 

- забезпечення фінансування інноваційного процесу, збільшення частки 
фінансування витрат на науково-дослідні та дослідно-конструкторські 

роботи;  
- розроблення та реалізація системи заходів з активізації інвестиційної 

діяльності комерційних банків, їх зацікавлення у довгостроковому 
кредитуванні, а також застосування поряд з кредитами нетрадиційних 

способів фінансування інноваційних проектів – франчайзингу, лізингу, 
факторингу та форфейтингу, що створить необхідні умови для переміщення 
доходів з низькотехнологічних сегментів економіки у високотехнологічні та 

сприятиме переходу до моделі інноваційного розвитку; 
- збільшення потоків іноземних інвестицій у вітчизняні інноваційні 

процеси; 
- формування належного правового середовища для розвитку 

інноваційної та науково-технічної діяльності, підвищення мотивації 
підприємця до високопродуктивної і високоякісної діяльності через 

вдосконалення системи економічного стимулювання шляхом внесення змін 
до податкового,  митного законодавства, прийняття Закону про корпорації;  

- розробка і впровадження урядової програми, яка забезпечить додаткове 
фінансування з державного бюджету витрат авторів на патентування 

науково-технічних розробок; 
- сприяння розвитку високорозвиненого фондового ринку, венчурного 

підприємництва, загалом інвестиційно-фінансового сектора економіки; 

забезпечення державної підтримки інноваційного підприємництва через 
створення венчурних фондів, капітал яких на 30-40% формуватиметься за 

участю держави; 
- удосконалення системи захисту прав інтелектуальної власності через 

узгодження вітчизняної нормативно-правової бази у сфері інноваційної 
діяльності з міжнародними стандартами;  

- сприяння розвитку малих та середніх вітчизняних інноваційних 
підприємств, що забезпечить поширення інноваційного підприємництва, 

розгортання в його середовищі економічної конкуренції; 
- забезпечення розвитку інноваційної інфраструктури, створення 

регіональних інноваційних центрів; 
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- розроблення системи експертизи імпортованих технологій за чіткими 
критеріями; запровадження санкцій для підприємств, які використовують 

імпортні технології, що погіршують стан довкілля, особливо, якщо є 
вітчизняні аналоги з нижчим рівнем небезпеки для навколишнього 
середовища; 

- формування інноваційної культури суспільства: підтримка наукових 
видавництв, наукових та науково-популярних видань, розширення освітніх 

програм, підвищення рівня навчального і наукового процесу тощо. 
 

3.3. Підприємництво України в умовах глобалізації 
 
 

3.3.1. Україна у міжнародних рейтингах розвитку підприємництва 
 
Сучасні умови розвитку економіки України вимагають ґрунтовної та 

комплексної оцінки можливостей інтеграції країни до світового 
господарського простору. Стратегічною метою України проголошено її 

інтеграцію до Європейського Союзу. Перспективи такої інтеграції значною 
мірою залежать від місця і ролі країни в глобальному економічному просторі, 

які у свою чергу визначаються поточними конкурентними позиціями країни 
та, що більш важливо, її здатністю забезпечувати умови для довгострокової 
конкурентоспроможності національної економіки. 

Вже майже протягом трьох десятиліть Всесвітній Економічний Форум 
(ВЕФ) досліджує конкурентоспроможність країн. Щорічні глобальні звіти 

щодо конкурентоспроможності є тим стандартом, за допомогою якого бізнес-
лідери та політики визначають перешкоди, які заважають підвищувати 

конкурентоспроможність, та обговорюють стратегії щодо їх подолання. 
Групу лідерів в рейтингу конкурентоспроможності представляють США, 

Швейцарія, Данія, Швеція, Німеччина, Фінляндія, Сінгапур, Японія, 
Великобританія і Нідерланди. 

Серед країн СНД найвище місце — 58-ме — посіла Росія, піднявшись на 
одну позицію порівняно з торішнім показником. Далі йдуть Казахстан (61-ше 

місце), Узбекистан (62-ге), Азербайджан (66-те). Грузія посідає 90-те місце, 
Вірменія — 93-тє, Молдова — 97-ме. 

Як явні конкурентні переваги економіки Росії названо макроекономічну 
стабільність, гнучкість ринку праці, розмір ринку і частину індикаторів, що 
характеризують інноваційний потенціал. Серед найпроблемніших явищ -

корупція й оподаткування, а також злочинність та неефективна 
бюрократична структура. Також слабкими сторонами Росії на тлі інших країн 

є низька конкурентоспроможність російських компаній і нездатність 
економіки застосовувати сучасні технології.  

Серед країн, які розвиваються, лідируючі позиції посідають Китай і Індія 
— 34-те і 48-ме місця відповідно. Останнє, 131-ше місце в рейтингу посідає 

Чад. 
Україна в нинішньому рейтингу перебуває на 73-й позиції, втративши 

чотири позиції порівняно з торішнім показником. При цьому Україна 



 77 

поступилася таким країнам, як Литва (38-ме місце), Латвія (45-те), Угорщина 
(47-ме), Польща (51-ше), Хорватія (57-ме), Росія (58-ме), Казахстан (61-ше), 

Узбекистан (62-ге), Азербайджан (66-те), В‘єтнам (68-ме), Бразилія (72-ге). 
Перелік конкурентних переваг економіки України, на жаль, дуже 

короткий і містить лише 18 пунктів. Зокрема, це: якість залізничної 

інфраструктури (31-ше місце), державний борг (17-те), якість початкової 
освіти (49-те), доступ до вищої освіти (17-те), якість математичної і 

природничо-наукової освіти (44-те), якість освітньої системи (47-ме), 
практика наймання і звільнення (16-те), витрати на звільнення персоналу (17-

те), відношення продуктивності праці до заробітної плати (26-те), участь 
жінок у трудовій діяльності (26-те), контроль за міжнародною дистрибуцією 

(46-те), здатність до інновацій (40-ве). 
Водночас перелік недоліків економіки України включає аж 92 позиції.  

Серед них — інфляція (106-те місце), торгові бар‘єри (123-тє), податковий 
тягар (123-тє), обмеження на рух капіталу (102-ге), ефективність 

антимонопольної політики (98-ме), якість автомобільних доріг (116-те), 
якість авіаційної інфраструктури (116-те), професіоналізм керівників вищої 

ланки (102-ге), "відтік" кваліфікованих кадрів (93-тє), темпи поширення 
туберкульозу (86-те) і ВІЛ-інфекції (104-те), середня тривалість життя (89-
те). 

Найнижчий результат (115-те місце) — у категорії «якість інституцій». 
Проблемні для нашої країни аспекти — етична поведінка компаній (128-ме 

місце), захист прав власності (118-те), у тому числі прав міноритарних 
власників (127-ме), прозорість ухвалення урядових рішень (119-те), дієвість 

аудиторських і бухгалтерських стандартів (118-те), незалежність судової 
системи (111-те), ефективність використання державного бюджету (111-те), 

захист прав інтелектуальної власності (108-ме), довіра суспільства до 
політиків (107-ме), тягар державного регулювання (104-те), ефективність 

корпоративного управління (101-ше), фаворитизм в ухваленні державних 
рішень (97-ме), організована злочинність (97-ме). 

Таким чином, саме якість інституцій є головним чинником низької 
конкурентоспроможності України. І йдеться, на жаль, не тільки про 
недосконалість вітчизняної державної машини. 

Світовий досвід свідчить, що практично всі країни-лідери, котрі досягли 
найвищих показників ВВП на душу населення (понад 20 тис. дол.), мають: 

- відкриту ринкову економіку, вільне ціноутворення, низькі митні 
бар‘єри, висококонкурентне ринкове середовище; 

- превалювання приватної власності при одночасному її захисті;  
- ефективне податкове адміністрування, податкову систему, 

підконтрольну платникам податків через демократичні представницькі 
інституції; 

- ефективні державні організації з низьким рівнем корупції; 
- прозорі суспільні та фінансові інститути; 
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- демократичну політичну систему з високим рівнем політичної 
конкуренції, надійними механізмами контролю над державою та 

бюрократією; 
- законослухняність громадян, незалежну судову систему, якій 

довіряють громадяни, сильну систему органів правопорядку і виконання 

судових рішень; 
- мінімальний розрив між формальними й неформальними нормами 

соціальної поведінки. 
Країни, де ці інституції ефективно працюють, мають високорозвинену 

економіку.  
Одним з важливих аспектів економічної конкуренції в умовах 

глобалізації є рівень розвитку та конкурентоспроможність бізнесу.  
У розрізі складових індексу конкурентоспроможності бізнесу Україна 

посіла 82-гу рейтингову позицію в категорії "якість національного ділового 
клімату", а в категорії "операції і стратегії компаній" - 83-тю. 

Конкурентоспроможність бізнесу впливає на високий рівень 
ефективності при виробництві товарів і послуг. Це, у свою чергу, збільшує 

продуктивність, підвищуючи, таким чином, конкурентоспроможність всієї 
країни. Конкурентоспроможність бізнесу впливає на якість бізнес-мережі 
всієї країни, а також якість окремих дій і стратегій фірм. Дана група має 

особливе значення для економік на тій стадії розвитку, коли зростання 
залежить від інновацій.  

Якість бізнес-мереж і допоміжних галузей в країні, які вимірюються, 
використовуючи змінні по кількості і якості національних постачальників, 

має значення з багатьох причин. Коли компанії і постачальники об'єднані в 
географічно близькі групи (кластери), ефективність росте, виникає більше 

можливостей для інновацій і знижується кількість бар'єрів для появи нових 
фірм. В результаті індивідуальної діяльності і стратегій фірм (брендинг, 

маркетинг, наявність ланцюжка створення вартості, виробництво унікальних 
і складних товарів) виникають комплексні і сучасні бізнес-процеси. 

Для країн "перехідного етапу" важливим є активізація розвитку бізнес-
середовища в країні та її регіонах. За даними експертної оцінки ВЕФ 
результати оцінювання цього фактора економічного зростання і 

конкурентоспроможності національної економіки досить непогані (рис. 3.10). 
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Рис. 3.10. Динаміка рівнів конкурентоспроможності країни та бізнесу України за 

2001-2008 роки 

 

Динаміка рейтингів конкурентоспроможності країни та бізнесу має 
різний характер. До 2005 року рейтинг конкурентоспроможності України 

послідовно знижувався, досяг найнижчої точки у 2005 році, після чого 
ситуація покращилась і наша країна почала займати вищі місця. Але 

загальний рейтинг у 2007-2008 роках є нижчим, ніж у 2001-2002 роках, що є 
свідченням певних регресивних процесів в економіці. 

Зовсім інший характер має тенденція показника 
конкурентоспроможності бізнесу. До 2006 року рейтингова позиція України 

за цим показником виглядає краще, ніж за конкурентоспроможністю в 
цілому, але з 2006 року перевага йде на користь загальної 

конкурентоспроможності, причому відбувається зростання розбіжностей між 
рейтинговими позиціями за цими показниками. 

Саму загальну тенденцію можна поділити на два етапи. На першому 
етапі - 2001-2004 років - Україна поступово втрачала позиції, займаючи 

нижчі рейтингові місця. У 2005 році відбувся невеликий підйом, що 
характеризувався поверненням до рівня 2002 року, але з 2006 року 
починається другий етап, який характеризується послідовним погіршенням 

рейтингової позиції, значно швидше, ніж у 2001-2004 роках, і станом на 
2007-2008 рік рейтингова позиція погіршилась на 21 позицію порівняно з 

2001-2002 роком, та на 8 позицій порівняно з 2003-2004 роком (найгіршим з 
періоду 2001-2004 років). 

Складові, що формували таку тенденцію наведено на рис. 3.11. 
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Рис. 3.11. Складові індексу конкурентоспроможності бізнесу в економіці України за 

2001-2008 роки 

 
На динаміку рейтингу конкурентоспроможності бізнесу впливають дві 

складові, зокрема, сприятливе бізнес-середовище та ефективність 
функціонування компаній. Обидві складові мають тенденцію до 

послідовного зменшення рейтингових позицій, але їх співвідношення не 
залишається стабільним протягом всього періоду. Період 2001-2004 років 

характеризується інтенсивним погіршенням ситуації у бізнес-середовищі. 
Дещо повільніше погіршується рейтингова позиція за показником 

ефективності. 2004-2005 рік характеризується підвищенням рейтингу до 
рівня 2002-2003 року і виступає початком нового етапу втрати рейтингових 
позицій. Цей етап характеризується інтенсивнішою втратою рейтингових 

позицій за показником ефективності функціонування компаній, а у 2006-2007 
році він виявився більш впливовим, ніж погіршення ситуації у бізнес-

середовищі, але вже у 2007-2008 році знов втрачаються рейтингові позиції 
саме за показником сприятливого бізнес-середовища. 

За оцінкою бізнес-середовища Україна займає 83 позицію. У першу 
чергу це пов‘язано з неефективністю діючих на Україні норм регулювання 

ринків. Особливо проблемним є оподаткування (110-111 місця поміж 117 
країн), нестабільність фінансового ринку та законодавство, яке регулює 

залучення прямих іноземних інвестицій, та інші обмеження на бізнес-
діяльність іноземних осіб. На додаток маємо низький рівень дисципліни 

постачальників, відносно слабкий маркетинг, невміння передавати 
повноваження, нерозділеність власників та топ-менеджменту компаній, 
незамкненість виробничих ланцюжків та недостатній обсяг зовнішніх ринків, 

навіть регіональних.  
У 2007 році індекс конкурентоспроможності бізнесу розраховувався за 2 

показниками: 
- якість бізнес-середовища – 83 місце (у 2006 році – 77); 
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- ефективність операцій підприємств – 82 та ефективність стратегій 
підприємств – 75. 

Показник ефективності функціонування компаній розділився на 2 
складові: ефективність операцій підприємств та ефективність стратегій 
підприємств, що є цілком доцільно, тому що стратегічний напрям пов‘язаний 

як і з самим підприємством, так і з державною підтримкою підприємства, а 
операційний – більше з людським фактором і кваліфікацією працівників.  

Значний практичний інтерес представляє оцінка ризиків ведення бізнесу, 
результати якої характеризує таблиця 3.5. Визначення рейтингу обраних 12 

областей України за показником конкурентоспроможності бізнесу 
відбувалось з врахуванням факторів, що негативно впливають на бізнес-

процеси. 
Слід зазначити, що респонденти по-різному оцінюють їх вплив на 

ведення бізнесу, але спостерігається певна узгодженість в їх оцінках. 
За оцінками експертів основний негативний вплив на 

конкурентоспроможність бізнесу має нестабільність державної політики. З 
цим згодні практично всі респонденти. За їх оцінками в різних областях цей 

фактор посідає місця від 1-го до 3-го. 
Другим за важливістю експерти виділяють корупцію. Але з цим 

погоджуються не всі представники бізнесу. Лише в Київський та Львівський 

областях і Автономній Республіці Крим корупцію вважають основним 
гальмуючим фактором. Представники інших областей поставили цей фактор 

на 4 та 5 місця. 
Третім фактором в Україні виділено нестабільність уряду або 

перевороти. Але цю проблему актуальною вважають лише представники 
Донецької та Дніпропетровської областей, всі інші не приділяють цьому 

значної уваги, надаючи цьому фактору 10 і навіть 12 місця.  
Більше занепокоєння для бізнесменів являє система податкового 

регулювання, яка за експертними оцінками в Україні займає лише 4 місце. З 
цим погоджуються лише респонденти Дніпропетровської області, всі інші 

надають цьому фактору 1, 2 та 3 місця в загальному рейтингу. 
Відношення бізнесменів до такого фактору, як "ставки податків" також 

не в повній мірі узгоджується з оцінками експертів, які відводять йому 5-те 

місце в рейтингу. Переважна більшість опитаних надають цьому фактору 
лише 6 - 8 місця. 

Не існує узгодженої думки щодо таких факторів, як "неефективний 
держапарат", "інфляція", "недостатній розвиток інфраструктури" та 

"недостатньо підготовлена робоча сила". Респонденти в областях по-різному 
оцінюють їх вплив на конкурентоспроможність бізнесу, але їх оцінки значно 

відрізняються від оцінок експертів щодо ситуації в Україні в цілому. 
 

 



Таблиця 3.5. Рейтинг ризиків ведення бізнесу в Україні та її регіонах у 2007 році (за даними Всесвітнього економічного форуму) 
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Оцінка 
експертів  

Рейтинг  

Показник 
конкурентоспроможності 
бізнесу 

8 2 4 9 10 5 12 3 1 7 6 11   

Нестабільність державної 
політики 

2 1 2 2 1 1 3 3 2 2 1 2 16,0 1 

Корупція 1 5 5 3 3 5 5 1 4 3 2 4 16,0 2 

Нестабільність уряду 7 6 10 4 4 2 1 12 8 9 6 3 13,0 3 

Податкове регулювання 3 2 3 1 2 4 2 2 3 1 3 1 12,0 4 

Ставки податків 6 4 6 7 7 6 6 8 9 5 9 9 10,0 5 

Неефективний держапарат 5 8 6 5 5 7 7 5 7 6 8 5 9,0 6 

Інфляція 10 3 8 8 13 8 8 9 11 10 4 11 5,0 7 

Недостатній розвиток 
інфраструктури 

8 11 8 11 11 11 13 5 5 11 7 6 4,0 8 

Недостатньо підготовлена 
робоча сила 

12 13 4 8 9 10 8 10 6 7 12 8 4,0 9 

Доступ до фінансування 4 9 1 6 6 3 4 4 1 4 5 7 3,0 10 
Низька трудова етика 
робочої сили 

9 12 12 12 8 12 10 12 14 12 13 12 3,0 11 

Регулювання ринку праці 14 14 13 13 12 13 14 5 12 13 14 12 2,0 12 

Валютне регулювання 13 10 14 14 14 14 12 12 13 13 11 14 1,0 13 

Злочини й крадіжки 11 7 11 10 10 9 10 11 9 8 10 10 1,0 14 



Абсолютно протилежна ситуація склалася з таким фактором як "доступ 
до фінансування". Експерти поставили його лише на 10 позицію, але з цим не 

згоден жоден з опитаних. Лише представники Сумської області віддають 
йому 9-ту позицію, а в 7 областях з 12 його важливість оцінюють з 1-го по 4-
те місце. В Полтавській та Закарпатській областях - це основний фактор, що 

негативно впливає на конкурентоспроможність бізнесу (1-ша позиція). 
До факторів, яким експерти надали 11-14 місця в цілому по Україні 

відносять низьку трудову етику робочої сили, регулювання ринку праці, 
валютне регулювання та злочини й крадіжки.  

Подібний розподіл спостерігається і серед відповідей представників всіх 
областей, хоча, на відміну від експертів, серед цієї групи факторів 

найвпливовішим вважають злочини й крадіжки.  
Бізнес в Україні стикається з вкрай високими процентними ставками, що 

збільшують вартість капіталу та стають гальмом розвитку нового бізнесу. 
Високі ставки поєднуються з браком кредитів на розвиток приватного 

сектору та дефіцитом довіри до банківського сектору.  
Невід'ємною складовою конкурентоспроможності бізнесу є "легкість" 

його ведення в країні. Експертами Світового банку виділяються 10 
складових, які дозволяють визначити рейтинг країни з позиції легкості 
ведення бізнесу. Doing Business — річний звіт Світового банку, який дає 

змогу об‘єктивно оцінити законодавство, пов‘язане з регулюванням 
підприємницької діяльності, та його правозастосування. 

Згідно з останньою доповіддю Doing Business 2009 Україна посіла 145-ту 
позицію серед 181 країн світу (країни ранжуються від 1 до 181 місця, де 

перша позиція відповідає найкращому результату), розташувавшись позаду 
таких країн, як Казахстан (70-та позиція), Молдова (103-тя), Киргизстан (68-

ма), Ефіопія (116-та), Росія (120-та), Білорусь (85-та), Уганда (111-та), 
Мозамбік (141-ша), Іран (128-ма), Узбекистан (138-ма). Для порівняння: в 

2006 році Україна займала 128-му позицію серед 175 країн.  
Експертна оцінка рейтингів за всіма складовими для України наведена в 

таблиці 3.6. 
 

Таблиця 3.6. Рейтинг України за "легкістю" ведення бізнесу 

 

Складові ведення бізнесу 
Ведення бізнесу, 

2008 
Зміна рейтингу 

Бізнес в цілому 145 -1 

Реєстрація підприємств 113 -15 

Отримання дозволу на будівництво 175 -4 

Наймання робочої сили 103 +3 

Реєстрація власності 142 +2 

Кредитування 61 +33 

Захист інвесторів 141 -1 

Оподаткування 180 0 

Міжнародна торгівля 121 -10 

Забезпечення виконання контрактів 48 -1 

Ліквідація підприємств 143 0 
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Звичайно, що у зв'язку із існуванням багатьох суб'єктивних факторів у 
розрахунку будь-яких рейтингів, недоступності за об'єктивних умов усіх 

належних чинників для порівняння різних країн та цілою низкою інших 
причин з такими оцінками міжнародних експертів можна як погоджуватися, 
так і сперечатися. В той же час, безумовно, такі рейтинги дозволяють нам 

орієнтуватися щодо розвитку нашої країни у порівнянні з іншими країнами 
світу і відслідковувати ті моменти, на які необхідно звертати увагу при 

формуванні державної політики у відповідній сфері.  
 

3.3.2. Очікувані наслідки вступу України до СОТ для 
підприємництва 

 
Сьогоднішня економіка України свідчить про наявність від‘ємного 

сальдо зовнішньої торгівлі, тобто превалювання імпорту над експортом. Так, 
за офіційними даними Міністерства економіки України зовнішня торгівля 

товарами за період січень-листопад 2008 року (фактично без врахування 
впливу фінансової кризи) є імпортоорієнтованою.  

Так, за січень-листопад 2008 року експорт товарів порівняно з 

відповідним періодом 2007 року збільшився на 41,7% (за січень-листопад 
2007 року – на 28,0%), імпорт – на 49,4% (за січень-листопад 2007 року - на 

34,2%). Від‘ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало  
17710,9 млн. дол. США (за січень-листопад 2007 року, також від‘ємне – 

9555,7 млн. дол. США). 
Коефіцієнт покриття імпорту експортом товарів становить 0,78 за січень 

– листопад 2007 року – 0,82. 
Найбільші обсяги експортних поставок здійснювались до Російської 

Федерації – 23,6% від загального обсягу  експорту, Туреччини – 7%, Італії – 
4,4%, Польщі – 3,4%, Білорусі – 3,1%, США – 3%, Німеччини – 2,7%. 

За січень-листопад 2008 року обсяг експорту до Росії збільшився на  
29,0% порівняно з відповідним періодом 2007 року, а імпорт – на 23,3%. 
Сальдо зовнішніми товарами з Росією продовжує залишатись від‘ємним  

(-3840,4 млн. дол. США). 
Найбільш імпортні надходження в Україну здійснювались з Російської 

Федерації – 23,2% від загального обсягу імпорту, Німеччини – 8,3%, 
Туркменістану – 6,6%, Китаю – 6,4%, Польщі – 5,1%, Казахстану – 3,6%, 

Білорусі – 3,3%. 
Вступ України до СОТ повинен вирішити питання збалансування 

зовнішньої торгівлі України з поступовим збільшенням обсягу експорту 
товарів шляхом проведення політики підтримки конкурентоспроможності 

вітчизняного виробника, збільшення інвестицій в економіку країни, 
покращення умов ведення бізнесу в Україні.  

Посилаючись на досвід інших країн можна стверджувати, що 
приєднання до угод Світової організації торгівлі розширює можливості 

розвитку малого бізнесу, створює для нього ряд переваг, основними серед 
яких є: 
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- покращення підприємницького середовища; 
- спрощення зовнішньоекономічних торговельних процедур; 

- спрощення доступу до іноземних ринків товарів та послуг; 
- здешевлення імпортованої сировини та проміжної продукції, що 

використовується для власного виробництва; 

- доступ до дешевших кредитних ресурсів та більш якісних фінансових 
послуг; 

- вирівнювання правил гри для малого та великого бізнесу; 
- спрощення процедур сертифікації та стандартизації та ін. 

Головною перевагою, яку отримають українські підприємці внаслідок 
вступу України до СОТ, стане створення прозорого та передбачуваного 

ділового середовища в Україні. Це означає, що адміністративні процедури не 
будуть часто змінюватися і не будуть запроваджуватися заходи на користь 

лише окремих підприємств. Зараз Урядом взято курс на загальне спрощення 
адміністративних процедур в цілому. 

В цьому напрямку продовжується процес оптимізації системи 
стандартизації, сертифікації, застосування санітарних та фітосанітарних 

заходів у відповідності до міжнародних стандартів. 
Лібералізація ринку фінансових та банківських послуг сприятиме 

здешевленню кредитних ресурсів для підприємств України,  що на сьогодні є 

для них однією з головних проблем. Багато з них відчувають необхідність 
певних, іноді значних змін у своїй діяльності, але не мають можливості 

залучити кошти на вигідних для себе умовах. 
Важливим для українського бізнесу має стати спрощення митних 

процедур та збільшення їх прозорості й контрольованості. На сьогодні майже 
всі торговельні партнери України визнають, що процедури митного 

оформлення при імпорті є одними з основних нетарифних бар‘єрів у торгівлі. 
Від цього виграють, наприклад, виробники меблів. Підприємства 

громадського харчування отримають кращі можливості вибору продуктів та 
напоїв. Зменшення рівня ввізних мит взагалі дозволить збільшити 

асортимент продукції на ринку України, від чого найбільше виграють 
споживачі. 

У секторі сільського господарства основні вигоди від вступу отримають 

виробники зернових та олійних культур. Україна зобов‘язалась скасувати 
кількісні обмеження на експорт зернових, зменшити ставку експортних 

тарифів на насіння соняшнику з 17 до 10 % впродовж 6 років та скасувати 
експортні індикативні ціни. Все це дасть можливість сільгоспвиробникам 

отримувати вищу ціну за свою продукцію на світових ринках. 
В цілому, кожне підприємство є одночасно виробником товарів або 

послуг та споживачем певних товарів та послуг. Як споживач, підприємство 
виграє від збільшення асортименту товарів та послуг на ринку, підвищення 

конкуренції сприятиме зниженню цін та підвищенню рівня сервісу. Така 
ситуація створить рівні можливості для всіх суб‘єктів підприємницької 

діяльності, що сприятиме розвитку найбільш ефективних підприємств. Це, в 
свою чергу, позитивним чином впливатиме на оздоровлення та підвищення 
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конкурентоспроможності української економіки, створюватиме сприятливий 
інвестиційний клімат в Україні.  

Поглиблення міжнародної співпраці через членство України в СОТ та 
лібералізація підприємницької діяльності у відповідності до міжнародних 
принципів та правил надасть малому бізнесу нові можливості для його 

поступового розвитку. Тому, малий бізнес найбільшою мірою зацікавлений, 
щоб внутрішні умови господарювання відповідали міжнародним правилам 

ведення бізнесу, в тому числі й тим, що закріплені в угодах СОТ.  
Однак, членство в СОТ, хоча і створює можливості розвитку бізнесу, але 

не є гарантією того, що ці можливості будуть реалізовані. Не всі галузі 
економіки зможуть мати позитивні наслідки від вступу до СОТ. Міжнародні 

експерти прогнозують, що вступ до СОТ одразу надасть переваги 
виробникам у металургійній галузі та хімічної продукції, які намагаються 

боротись з антидемпінговими проблемами, але інші галузі, сільське 
господарство та автомобілебудування, напевно зазнають втрат.  

Певною мірою можуть постраждати підприємства, які працюють завдяки 
численним пільгам, які передбачені чинним законодавством України, але не 

відповідають загальноприйнятій міжнародній практиці, зокрема, положенням 
угод СОТ. 

Лише за сприяння держави підприємці можуть сповна використати 

резерви розвитку, що з‘являться після набуття Україною членства в СОТ. На 
державному рівні членство в СОТ має стати стимулом для створення 

стабільного законодавства, привабливого ринкового та інвестиційного 
середовища, яке сприятиме проведенню структурної перебудови та 

модернізації економіки в цілому та окремих її галузей, підвищенню 
потенціалу експортно-технологічних виробництв, розширенню присутності 

на зовнішніх ринках. 
Таким чином, слід відзначити такі основні наслідки вступу України до 

СОТ. 
1. Інтеграція до міжнародної ринкової економіки, створення правових 

засад для стабільного і передбачуваного ведення бізнесу та міжнародної 
торгівлі; 

2. Прогнозоване збільшення надходжень прямих іноземних інвестицій 

вже протягом першого-другого років після вступу до СОТ в 1,5-2 рази з 
наступним їх збереженням в обсягах, більших ніж до набуття членства  у 

СОТ; 
3. Додаткове зростання ВВП на 1,5–2 відсоткових пункти; 

4. Участь у регіональних союзах та угрупованнях; 
5. Українські виробники отримають від вступу України до СОТ 

одночасне спрощення умов доступу до ринків 151 країн-членів Світової 
організації торгівлі, частка яких складає понад 95% світової торгівлі. Можна 

очікувати щорічне збільшення експорту продукції в обсязі 1,43 млрд. дол. 
США, а при сприятливих умовах до 1,57 млрд. дол. США; 

6. Українські виробники отримають можливість застосування при 
вирішенні торговельних спорів механізму врегулювання суперечок, 
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передбаченого нормами СОТ, що дасть можливість суттєво посилити їх 
позиції в антидемпінгових та спеціальних розслідуваннях, а також запобігти 

застосуванню проти себе інших обмежувальних та дискримінаційних заходів;  
7. Пожвавлення торговельно-економічних зв‘язків не тільки з країнами 

Західної та Центральної Європи, а й з країнами Східної Європи та Балтії, 

більшість з яких 1 травня 2004 року набули повноправного членства в ЄС, 
має запобігти витісненню з ринку ЄС української продукції аналогічною 

продукцією країн Центральної та Східної Європи; 
8. Збільшаться надходження до державного бюджету за рахунок 

скасування пільг, кількісного збільшення бази для справляння митних 
платежів, зростання обсягів виробництва та активізації торговельного 

обороту (загальний позитивний вплив на доходи бюджету може сягнути 3–4 
млрд. грн.);  

9. Розширення асортименту ринку товарів і послуг. Завдяки збільшенню 
потоків іноземних товарів, послуг та інвестицій на український ринок.  

Виробник матиме доступ до дешевших комплектувальних, устаткування і 
сировини, а споживач – ширший вибір товарів, послуг і цін. Це створює 

умови для підвищення якості та конкурентоспроможності вітчизняної 
продукції. 

Говорячи про можливі позитивні і негативні наслідки від вступу України 

до СОТ для підприємств усіх форм власності, необхідно зазначити, що  за 
умов досягнення кращої якості продукції та високої продуктивності праці 

виграватимуть підприємства експортоорієнтованих галузей. Проте, ті 
підприємства, чия діяльність зосереджена на внутрішньому ринку, 

потребують окремої уваги з боку держави та адекватних інструментів 
економічного регулювання.  
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3.3.3. Адаптація законодавства України у сфері підприємництва 
до законодавства ЄС як складова правової реформи 

 
Європейська інтеграція є стратегічною метою України, найкращим 

способом реалізації національних інтересів, побудови економічно розвинутої 
і демократичної держави, зміцнення позицій у світовій системі міжнародних 

відносин. 
Для нашої країни європейська інтеграція - це шлях модернізації 

економіки, подолання технологічної відсталості, залучення іноземних 
інвестицій і новітніх технологій, створення нових робочих місць, підвищення 

конкурентної спроможності вітчизняного товаровиробника, вихід на світові 
ринки, насамперед, на ринок ЄС. 

Починаючи з 1994 року, в Україні створюються основні політико-
правові та організаційні засади адаптації законодавства. Реалізація державної 

політики України в сфері адаптації законодавства України до законодавства 
Європейського Союзу формується як складова частина правової реформи та 
спрямовується на забезпечення єдиних підходів до нормопроектування, 

підготовки кваліфікованих спеціалістів, створення належних умов для 
інституційного, науково-освітнього, технічного, фінансового забезпечення 

процесу адаптації законодавства України.  
Угодою про партнерство і співробітництво між Україною і 

Європейськими співтовариствами та їх державами-членами від 14 червня 
1994 року визначено пріоритетні сфери адаптації законодавства. 

Спільною стратегією щодо України, схваленою Європейською Радою на 
Гельсінкському самміті 11 грудня 1999 року, Європейський Союз підтримав 

процес економічних перетворень в Україні та поступового наближення 
законодавства України до законодавства Європейського Союзу у визначених 

пріоритетних сферах. 
З метою реалізації стратегічного курсу України на інтеграцію до 

Європейського Союзу, забезпечення всебічного входження України у 

європейський політичний, економічний і правовий простір та створення 
передумов для набуття Україною членства у Європейському Союзі Указом 

Президента України від 11 червня 1998 року затверджена Стратегія інтеграції 
України до Європейського Союзу, яка визначає основні напрями 

співробітництва України з Європейським Союзом - організацією, яка в 
процесі свого розвитку досягла високого рівня політичної інтеграції, 

уніфікації права, економічного співробітництва, соціального забезпечення та 
культурного розвитку. 

Одним із напрямів інтеграційного процесу Стратегія визначає адаптацію 
законодавства України до законодавства ЄС, яка полягає у зближенні із 

сучасною європейською системою права, що забезпечить розвиток 
політичної, підприємницької, соціальної, культурної активності громадян 

України, економічний розвиток держави у рамках ЄС і сприятиме 



 89 

поступовому зростанню добробуту громадян, приведенню його до рівня, що 
склався у державах - членах ЄС. 

Законом України від 21 листопада 2002 року № 228 схвалено Концепцію 
Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до 
законодавства Європейського Союзу, яка передбачає, що у 

Загальнодержавній програмі пріоритети мають надаватися законодавчим 
актам України, наближення яких до відповідних законодавчих актів 

Європейського Союзу сприятиме правовому забезпеченню заходів щодо 
формування ринкових відносин, конкурентного середовища та сприятливого 

інвестиційного клімату, створення сучасної ринкової інфраструктури, 
банківської, податкової та митної систем, створення сприятливого 

середовища життєдіяльності людини, захисту довкілля та раціонального 
природокористування, захисту прав споживачів, розвитку підприємницької 

діяльності, пріоритетних галузей економіки (агропромисловий, паливно-
енергетичний комплекси, транспорт, зв'язок та інформатизація), включаючи 

систему захисту прав інтелектуальної власності і персональних даних, сферу 
зайнятості та охорони праці, а також щодо розроблення національних 

технічних правил та стандартів, гармонізованих з європейськими та 
міжнародними, зміцнення економічних зв'язків України та держав – членів 
ЄС. Особливим пріоритетом є всебічний захист прав і свобод людини.  

У зв‘язку з цим, Законом України від 18 березня 2004 року № 1629 
затверджено Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу, яка визначає механізм досягнення 
Україною відповідності третьому Копенгагенському та Мадридському 

критеріям набуття членства в Європейському Союзі. Метою адаптації 
законодавства України до законодавства ЄС є досягнення відповідності 

правової системи України acquis communautaire з урахуванням критеріїв, що 
висуваються ЄС до держав, які мають намір вступити до нього.  

Загальнодержавна програма адаптації законодавства України до 
законодавства Європейського Союзу визначає, що однією із пріоритетних 

сфер, в якій здійснюється адаптація законодавства України, є зокрема сфера 
«законодавство про компанії».  

У зв‘язку з цим, та за допомогою Європейського Співтовариства 

виникла нагода налагодити різні форми діалогу між представниками країн 
членів ЄС і Україною з метою вироблення найбільш ефективної економічної 

політики щодо розвитку підприємництва в Україні. Таким чином, з‘явилась 
можливість використати в повній мірі досвід ЄС у виробленні політики 

зміцнення ділового середовища, в якому функціонує малий бізнес України. 
Зважаючи на це, та відповідно до Плану Дій Україна – ЄС Уряд України 

започаткував поглиблений діалог із Європейським Співтовариством в сфері 
розвитку підприємництва із залученням потужних аналітичних можливостей 

ЄС, його унікальної мережі експертів до участі у виробленні програми 
заходів, спрямованих на подальший розвиток пріоритетних напрямів 

розвитку малого та середнього підприємництва України на основі 
Європейської хартії для малих підприємств. 
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3.3.4. Впровадження в Україні принципів Європейської хартії для 

малих підприємств 

 
Світовий досвід та практика свідчать про те, що ефективність ринкової 

економіки в значній мірі залежить від взаємовигідного економічного 
співробітництва великих, середніх та малих підприємств. Завдання Уряду – 

створити сприятливі умови для такої взаємодії, що сприятиме розвитку 
економіки країни в цілому. 

В цьому ланцюжку виділяється малий бізнес як органічний структурний 
елемент ринкової економіки, оскільки він є найбільш гнучким у 

пристосуванні до нових викликів глобальної економіки, впровадженні 
інноваційних технологій та оновленні виробничої інфраструктури. 

Країни – члени Європейського Союзу під час формування стратегії свого 
економічного розвитку ставлять розвиток малого бізнесу на перше місце. 

Одним із концептуальних документів, в якому Європейське Співтовариство 
визначає малий бізнес основою європейської економіки, є саме Європейська 

хартія для малих підприємств. 
Мета Хартії - забезпечити умови розвитку країни з 

конкурентоспроможною, динамічною, інтелектуальною економікою, здатною 

до сталого соціально-економічного зростання, збільшення кількості робочих 
місць  та соціальної єдності.  

Хартія закликає до створення найсприятливішого середовища для 
малого бізнесу та підприємництва. Малі підприємства розглядаються як одна 

з основних рушійних сил, інновацій, зайнятості, а також соціальної та 
локальної інтеграції до Європи.  

Хартія стверджує, що становище малого бізнесу в ЄС можна поліпшити 
шляхом вжиття заходів, спрямованих на стимулювання підприємництва, 

оцінку та поліпшення існуючих умов, забезпечення належної уваги до потреб 
малого бізнесу з боку політичних діячів. Країни, що приєдналися до Хартії, 

зобов'язуються, зокрема: зміцнювати дух інновацій та підприємництва, 
добиватися створення регуляторної, фіскальної та адміністративної 
структури, яка сприяла б підприємницькій діяльності та поліпшенню статуту 

підприємців, забезпечити доступ до ринків на основі найменш обтяжливих 
вимог, поліпшити доступ до фінансового забезпечення, а також до передових 

наукових досліджень та технологій тощо.  
Хартія визначає 10 основних напрямів діяльності: 

1. Навчальна та професійна підготовка для підприємців. 
2. Дешеве та швидке відкриття нової компанії.  

3. Удосконалення законодавства та регулювання.  
4. Наявність кваліфікації.  

5. Поліпшення доступу в режимі «он-лайн». 
6. Забезпечення більшої вигоди від єдиного ринку. 

7. Оподаткування та фінансові питання. 
8. Посилення технологічного потенціалу малих підприємств. 
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9. Успішні моделі електронного бізнесу та його всебічна підтримка. 
10. Ефективне представлення інтересів малих підприємств в ЄС та на 

національному рівні. 
До принципів Хартії приєдналися країни-члени ЄС, країни Західних 

Балкан (Албанія, Боснія та Герцеговина, Хорватія, Республіка Македонія, 

Сербія та Чорногорія, включаючи Косово), а також Молдова. Процедура 
приєднання не встановлює уніфікованих вимог Європейського Союзом. Під 

час переговорів, що проводилися з питання процедур приєднання до 
принципів Хартії Європейська сторона (представники Генерального 

Директорату Підприємництво та Промисловість) наголошувала, що 
Європейська Комісія не обмежує держави якоюсь типовою процедурою 

приєднання до Хартії й, відповідно, кожна з таких країн самостійно 
вирішувала, у який найкращий спосіб це зробити, враховуючи національні 

особливості. Для Європейської Комісії достатньо заяви (або декларації) 
керівництва країни щодо приєднання із подальшим виконанням умов 

впровадження принципів Хартії з відповідним щорічним звітуванням. 
Рішення щодо приєднання України до Європейської хартії малих 

підприємств було підтримано підприємницькою громадськістю на 
Всеукраїнському форумі «Бізнес і влада – партнери» за участі Президента 
України. 

Для всебічної підтримки малого та середнього бізнесу в Україні за 
такими основними напрямами, як створення пільгових умов для швидкого 

початку підприємницької діяльності, забезпечення доступу до інформації і 
сучасних технологій, створення адекватної правової та податкової бази 

відповідно до норм та стандартів ЄС 2 липня 2008 року був підписаний Указ 
Президента України «Питання впровадження в Україні принципів 

Європейської хартії малих підприємств» № 603/2008 та прийнята постанова 
Кабінету Міністрів України «Про запровадження в Україні принципів 

Європейської хартії для малих підприємств» № 587. 
Для реалізації вищезазначеного Указу Президента України та з метою 

розвитку малого та середнього бізнесу, підвищення конкурентоспроможності 
вітчизняних підприємств розпорядженням Кабінету Міністрів України від 
17.09.2008 № 1245-р затверджено План заходів із впровадження в Україні 

принципів Європейської хартії для малих підприємств на друге півріччя 2008 
року та 2009 рік.  

Положеннями відповідного розпорядження передбачається розробка 
одинадцяти проектів нормативно-правових актів, організація державною 

службою зайнятості навчання за освітніми програмами, що сприяють 
розвитку малого підприємництва, продовження співробітництва між 

Україною та країнами, що входять до Європейського Бізнес Реєстру, 
представлення інтересів національного малого підприємництва у 

міжнародних торговельних переговорах та робота з торговельно-
економічними місіями у складі закордонних дипломатичних установ, 

створення та підтримка функціонування інформаційних порталів для обміну 
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інформацією між суб‘єктами малого підприємництва України та іноземними 
підприємствами тощо. 

Запровадження в Україні принципів Європейської хартії для малих 
підприємств є логічним продовженням політики Уряду щодо пріоритетності 
підтримки підприємництва в Україні, та сприятиме розвитку малого та 

середнього бізнесу, поліпшенню стосунків влади і підприємців, покращенню 
бізнес-середовища та підвищенню конкурентоспроможності вітчизняних 

підприємств. 

  

3.4. Безпека підприємництва 
 

3.4.1. Детінізація відносин у сфері підприємництва 
 

Наявні диспропорції та деформації в розвитку підприємництва доводять 
необхідність забезпечення структурних змін за двома стратегічними 

напрямами. З одного боку - це реформи, спрямовані на покращання базових 
індикаторів раціональної структурної побудови національної економіки 

(рівень інноваційної активності підприємництва, якість людського капіталу, 
структура розподілу національного доходу та витрат домашніх господарств, 

показники капіталізації та частки вітчизняних інвестицій). З іншого боку - 
заходи з протидії чинникам негативного впливу на розвиток підприємництва 
(детінізація підприємницького середовища, підвищення рівня економічної 

безпеки підприємництва). 
Загалом, перші оцінки щодо масштабів тіньової економіки України були 

опубліковані у 1998 році, що дало поштовх урядовим структурам до 
запровадження заходів, спрямованих на зниження обсягів цього сектора. 

Серед прийнятих заходів, зокрема містилися: зниження податкового 
навантаження; спрощення системи оподаткування малих підприємств; 

відмова від бартерних розрахунків; зниження податкових ставок на доходи 
громадян; зменшення відрахувань на соціальне страхування тощо. 

Однак, ці заходи не принесли очікуваних результатів. У 2000 році рівень 
тіньової економіки відносно ВВП оцінювався у 47%-52% (залежно від 

методу оцінки), а у 2006-2007 роках склав 39%-56,8% (рис.3.12). Варто 
зазначити, що структура нелегальної економіки досить складна, тому при 

оцінці обсягів тіньового сектора країни відзначаються істотні розбіжності і 
його величина варіює від 40% до 70%. У цьому контексті варто зазначити 
важливість правильного вибору та уніфікації методики розрахунку рівня та 

обсягів тіньової економіки.  
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Рис. 3.12. Рівень тіньової економіки в Україні у період 2000-2007 років, розрахований 

різними методами 

 
Результати розрахунків з використанням методики, затвердженої 

наказом Міністерства економіки від 27.07.2006 №222 (у межах цієї методики 
використовується три основні підходи – монетарний метод, фінансовий 

метод та розрахунок інтегрального коефіцієнта тінізації економіки) , значно 
нижчі від показників, отриманих згідно методу DYMIMIC (dynamic multiple-

indicators multiple-causes), що широко використовується західними 
дослідниками для міжнародних порівнянь динаміки тіньового сектора 

економіки у різних країнах і передбачає врахування великої кількості 
індикаторів та чинників іллегалізації економіки. Саме тому доцільним є 
включення методу DYMIMIC в офіційну методику розрахунку тіньового 

сектора в Україні.  
Результати досліджень свідчать, що тіньова економіка у секторі 

підприємництва України поширена практично в усіх сферах економічної 
діяльності: паливно-енергетичному, будівельно-монтажному, 

агропромисловому комплексах, фінансовому секторі, сфері інтелектуальної 
діяльності, в торгівлі та в інших галузях і сферах. 

Значним є рівень тінізації підприємництва у торгівлі. Як сфера обігу 
товарів (послуг) торгівля зосереджує значний ресурсний потенціал та формує 

вагому частку ВВП країни, поступаючись лише промисловості (при 
загальному прирості ВВП України за січень-листопад 2007 року на 7,2 п.п. на 

2,5 п.п. це зростання відбувалося за рахунок промисловості і на 2,3 п.п. – за 
рахунок торгівельної сфери). 

За останні роки в Україні сформувалася якісно нова система торгівлі – 

ринкова за своєю суттю і функцією, хаотична за характером. Особливий 
інтерес привертає роздрібна торгівля, яка у даний час повністю 

демонополізована і функціонує у конкурентному середовищі. Починаючи з 
2000 року, після тривалого спаду спостерігається зростання товарообороту, 

врівноваження групи продовольчих і непродовольчих товарів, що відповідає 
структурі обороту розвинутих країн. Разом з тим, розвиток роздрібної 

торгівлі проходить суперечливо і проблематично. У сфері внутрішньої 
торгівлі відчутним є дисбаланс між платоспроможним попитом і товарною 
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пропозицією. Становище ускладнюється і тим, що незначне підвищення 
доходів населення супроводжується постійним зростанням рівня інфляції. 

Інша складова дисбалансу на споживчому ринку – це товарна пропозиція. 
Низький рівень виробництва споживчих товарів, особливо промислової 
групи, призводить до експансії імпорту. Вже тепер частка імпорту у 

загальних обсягах реалізації непродовольчих товарів становить 45% обороту 
внутрішньої торгівлі, а таких груп товарів, як взуття, електротовари, 

радіотовари, фототовари, трикотажні вироби, годинники – 90%. Відчутна 
різниця розвитку торгівлі у сільській місцевості, де через об‘єктивні і 

суб‘єктивні чинники споживча кооперація, яка була основною торговельною 
системою на селі, значно втратила свої позиції.  

Основним суперечливим явищем у розвитку внутрішньої торгівлі є 
тінізація її обороту. В умовах стабільної частки тіньового сектора, що 

складає у нашій країні 50-60%, нелегалізована торгівля зберігає свої 
масштаби, а значна частка товарних і грошових потоків обертається у „тіні‖.  

У сегменті організованого сектору торгівлі за даними періодичних 
статистичних обстежень знаходилося більше 800 тис. об‘єктів роздрібної 

торгівлі. Неорганізований сектор охоплює мережу торгівельних об‘єктів 
підприємств різних галузей діяльності, зокрема, будівництво, транспорт та 
інші, де торгівля розвивається як допоміжний вид діяльності. На цей сектор 

припадає не менше 30% загальної кількості об‘єктів торгівлі і орієнтовно 
стільки ж товарообороту. Найменш дослідженим і найбільш прихованим у 

функціональній структурі є нелегалізований сектор торгівлі, до якого 
відносяться неформальні ринки, незареєстровані суб‘єкти і напівлегальні 

об‘єкти торгівлі. Нелегалізований (тіньовий) товарооборот у сфері роздрібної 
торгівлі складає близько 32%.  

Поняття „тіньовий сектор торгівлі‖ тлумачиться, як реалізація товарів і 
послуг на неформальних ринках, незареєстрованими суб‘єктами і 

напівлегальними об‘єктами торгівлі, а також приховані обсяги обороту 
товарів і послуг в організованому і неорганізованому секторах торгівлі.  

У 2000-2002 роках обсяг тіньового товарообороту і послуг до загального 
товарообороту і послуг був зафіксований  на рівні 82-83%, у 2006-2007 роках 
спостерігалося певне зниження цього показника до 32,9%-40,9%. Разом з 

тим, абсолютне значення тіньового товарообороту залишається надмірно 
високим – від 52,6 млрд. грн. у 2000 році до 148,0 млрд. грн. у 2007. Обсяг 

тіньового товарообороту на ринках і створений фізичними особами-
підприємцями у 2006-2007 роках склав 27,0-57,5 млрд. грн., що становить 

відповідно 25%-41,9% до обсягів загального товарообороту цієї категорії 
продавців. На підприємствах роздрібної торгівлі (юридичних осіб) тіньовий 

товарооборот у 2006 році становив 32,6 млрд. грн., а в 2007 – 72,9 млрд. грн. 
Величина тіньових послуг протягом 2000-2006 років перебувала в межах від 

13,1 до 17,7 млрд. грн. 
Незважаючи на певне зменшення обсягів тіньового товарообороту у 

2006 році в реалізації товарів, нелегальний сектор займає вагоме місце. 
Тіньовий товарооборот виник внаслідок прихованого надання послуг, як 
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легальними підприємствами, так і за рахунок незареєстрованих підприємств і 
фізичних осіб. Тіньовий товарооборот підприємств роздрібної торгівлі і 

товарооборот на ринках та створений фізичними особами-підприємцями 
обумовлений наявністю контрабандних товарів та приховуванням реального 
товарообороту юридичними та фізичними особами.  

Особливої уваги вимагає неорганізований сектор торгівлі, який охоплює 
мережу підприємств різних галузей діяльності, а також сфера оптової 

торгівлі. З 1995 року замість „човникової‖ торгівлі в Україну у значних 
обсягах почали завозити контрабандні товари. Контрабанда стала 

загальнонаціональною проблемою, вона загрожує національній безпеці і 
вимагає прийняття невідкладних заходів. Загрозливих розмірів набула 

контрабанда таких груп товарів, як взуття, електротовари, трикотажні 
вироби, радіотовари, годинники та інші, виробництво яких у недостатньому 

обсязі налагоджене на внутрішньому ринку.  
За даними фахівців Західного регіонального управління Державної 

прикордонної служби України протягом 2007 року лише на західних 
кордонах у контрабандистів вилучили товарів на суму 70,7 млн. грн. Згідно з 

офіційними джерелами у лютому 2008 року порівняно з аналогічним 
періодом попереднього року вдвічі збільшились надходження до державного 
бюджету від роботи митниці за рахунок часткової ліквідації контрабандних 

потоків та тіньових схем. Таким чином, додатково в лютому отримано 3 
млрд. 762 млн. грн. Доказом високого рівня тінізації товарообороту в Україні 

є також результати оцінки відповідно до балансового методу у розрізі 
стратегічно важливих груп товарів (таблиця 3.7). 

 
Таблиця 3.7. Рівень тінізації в Україні у розрізі окремих груп товарів відповідно до 

балансового методу, % 

 
Рік/група  
товарів 

Автомобілі Взуття 
Побутова 
техніка 

Будівельні 
матеріали 

Дорогоцінне 
каміння 

2003 53,4 30,7 52,9 40,2 30,4 
2004 48,6 32,0 54,0 42,4 33.8 

2005 46,3 32,4 50,2 45,7 38,4 
2006 52,2 36 53,7 47,2 38,9 

2007 54,6 37,8 58,1 47,2 41,3 

 

Рівень тінізації за досліджуваними групами товарів залишається 
критично високим, що вимагає розробки та реалізації ефективних рішень 

щодо зменшення цього показника (незначне зменшення у 2005 році у групі 
товарів „автомобілі‖ та „побутова техніка‖, очевидно, пов‘язане із 

реалізацією у цей період Державної програми Кабінету Міністрів України 
„Контрабанда – стоп‖). 

Загалом, приріст тіньового сектора у 2006 році становив 23,7%, а у 2007 

- 39,1 % по відношенню до попереднього року. Це свідчить про істотну 
інтенсифікацію тіньового сектора саме у 2007 році. 

Зрозуміло, що реалізація масштабних контрабандних та тіньових схем 
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неможлива без часткової підтримки з боку представників державної влади, 
іншими словами – наявності корупційних механізмів. Корупція як масштабне 

явище стає передумовою деструктивних процесів в економіці та предметом 
гострої критики з боку світової спільноти. Протягом останніх років індекс 
корупції в Україні не перевищує 3 (з 10-ти, коли рівень корупції близький до 

нуля) і у 2007 році становив 2,7, що було одним з найнижчих показників у 
світі на рівні з країнами, що розвиваються. 

Наявність високого рівня тіньової економіки та корупції призводить до 
істотного зниження індексу економічної свободи, а відтак, знижується 

інвестиційна та підприємницька активність (зокрема, значення показника 
свободи інвестицій знизилося з 50 (зі 100 можливих) у 2000 році до 30 – у 

2007; свобода на ринку праці з 60 до 51,8; свобода від корупції з 30 – до 26 
відповідно). Зауважимо, що у 2008 році за інтегральним показником 

економічної свободи Україна посіла 122 місце серед 141 країни на рівні з 
Ефіопією та Буркіна-Фасо. 

У цьому контексті показово, що система регулювання бізнесу шляхом 
видачі дозволів і проведення перевірок в Україні одна з найжорсткіших серед 

країн пострадянського простору. Наприклад, частка підприємств, які 
одержують дозволи протягом року, в Україні вища (54 %), ніж у Білорусі 
(45%), Узбекистані (33 %) і Грузії (6 %), а частка підприємств, перевірених 

різними контролюючими органами протягом року (95 %) - на рівні  
показника Таджикистану (96 %). 

Кількість нормативних актів, що регулює діяльність суб‘єктів 
господарювання невпинно зростає. Виходом із ситуації, що склалася, можуть 

стати прийняті у 2005–2007 роках для вдосконалення процедур видачі 
дозволів і проведення перевірок Закони України  «Про дозвільну систему у 

сфері господарської діяльності» та  «Про основні засади державного нагляду 
(контролю) у сфері господарської діяльності». Ці рамкові закони покликані 

прискорити процес системної реформи у сфері державного контролю і видачі 
дозволів. 

З метою протидії тінізації економіки України на загальнодержавному 
рівні мають бути розроблені заходи, що зокрема передбачають:  

- спрощення дозвільних процедур щодо здійснення підприємницької 

діяльності; 
- запровадження податкових стимулів до нагромадження та інвестування 

коштів в інноваційний сектор юридичними особами, які пропонується 
надавати за фактичними результатами діяльності; 

- зменшення рівня оподаткування фізичних осіб на величину 
документально підтверджених коштів, витрачених на відтворення людського 

капіталу; 
- запровадження „амністії‖ лише тих капіталів, що спрямовуються в 

інноваційну сферу та деякі інші суспільно значущі пріоритетні сектори; 
- обов‘язкове обґрунтування джерел походження грошових коштів при 

купівлі товарів, вартість яких перевищує певну, заздалегідь визначену суму 
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(у першу чергу це стосується об‘єктів нерухомості, транспортних засобів та 
предметів розкоші); 

- посилення співробітництва з міжнародними організаціями, що 
спеціалізуються на протидії нелегальному господарюванню, в напрямку 
обміну досвіду. 

 
3.4.2. Протидія рейдерству 

 
До головних проблем, які на сьогодні перешкоджають зміцненню 

економічної безпеки та структурним реформам у секторі підприємництва 
України, відноситься також наявність прямих та опосередкованих злочинних, 

кримінальних посягань, або так званого „рейдерства‖. 
За даними Антирейдерського союзу підприємців України про високий 

рівень рейдерства в Україні свідчать наступні факти: 
- в Україні діє щонайменше 40-50 спеціалізованих рейдерських груп, які 

складаються з досвідчених юристів та економістів; 
- рейдерство в країні набуло системного характеру: 3000 захоплень на  

рік; 
- результативність рейдерських атак понад 90 %; 
- за експертною оцінкою, щорічний обсяг сегмента поглинань і злиттів 

(без приватизації) становить понад 3 млрд. дол. США; 
- середньостатистична норма прибутку рейдера в Україні (за 

експертними оцінками) становить близько 1000%; 
- українське рейдерство має відчутну кримінальну складову: 

протиправні дії чиняться із залученням збройних формувань, а інколи – 
навіть співробітників правоохоронної системи тощо. 

До замовлення та організації рейдерських дій, що призводять до 
перерозподілу власності, вдаються окремі потужні промислово-фінансові 

групи України.  
Основними причинами, що зумовлюють поширення рейдерства в 

Україні є: 
- слабкість правової системи; 
- недосконалість судової влади; 

- корумпованість органів влади; 
- відсутність державних інститутів, які б ефективно захищали права 

власника; 
- низький рівень правової культури; 

- правовий нігілізм як у суб‘єктів господарювання, так і представників 
органів влади; 

Приватизація багатьох об'єктів в Україні у свій час проводилася 
недостатньо прозоро, а в окремих випадках – з порушенням законодавства. 

Податкова адміністрація регулярно виявляє схеми ухилення від податків, що 
також може бути наслідком несплати дивідендів, приховання прибутків, 

заниження зарплати і т. ін., що, в свою чергу, призводить до невдоволення 
окремих акціонерів господарюючих суб'єктів і розширенню поля дії 
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рейдерів.  
Недосконалість судової системи, несумлінність суддів - це інший бік 

проблеми. Адже зміна власника об‘єкта відбувається найчастіше за рішенням 
суду. Притягнути до відповідальності суддю, який ухвалив рішення на 
користь рейдера, досить важко.  

Слід знати, що найчастіше «постраждалими» від рейдерства є ті, що 
ведуть свій бізнес не зовсім за правилами, внаслідок чого бояться звертатися 

до правоохоронних органів. Отже, прозорість і ефективність діяльності 
суб‘єктів господарювання можуть зробити підприємство фактично 

невразливим до рейдерів. 
Важливою передумовою виходу із ситуації, що склалася в Україні з 

рейдерством, є забезпечення максимальної прозорості та дієвості процесу 
боротьби з рейдерськими атаками. Тому необхідно розробити та негайно 

вжити низку першочергових заходів щодо подолання (мінімізації) цього 
негативного явища. 

Зокрема, держава має вживати дієві, реальні інструменти щодо захисту 
прав власності. Крім того, необхідно ухвалити ініційований Кабінетом 

Міністрів України проект Закону України „Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо протидії протиправному поглинанню та 
захопленню підприємств‖ (№3011 від 24.07.2008), яким передбачається 

внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Закону 
України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його 

банкрутом‖, Закону України „Про державне регулювання ринку цінних 
паперів в Україні‖, Закону України „Про виконавче провадження‖ та Закону 

України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців‖, що направлені на унеможливлення отримання рейдерами 

„законного підґрунтя‖ для організації нападу на суб‘єктів господарювання. 
 

3.4.3. Забезпечення економічної безпеки підприємництва 
 

Одночасно з оцінкою ефективності функціонування та рівня захисту 
життєво важливих інтересів суб‘єктів господарювання від внутрішніх і 
зовнішніх загроз економічна безпека підприємництва є структурною 

характеристикою проблем взаємоузгодженості державного регулювання та 
інтересів суб‘єктів підприємницької діяльності і суспільства, оцінкою 

структурної збалансованості розвитку економіки.  
Це пов‘язане з наявністю таких ризиків посттрансформаційного етапу 

розвитку економіки, як: посилення диспропорцій галузевої, регіональної і 
внутрішньорегіональної структури; зростання підприємницької активності в 

„центрі‖ за рахунок „периферії‖; скорочення обсягів надходжень до 
бюджетів; зниження рівня якості ресурсного потенціалу (людського, 

природного, матеріально-технічного, фінансового); посилення міжнародної 
трудової міграції; надмірна територіальна концентрація бізнесу і 

господарських ресурсів. 
Натомість, недостатньо висока ефективність державної політики 
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формування сприятливого для підприємництва економіко-правового 
середовища перешкоджає посиленню конкурентних позицій вітчизняних 

підприємств, зокрема суб‘єктів реального сектора як базису національної 
економіки. Про це свідчить інтегральний коефіцієнт експертної оцінки рівня 
економічної безпеки підприємництва в Україні, який відповідає 

передкритичному рівню згідно шкали безпеки. 
Окрім того, незначними є обсяги господарської діяльності у розрахунку 

на одне підприємство у сільському господарстві, будівництві, транспорті; 
низьким є показник продуктивності праці в реальному секторі економіки, 

особливо у сільському господарстві; вкрай неефективно підприємствами 
реального сектора використовуються основні фонди (середній показник 

фондовіддачі лише незначно перевищує одиницю, що є критичним 
значенням), причому на транспорті цей показник складає близько 0,6 грн. та 

проблема посилюється високим рівнем морального і фізичного зносу 
основних фондів у базових галузях економіки.  

Водночас, галузева структура економіки України, зокрема за частками 
реального сектора економіки та промисловості у ВВП наближається до 

структури країн ЄС. Напрямами подальшого її удосконалення є покращання 
структури галузей промисловості, зменшення частки сільського господарства 
та збільшення - інтелектуальних, інформаційних послуг; розвиток трудового 

потенціалу підприємств реального сектора економіки. 
Системність та складність проблеми зміцнення економічної безпеки 

підприємництва доводить необхідність удосконалення, в першу чергу, 
нормативно-методичного забезпечення вітчизняної державної політики у цій 

сфері. Необхідно, щоб цільові заходи органів державного управління всіх 
рівнів базувались на затвердженій стратегії, генеральною метою якої є 

задоволення сукупності потреб суб‘єктів підприємницької діяльності шляхом 
забезпечення вільного, рівного доступу, сприятливе економіко-правове 

середовище здійснення підприємницької діяльності, а також сталий та 
структурно збалансований розвиток підприємництва, а через нього – 

економіки і суспільства. 
Інституційною основою розробки та реалізації стратегії забезпечення 

економічної безпеки підприємництва в Україні слід визначити Конституцію 

України, нормативно-правову базу у сфері національної економічної безпеки 
та нормативну базу, яка визначає засади функціонування і розвитку 

підприємництва, а також відповідні програмні документи стратегічного і 
поточного планування. 

Напрямами відповідної стратегії мають стати: 
- удосконалення макроекономічних параметрів (покращання основних 

кількісних та якісних показників розвитку підприємництва, значне 
спрощення дозвільної системи та ліцензування, зниження рівня тінізації і 

монополізації економіки, усунення злочинних зазіхань та дискримінаційних 
дій по відношенню до суб‘єктів підприємництва);  
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- зміцнення фінансової безпеки (сприяння суб‘єктам підприємницької 
діяльності в доступі до фінансово-кредитних ресурсів, зниження рівня 

податкового навантаження, формування кредитно-гарантійних механізмів);  
- розвиток експортного потенціалу; покращання інвестиційного 

середовища (посилення захисту інтересів інвесторів, стимулювання 

інвестицій в основний капітал);  
- забезпечення науково-технологічної компоненти виробничо-

господарської діяльності (модернізація техніко-технологічної бази, 
стимулювання інноваційної активності підприємств, удосконалення системи 

захисту права власності);  
- зміцнення виробничої складової економічної безпеки (підвищення 

економічної ефективності виробництва (зокрема у реальному секторі 
економіки) та використання ресурсів, зниження ресурсо- та енергомісткості, 

створення системи рівного доступу підприємств до господарських ресурсів, 
державних закупівель, державного та комунального майна). 

Засобами контролю реалізації державної політики зміцнення 
економічної безпеки підприємництва в Україні повинні слугувати належний 

розподіл функцій, повноважень та відповідальності між суб‘єктами системи 
безпеки підприємництва, а також запровадження практики моніторингу рівня 
економічної безпеки підприємництва. 

В основі формування механізмів інституційного забезпечення та 
громадського контролю за зміцненням економічної безпеки підприємництва 

мають бути: подальше провадження регуляторної політики та системи 
нормативно-методичного, фінансового, організаційно-економічного 

регулювання діяльності підприємств; участь органів державної влади усіх 
рівнів у забезпеченні економічної безпеки підприємництва; розвиток 

інфраструктури та мережі недержавних інституцій сприяння розвитку і 
безпеці підприємницької діяльності.  

Державна політика забезпечення економічної безпеки підприємництва 
повинна реалізовуватися на всіх рівнях ієрархії управління економікою. До 

пріоритетних інституційних та організаційно-економічних заходів органів 
державного управління центрального рівня видається доцільним включити: 
покращання програмного та нормативного регламентування економічної 

безпеки підприємництва, посилення мотивації органів місцевого 
самоврядування до здійснення заходів зі зміцнення економічної безпеки.  

До стратегічних пріоритетів політики регіональних та місцевих органів 
державного управління необхідно віднести: посилення ролі регіональних та 

місцевих органів влади у формуванні безпечного підприємницького 
середовища; удосконалення регуляторної політики; протидію проявам 

монополізму, „клієнтських‖ відносин та корупції у відносинах „влада-
бізнес‖; зміцнення фінансової безпеки підприємництва через розвиток 

мережі страхових та гарантійних фондів, кредитної кооперації.  
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ЧАСТИНА 4. ДЕРЖАВА І ПІДПРИЄМНИЦТВО 
 

4.1. Державне рулювання підприємницької діяльності  

 

4.1.1. Система державної реєстрації суб’єктів господарювання 
 

Державна реєстрація суб'єктів підприємництва як процедура 
документального оформлення наміру юридичної чи фізичної особи 

здійснювати систематичну, на власний ризик діяльність з виробництва 
продукції, виконання робіт, надання послуг та зайняття торгівлею з метою 

одержання прибутку вперше була регламентована Законом України ―Про 
підприємництво‖, прийнятим Верховною Радою України 7 лютого 1991 року.  

Якщо розглянути розвиток законодавства, що регулює державну 
реєстрацію суб‘єктів підприємництва в Україні, то його умовно можна 

розділити на декілька етапів. 
На першому етапі процес державної реєстрації суб‘єктів підприємництва 

регулювався фактично тільки статтею 8 Закону України ―Про 
підприємництво‖. Цією статтею визначались органи державної реєстрації, 
термін її проведення (місяць), встановлювалася необхідність плати за 

реєстрацію, розмір якої визначався Радою Міністрів України. При цьому, цей 
розмір залежав від організаційної форми підприємництва та виду діяльності і 

становив від 1,5 до 5  мінімальних заробітних плат.  
Визначений статтею перелік документів, що подавався для реєстрації, 

був дуже нечіткий та мав відсильний характер до чинного законодавства для 
окремих організаційних форм підприємництва. Відповідно, при проведенні 

державної реєстрації органи реєстрації керувались не тільки законами, а ще й 
різноманітними підзаконними актами, в тому числі і актами місцевих органів 

влади.    
Підтвердженням факту реєстрації було посвідчення про реєстрацію, що 

видавалось органом, який здійснював реєстрацію. Однак форма посвідчення 
не була визначена на законодавчому рівні і часто встановлювалася актами 

самих місцевих органів влади.  
Ряд проведених відтоді заходів дозволив дещо стабілізувати ці процеси. 

Однак, так і не було створено цілісної системи державної реєстрації суб‘єктів 

господарювання, яка б дозволяла оперативно здійснити відповідні 
реєстраційні дії, забезпечувала фізичних та юридичних осіб  

адміністративними послугами (наприклад, достовірною інформацією про 
зареєстрованих суб‘єктів підприємницької діяльності).  

Крім того, починаючи з 1991 року, прийнято низку Законів України 
„Про підприємства в Україні‖, „Про господарські товариства‖, „Про 

селянське (фермерське господарство‖, „Про банки і банківську діяльність‖, 
„Про об‘єднання громадян‖ тощо, які регулювали створення та діяльність 

окремих юридичних осіб. При цьому, частина таких юридичних осіб  
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належала не тільки до організаційних форм підприємництва, а до 
непідприємницьких організацій, закладів, установ.  

Суб‘єкти господарювання, в тому числі підприємці, та органи реєстрації 
відразу стикнулися з рядом проблем при проведенні реєстрації суб‘єктів 
підприємництва, а саме: 

- відсутністю чітко встановленого переліку документів, що подаються 
для державної реєстрації суб‘єктів підприємництва та встановленої форми 

посвідчення про реєстрацію;  
- відсутністю процедур реєстрації змін до установчих документів 

юридичних осіб та припинення підприємницької діяльності суб‘єктів 
господарювання; 

- значним терміном реєстрації (місяць); 
- встановленням, фактично, дозвільного характеру самої реєстрації 

тощо. 
Така ситуація призвела до стримування розвитку підприємництва в 

державі, створення бар‘єрів для підприємців саме в органах реєстрації, що, в 
свою чергу, викликала велику кількість скарг підприємців на посадових осіб 

органів реєстрації і на саму процедуру її проведення.  
Наступним етапом становлення системи реєстрації в Україні стало  

подальше законодавче врегулювання проблем, пов‘язаних з процедурами 

державної реєстрації. Тому протягом 1993-1998 років до названої вище  
статті 8 Закону України „Про підприємництво‖ були внесені досить суттєві 

зміни, які дозволили врегулювати найбільш наболілі проблеми в цій сфері.  
Було введено заявницький принцип реєстрації; зменшено строки 

реєстрації (спочатку до 15-ти, а потім до 5-ти днів); запроваджено процедури 
перереєстрації та скасування державної реєстрації; встановлено переліки 

документів, що подаються для державної реєстрації, в тому числі для 
реєстрації змін до установчих документів, перереєстрації, скасування 

державної реєстрації.  
На жаль, безпосередньо сам порядок державної реєстрації суб‘єктів 

підприємницької діяльності так і залишився під сферою врегулювання актів, 
що носили підзаконний характер. Законом лише було передбачено 
необхідність прийняття Кабінетом Міністрів України окремого Положення 

про державну реєстрацію суб‘єктів підприємницької діяльності, яке і було 
затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.1994 № 276. 

Цим Положенням додатково до процедур державної реєстрації  були 
встановлені єдині форми свідоцтв про державну реєстрацію, реєстраційних 

карток (які являлись одночасно заявою про реєстрацію), плату за проведення 
реєстраційних  процедур, вимоги до оформлення установчих документів, які 

подаються для державної реєстрації.  
Згодом, враховуючи стрімкі темпи зростання кількості законодавчих та 

інших нормативно-правових актів, що також певним чином були пов‘язані із 
реєстрацією суб‘єктів господарювання, постановою Кабінету Міністрів 

України від 25.01.1996 № 125 дане Положення було викладено в другій 
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редакції, а 25.05.1998 постановою Кабінету Міністрів України №740 – в 
третій. 

Ці документи з подальшими змінами та доповненнями до них діяли аж  
до 1 липня 2004 року.  

Проведені заходи усунули найбільш суттєві перепони щодо створення 

суб‘єктів підприємницької діяльності та дозволили більш-менш стабілізувати 
ситуацію у сфері підприємництва.  

Однак, цілісної системи державної реєстрації суб‘єктів господарювання 
в Україні, яка б дозволяла оперативно здійснювати відповідні реєстраційні дії 

та забезпечувати фізичних і юридичних осіб, в тому числі й органи 
державної влади, актуальною та достовірною інформацією про всіх існуючих 

в країні суб‘єктів господарювання створено так і не було.  
Зокрема, не існувало єдиної інформаційної бази про таких суб‘єктів, а 

суб‘єкти, що не відносились до підприємницьких, взагалі не підпадали під 
дію вищезгаданих актів. Для них встановлювались окремі порядки 

проведення реєстрації (наприклад, затверджений постановою Кабінету 
Міністрів України від 27.04.93 № 302 Порядок реєстрації адвокатських 

об‘єднань). Крім того, не було визначено посадових осіб, які могли 
здійснювати реєстрацію, їхніх повноважень, обов‘язків тощо. 

Але, при цьому, почалося також і збільшення кількості органів 

державної влади, на які покладалися функції реєстрації тих чи інших 
суб‘єктів господарювання  

Звісно, така ситуація аж ніяк не могла сприяти розвитку підприємництва 
в державі. Певні бар‘єри для суб‘єктів підприємницької діяльності 

залишались існувати також і на цьому етапі, тому 15 травня 2003 року 
Верховною Радою України був прийнятий Закон України „Про державну 

реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців‖, який набрав 
чинності з 1 липня 2004 року (далі – Закон про реєстрацію).   

Задля зменшення  адміністративних бар‘єрів при реєстрації бізнесу 15 
травня 2003 року Верховною Радою України був прийнятий Закон України 

„Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців‖ 
(далі – Закон про реєстрацію),  який набрав чинності    з 1 липня 2004 року.  

Цей Закон став фундаментом для побудови в Україні найсучаснішої 

національної системи реєстрації суб‘єктів господарювання, яка забезпечила 
запровадження реєстрації та постановки на облік суб‘єктів господарювання 

за принципом „єдиного вікна‖. Тобто, протягом 4-5 днів проводиться не 
тільки процедура державної реєстрації суб‘єкта господарювання, а і 

постановка його на облік у податкових органах, органах статистики та фондів 
соціального страхування в автоматичному режимі без необхідності звернення 

новоствореного підприємця до цих органів.  
Крім того, впровадження Закону про реєстрацію дозволило надати 

можливість підприємцям подавати документи для реєстрації поштою (як 
елемент захисту прав громадян на здійснення підприємницької діяльності),  

запровадити Єдиний державний реєстр юридичних осіб і фізичних осіб-
підприємців (далі – Єдиний державний реєстр) та забезпечити можливість 
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відкритого оперативного доступу всіх без винятку учасників господарського 
обороту до його даних, створити умови інтеграції України у світовий 

інформаційний простір, зокрема, приєднання до Європейського Бізнес 
Реєстру. 

Крім того, Закон про реєстрацію відтепер регулює порядок проведення 

державної реєстрації всіх юридичних осіб незалежно від організаційно-
правової форми, форми власності та підпорядкування, а також фізичних осіб-

підприємців.  
Здійснюють зазначену реєстрацію в Україні 1323 визначені законом 

посадові особи – державні реєстратори в 678 реєстраційних органах.  
Все це стало можливим також завдяки постійному відслідковуванню 

проблемних моментів роботи реєстраційної системи, завжди вчасному і 
оперативному її корегуванню та внесенню до нормативно-правої бази, що 

регламентує діяльність системи, необхідних змін. 
Лише до Закону про реєстрацію протягом останніх двох років зміни були 

внесені тричі зокрема,: 
- Законом України „Про внесення змін до деяких законів України‖ 

від 09.02.2006 № 3422, яким врегульовано питання включення до ЄДР 
відомостей про фінансову звітність підприємств; 

- Законом України „Про внесення змін до деяких законів України‖ 

від 22.02.2006 № 3456, яким передбачено, крім запровадження реєстрації та 
постановки на облік суб‘єктів господарювання за принципом „єдиного вікна‖ 

протягом одного дня (з квітня 2007 року запрацював електронний 
взаємообмін інформацією про зареєстрованих суб‘єктів господарювання між 

державним реєстратором та органами ДПА, Держкомстату, Пенсійного 
фонду України та фондів соціального страхування), ще й спрощення 

процедур припинення юридичних осіб та припинення підприємницької 
діяльності фізичних осіб-підприємців, а також суттєве зменшення витрат 

громадян на здійснення зазначених реєстраційних процедур; 
- Законом України „Про внесення змін до Закону України „Про 

державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців‖ від 
16.03.2006 № 3575, що спрямований  на усунення суперечностей в 
законодавстві та регулює порядок легалізації і набуття прав юридичної особи 

неприбутковими організаціями, унормовує питання державної реєстрації 
об‘єднань громадян та інших непідприємницьких організацій.  

Крім того, функціонування Єдиного державного реєстру забезпечило 
можливість відкритого оперативного доступу всіх без винятку учасників 

господарського обороту до його даних та створило умови інтеграції України 
у світовий інформаційний простір, зокрема до Європейського Бізнес Реєстру. 

Так, Україна одна з не багатьох європейських держав, яка запровадила 
подання фінансової звітності в електронному вигляді. Натомість 

запроваджена в Україні технологія дозволяє за лічені хвилини сформувати 
фінансову звітність та направити її до Єдиного державного реєстру, 

натиснувши для цього одну кнопку. Крім того, технологія подання 
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фінансової звітності в електронному вигляді до Єдиного державного реєстру 
дозволяє також подавати таку звітність відповідним державним органам.  

Можливість подання документів в електронному вигляді з 
використанням електронного цифрового підпису є значним кроком до 
полегшення документообігу для підприємців і логічним продовженням 

державного курсу на спрощення процедур ведення бізнесу і покращення 
підприємницького клімату. 

 Запровадження електронного документообігу сприятиме вирішенню 
основної стратегічної задачі національної системи державної реєстрації 

суб‘єктів господарювання – запровадження електронної реєстрації на базі 
найсучасніших інформаційних технологій, забезпечення високого рівня 

прозорості відносин у сфері господарювання, а також можливості дієвого 
контролю над цими відносинами на предмет попередження та виявлення 

фактів використання суб‘єктами господарювання такого свого статусу в 
цілях, що суперечать закону.  

Важливим досягненням України є також приєднання до Європейського 
Бізнес Реєстру, що дозволило розширити коло споживачів інформації з 

Єдиного державного реєстру та можливості для іноземних компаній 
більшості країн Європи отримувати актуальну інформацію щодо українських 
підприємців.  

А найближчим часом і українці будуть мати можливість дізнатись 
необхідну їм інформацію про підприємців країн-учасниць Європейського 

Бізнес Реєстру, серед яких Німеччина, Франція, Італія, Великобританія, 
Швеція, Данія, Нідерланди, Австрія, Фінляндія, Сербія, Франція та інші. 

Коло учасниць Європейського Бізнес Реєстру постійно зростає. 
Таким чином, в Україні функціонує сучасна національна система 

державної реєстрації суб‘єктів господарювання, про що, в тому числі, можуть 
свідчити висновки відомих міжнародних правових інституцій.  

Наприклад, Група держав Ради Європи проти корупції (GREGO) так 
відзивається про стан законодавчого врегулювання відносин у сфері 

створення суб‘єктів господарювання в Україні: 
„Юридичні особи добре визначені у законодавстві, і всі вони повинні 

проходити процес реєстрації. Реєстраційна система є належною, і у 

центральному державному реєстрі міститься адекватна і відповідна 
інформація про юридичних осіб. Корпоративної відповідальності не існує, 

однак, Україна на шляху до її впровадження‖  (пункт 244 Оціночного звіту по 
Україні по результатам Спільних першого та другого раундів оцінки,  

затвердженого GREGO на його 32-му пленарному  засіданні 19-23  березня  
2007  року). 

Проведення низки досліджень, наприклад дослідження, яке було 
проведено в Україні Міжнародною Фінансовою Корпорацією, також 

підтверджують, що процедури державної реєстрації суб‘єктів 
господарювання вже перестали бути бар‘єром при започаткуванні бізнесу в 

Україні. Особливо це важливо в секторі малого та середнього 
підприємництва. 
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Такі можливості виводять Україну на новий етап економічних відносин з 
країнами Європи та допомагають налагодженню прозорих зв‘язків з 

іноземними партнерами, що сприяє поглибленню європейської інтеграції 
України та розвитку економіки в цілому. 

 
4.1.2. Ліцензування як одна з форм державного регулювання 

господарської діяльності 
 

Ліцензування як одна з форм державного регулювання господарської 

діяльності має власну сферу застосування, яка в умовах ринкової економіки є 
достатньо впливовою. 

Ліцензування це той процес, який пройшов певні етапи в своєму 
розвитку. Черговість етапів визначається як зміною критеріїв для 

запровадження ліцензування того чи іншого виду діяльності, так і зміною 
концептуальних підходів до самого порядку ліцензування. 

Перший етап формування системи ліцензування розпочався з 
прийняттям в 1991 році Закону України „Про підприємництво‖, відповідно 
до якого ліцензуванню підлягало 11 видів підприємницької діяльності. Всі 

процедурні питання видачі ліцензій визначалися відомчими нормативними 
актами, і були різними для окремих видів діяльності. В той же час, кількість 

ліцензованих видів діяльності постійно збільшувалась і 1996 року вона 
досягла 112. 

На другому етапі формування системи ліцензування черговими кроками 
державної політики у сфері ліцензування стало: 

- затвердження постановою Кабінету Міністрів України від 23 
вересня 1996 року № 1164 Концепції розвитку державної системи 

ліцензування підприємницької діяльності за її видами, яка визначила основні 
шляхи розвитку ліцензування в державі; 

- прийняття законодавчого акту, яким було внесено зміни до 
Закону України „Про підприємництво", визначено окремі процедури 
ліцензування та скорочено кількість ліцензованих видів діяльності зі 112 до 

42. 
В цей час формування системи ліцензування було спрямоване на 

вирішення таких основних завдань як утворення бази, яка б забезпечувала 
ліцензування певних видів господарської діяльності, та вдосконалення діючої 

системи ліцензування. 
Фундаментальним для забезпечення регулювання господарської 

діяльності став Закон України ―Про ліцензування певних видів господарської 
діяльності‖, прийнятий Верховною Радою України 1 червня 2000 року, що 

поклав початок третьому етапу формування системи ліцензування та з 
прийняттям якого було здійснено найбільш радикальну зміну системи 

ліцензування. 
Законом визначено державну політику у сфері ліцензування, 

встановлено вичерпний перелік видів діяльності, що підлягають 
ліцензуванню, та чітко окреслено відповідні процедури ліцензування.  
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На виконання його вимог постановами Кабінету Міністрів України 
затверджено: 

- перелік органів ліцензування;  
- термін дії ліцензії, розмір і порядок зарахування плати за її видачу; 
- перелік документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для 

окремого виду господарської діяльності;  
- порядок формування, ведення і користування відомостями 

ліцензійного реєстру;  
- форму бланку ліцензії єдиного зразка;  

- положення про експертно-апеляційну раду при 
Держкомпідприємництві.  

Комітетом спільно з відповідними органами ліцензування затверджені 
відповідні ліцензійні умови провадження певних видів господарської 

діяльності, які з урахуванням вимог законів встановлюють вичерпний 
перелік організаційних, кваліфікаційних та інших спеціальних вимог, 

обов‘язкових для виконання суб‘єктом господарювання при провадженні 
виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню. 

Завдяки цьому було сформовано цілісну систему ліцензування, яку 
можна поділити на такі компоненти: ідеологія ліцензування; перелік видів 
господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню; порядок 

ліцензування; ліцензійні умови; визначення інституцій, які забезпечують 
ліцензування (Кабінет Міністрів України, Держкомпідприємництво, 

експертно-апеляційна рада при ньому); гарантії забезпечення прав та 
законних інтересів суб‘єктів господарювання.  

Експертно-апеляційна рада при Держкомпідприємництві як законодавчо 
визначений колегіальний орган стала принципово новою інституцією, що є 

інструментом регулювання досудових спорів суб‘єкта господарювання і 
органу ліцензування, та першим дієвим прикладом партнерства держави і 

громадськості. 
Ідеологію ліцензування складають чітко визначені основні принципи 

державної політики у сфері ліцензування, а саме: 
- забезпечення рівності прав, законних інтересів усіх суб‘єктів 

господарювання; 

- захист прав, законних інтересів, життя та здоров‘я громадян, захист 
навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави; 

- встановлення єдиного порядку ліцензування видів господарської 
діяльності на території України; 

- встановлення єдиного переліку видів господарської діяльності, що 
підлягають ліцензуванню.  

Окремо слід зазначити, що у вітчизняній системі ліцензування акцент 
зроблено на наданні права на провадження певного виду господарської 

діяльності, а не на обмеженні кількості суб‘єктів господарювання, які можуть 
господарювати на тому чи іншому ринку товарів або послуг, що відповідає 

одному з принципів державної політики у сфері ліцензування, а саме: 
забороні використання ліцензування для обмеження конкуренції 
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провадження господарської діяльності. Реалізація зазначеного принципу 
здійснюється також шляхом забезпечення умов для економічної конкуренції.  

Істотною перевагою державної системи ліцензування є те, що в 
існуючому Законі з максимально можливою вичерпністю та чіткістю 
визначено порядок здійснення ліцензійних процедур, завдяки чому цей 

порядок став прозорим та зрозумілим для суб‘єктів господарювання. 
При цьому положення Закону спрямовані на додержання логіки 

ліцензування та унеможливлення встановлення додаткових вимог до 
суб‘єктів господарювання органами ліцензування. Виняткову важливість має 

те, що норми Закону, які визначають порядок ліцензування, є нормами 
прямої дії. 

З прийняттям у січні 2006 року Закону України № 3370-IV „Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення їх у 

відповідність із законодавчими актами України у сфері ліцензування‖ 
приведено у відповідність до Закону України „Про ліцензування певних 

видів господарської діяльності‖ 42 діючих законодавчих акти. Завдяки цьому 
впорядковано законодавчі акти, що регулюють сферу ліцензування певних 

видів господарської діяльності, скасовано цілий ряд суперечностей, а також 
правових колізій, які містили законодавчі акти у сфері ліцензування. Тим 
самим зменшено правові бар‘єрі при ліцензуванні господарської діяльності. 

На четвертому етапі формування системи ліцензування, при певній 
самодостатності існуючої системи, розвиток суспільних відносин зумовлює 

необхідність удосконалення рівня законодавчого регулювання ліцензування 
господарської діяльності.  

Процес удосконалення є постійно діючим, який чутливо реагує на всі 
соціально-економічні чинники в країні, і тому завдання по впорядкуванню 

системи ліцензування не полягає в його остаточному завершенні, а вимагає 
вчасного реагування на зміни у всіх сферах життя країни, подолання 

деформацій в державному регулюванні господарської діяльності.  

Так, за час дії Закону України "Про ліцензування певних видів 

господарської діяльності" намітились тенденції з одного боку щодо 
виведення окремих видів господарської діяльності з-під сфери його дії, а з 

іншого - щодо збільшення видів господарської діяльності, що ліцензуються. 
З метою уникнення зазначених негативних тенденцій необхідно зберегти 

специфіку ліцензування окремих видів діяльності, встановлену спеціальними 

законами, а сам порядок ліцензування зробити єдиним. 
Досягти цієї мети можливо шляхом запровадження принципу 

переважного застосування норм базового закону про ліцензування у законах, 
що регулюють відносини у відповідних сферах. 

З метою запобігання необґрунтованого розширення видів господарської 
діяльності, що підлягають ліцензуванню, нагальною стала потреба чітко 
визначити критерії, за якими може бути запроваджено нове ліцензування. 

Крім того, в чинній системі ліцензування встановлено невиправдано 

високий ступінь централізації функцій. Так, місцеві органи виконавчої влади 
визначені органами ліцензування лише для семи видів господарської 
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діяльності. Якщо до цього додати, що значна частина органів ліцензування 
— центральних органів виконавчої влади — не мають своїх структурних 
територіальних підрозділів, а отже, не можуть делегувати свої повноваження 
у сфері ліцензування на місцевий рівень, то, по-перше, для частини суб‘єктів 
господарювання виникає проблема витрат на поїздки до Києва для 
одержання чи переоформлення ліцензії, а для самих органів ліцензування — 
проблема здійснення в повному обсязі контролю за додержанням 

ліцензіатами ліцензійних умов. Вирішити ці проблеми можна за допомогою 
введення більшої децентралізації системи ліцензування шляхом передачі як 
окремих, так і всіх функцій з ліцензування окремих видів господарської 
діяльності в регіони.  

Одним з пріоритетів подальшого розвитку підприємництва  є перехід до 
розвитку саморегулювання підприємницької та професійної діяльності. 
Організації саморегулювання, побудовані на основі балансу інтересів 
підприємців і держави, можуть давати помітний позитивний ефект при 

охопленні саморегулюванням значної частини підприємців, що здійснюють 
види діяльності, що ліцензуються або іншим чином регулюються державою. 

Саморегулювання в своїх ефективних формах вигідне і бізнесу, і 
державі, і суспільству та є заміною надлишкового державного регулювання. 

Бізнес самостійно створює і забезпечує ефективне функціонування 
механізмів, що підтримують високі стандарти професійної діяльності, 
взаємин з клієнтами, вирішення суперечок.  

Державне регулювання бізнесу шляхом ліцензування має бути 
збережене в певних галузях економіки. Частково повноваження щодо 
ліцензування та здійснення державного нагляду (контролю) за суб‘єктами 
господарювання мають бути передані організаціям самоврядування, що 
забезпечить перерозподіл відповідальності між регуляторами та 
підприємцями. На відміну від органів виконавчої влади, організації 
саморегулювання несуть фінансову відповідальність за нанесення збитків, 
завданих її членами третім особам. 

Основні питання та середньострокові пріоритети реформування 
взаємовідносин між владою та бізнесом включають в себе, зокрема: 

- розвиток альтернативних способів регулювання ринків шляхом 
саморегулювання; 

- розробку адекватних поточній економічній ситуації в країні правил і 
стандартів діяльності підприємницьких або професійних співтовариств;  

- підвищення прозорості господарського обороту в країні і сприяння 
зменшенню правопорушень і злочинності у сфері підприємництва тощо. 

 
4.1.3. Регуляторна політика 

 

Істотний вплив на розвиток підприємництва в Україні мав ряд заходів, 

здійснених Президентом та Урядом України протягом 1998-2007 років у 
напрямку зменшення втручання державних органів у підприємницьку 
діяльність. 
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Починаючи з 90-х років минулого сторіччя, неузгодженість між курсом 
держави на перехід до ринкової економіки та існуючою нормативно-

правовою базою регулювання економіки, орієнтованою на адміністративно-
командні принципи призвела, до ситуації, за якої провадження 
вузьковідомчих інтересів органів виконавчої влади необґрунтовано впливало 

на зростання витрат на діяльність суб‘єктів підприємництва, витіснення їх у 
тіньову сферу, і як наслідок, утворення несприятливого бізнес-середовища в 

Україні. 
З метою усунення перешкод на шляху створення в Україні значного 

прошарку малих та середніх підприємств Президентом України та Урядом 
було здійснено ряд послідовних кроків, направлених на впровадження в 

Україні державної регуляторної політики у сфері підприємницької діяльності 
як дієвого механізму вдосконалення правового регулювання спочатку сфери 

підприємницької, а в подальшому і всієї господарської діяльності. 
Першим кроком став Указ Президента України від 03.02.1998 №79 „Про 

усунення обмежень, що стримують розвиток підприємницької діяльності‖, 
який одним з пріоритетних напрямів реформування державного управління 

економікою визначив дерегулювання як комплекс заходів, направлених на 
усунення правових, адміністративних, економічних та організаційних 
перешкод у розвитку підприємництва. 

Протягом 1998-2003 років в межах виконання заходів з оперативного 
дерегулювання опрацьовано значну кількість нормативно-правових актів 

центральних та місцевих органів виконавчої влади, в результаті чого 
прийняті рішення про необхідність усунення обмежень підприємницької 

діяльності стосовно 170 нормативно-правових актів органів виконавчої 
влади, 70% з яких зазнало змін або було скасовано. 

За результатами незалежних досліджень стану малого бізнесу в Україні, 
проведених у 2000 році, представники малого та середнього бізнесу 

засвідчили наявність позитивних зрушень, які вони відчули завдяки 
здійсненню заходів з дерегулювання. 

 Кількість скарг підприємців на стримуючі фактори (податкове 
середовище, надмірне державне втручання, несприятливі макроекономічні 
умови) зменшилась порівняно з 1998 роком. Вдвічі більше підприємців 

оцінили стан справ на своєму підприємстві як задовільний.  
Умовний економічний ефект від заходів з дерегулювання 

підприємницької діяльності за підрахунками міжнародних експертів (USAID) 
склав близько 450 млн. доларів. 

На жаль, здійснення заходів з дерегулювання мало лише тимчасовий 
ефект, так як на зміну скасованим нормативно-правовим актам приймалась 

іноді ціла низка нових, що ще більше зарегульовували підприємницьку 
діяльність. 

З огляду на це наступним послідовним кроком стало підписання 
Президентом України 22 січня 2000 року Указу № 89 „Про запровадження 

єдиної державної регуляторної політики у сфері підприємництва‖, яким було 
визначено якісно новий підхід до здійснення державного регулювання 
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підприємницької діяльності. Цей підхід був спрямований на досягнення 
оптимального регулювання підприємницької діяльності та базувався на 

передбачуваності, послідовності та відповідальності за остаточні наслідки 
прийнятих регуляторних актів. 

Зазначеним Указом запроваджено виважену цілеспрямовану політику 

Уряду, направлену на створення оптимальних умов провадження 
підприємницької діяльності – регуляторну політику, метою якої є створення 

чітких і прозорих механізмів для впровадження послідовних та орієнтованих 
на досягнення конкретних цілей регулювань, підвищення рівня їх виконання 

з одночасним скороченням витрат, зменшенням втручання держави у 
підприємницьку діяльність та перешкод для економічного зростання 

економіки. 
У цей період створено принципово нову систему підготовки урядових 

рішень та залучення до їх прийняття громадськості. Винесення 
найважливіших проектів регуляторних актів на публічне обговорення 

сприяло як подальшому розвитку підприємництва, так і становленню 
громадянського суспільства. 

Позитивні зрушення в упорядкуванні нормативного підґрунтя сфери 
підприємництва, якими характеризувалось провадження державної 
регуляторної політики на перших двох етапах свого розвитку (дерегулювання 

та запровадження єдиного підходу до підготовки та прийняття нових 
регуляторних актів), засвідчили доцільність переходу до третього етапу 

регуляторної реформи в Україні – законодавчого закріплення засад 
державної регуляторної політики та поширення їх дії на всю сферу 

господарської діяльності. 
З прийняттям Закону України ―Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності‖ в Україні розпочато формуванням 
принципово нової прогресивної системи державного управління, 

спрямованої на переорієнтацію діяльності органів виконавчої влади та 
місцевого самоврядування, підвищення прозорості процесу прийняття 

управлінських рішень.  
Безумовним надбанням стало законодавче закріплення обов‘язковості 

оприлюднення всіх без винятку проектів регуляторних актів з метою 

урахування точки зору зацікавлених суб‘єктів господарювання та 
громадськості при підготовці проектів регуляторних актів, а також надання 

громадськості широких прав щодо участі у регуляторній діяльності органів 
виконавчої влади на всіх її етапах. 

Так, згідно з Законом громадяни, суб‘єкти господарювання, їх 
об‘єднання та наукові установи, а також консультативно-дорадчі органи, 

створені при органах державної влади та органах місцевого самоврядування, 
набули права подавати до регуляторних органів пропозиції щодо 

необхідності підготовки тих чи інших регуляторних актів, брати участь в 
опрацюванні проектів регуляторних актів шляхом надання пропозицій та 

зауважень до оприлюднених проектів регуляторних актів, приймати участь у 
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відкритих обговореннях проектів, одержувати від регуляторних органів 
інформацію щодо здійснення цими органами регуляторної діяльності та інше. 

Це дозволило суттєво підвищити прозорість процесу прийняття рішень 
на відміну від попередніх років. Так, якщо протягом 2000-2003 років 
публічне обговорення пройшли лише 79 проектів регуляторних актів, що 

становило 2% від загальної кількості розроблених проектів регуляторних 
актів, то за період з січня 2004 року по грудень 2008 процедуру 

оприлюднення пройшли 7884 проекти регуляторних актів (88,6% 
відповідно). 

Але, як засвідчила практика перших місяців реалізації Закону, для 
активного включення громадськості до регуляторного процесу недостатньо 

самого законодавчого закріплення права її участь у ньому. 
З цією метою Держкомпідприємництвом ініційовано здійснення 

протягом 2004 року заходів по активізації співпраці громадських організацій 
та об‘єднань суб‘єктів господарювання з органами виконавчої влади та 

органами місцевого самоврядування у регуляторній діяльності. 
Позитивними наслідками виконання цих заходів стало визначення кола 

суб‘єктів господарювання та їх об‘єднань, які мали бажання брати участь у 
регуляторному процесі, надання їм методологічної допомоги щодо 
застосування основних норм та процедур Закону та напрацювання основних 

алгоритмів співпраці цих суб‘єктів з регуляторними органами. Своєчасність 
проведення цієї роботи та ефективність напрацьованих форм співпраці 

громадських організацій та об‘єднань суб‘єктів господарювання з органами 
виконавчої влади та органами місцевого самоврядування була підтверджена 

часом. 
Наступним етапом регуляторної реформи в країні стало проведення у 

2005 році прискореного перегляду регуляторних актів на відповідність 
принципам державної регуляторної політики.  

Необхідність такого кроку була обумовлена «відвертим ігноруванням» 
регуляторними органами окремих норм Закону України «Про засади 

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», зокрема, 
щодо необхідності проведення регуляторними органами протягом року з 
моменту набуття чинності Законом перегляду власних нормативно-правових 

актів на відповідність принципам державної регуляторної політики.  
Враховуючи те, що в результаті такого перегляду лише 16 регуляторних 

актів були визнані такими, що потребують скасування або внесення змін, а 
також те, що відповідна модернізація законодавчої бази повинна була 

відбутися швидко, щоб не допустити негативного впливу застарілих 
нормативних актів на економічне зростання та уникнути ризику погіршення 

регуляторного середовища, Президентом України за ініціативи 
Держкомпідприємництва було видано Указ від 01.06.2005 №901 ―Про деякі 

заходи щодо забезпечення здійснення державної регуляторної політики‖. 
Результатом цього етапу, на який у деяких країнах з перехідною 

економікою витрачено роки, стало серйозне розчищення правового поля від 
зайвих регулювань, упорядкування регуляторної діяльності органів 
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виконавчої влади, застосування алгоритмів взаємодії з громадським та 
експертним товариством у регуляторному процесі. 

Для проведення прискореного перегляду залучено понад 1500 
представників громадських об'єднань підприємців. При цьому, вони не були 
простими „статистами‖, а активно відстоювали свою точку зору щодо 

необхідності прийняття рішень про необхідність скасування/внесення змін до 
регуляторних актів, що не відповідали принципам державної регуляторної 

політики. 
В результаті цієї роботи було переглянуто 9340 регуляторних актів на 

відповідність принципам державної регуляторної політики. З них 5184 акти 
(або 55,5%) визнано такими, що зазначеним принципам не відповідають, а 

відтак були скасовані або зазнали змін.  
Подальше провадження державної регуляторної політики здійснювалось 

регуляторними органами в межах реалізації норм та процедур регуляторного 
законодавства. Так, за період з 2004 по 2008 рік: 

- згідно з процедурою, визначеною Законом, розроблено майже 9000 
проектів регуляторних актів, з яких більш як 2000 проектів регуляторних 

актів або 22,7% були відхилені як такі, що не відповідають вимогам 
державної регуляторної політики; 

- 95,4% всіх розроблених проектів регуляторних актів оприлюднюються 

розробниками з метою отримання зауважень та пропозицій від зацікавлених 
суб‘єктів господарювання; 

- стосовно 97,2% проектів регуляторних актів провадиться всебічне 
дослідження наслідків їх прийняття; 

- стосовно майже 3000 регуляторних актів здійснено відстеження 
результативності їх дії. 

- Разом з тим, узагальнення Держкомпідприємництвом практики 
провадження державної регуляторної політики органами виконавчої влади 

протягом 2005 - 2008 років засвідчило існування ряду порушень, які 
загрожували практично нівелювати результати прискореного перегляду, 

проведеного у 2005 році.  
- Зокрема: 
- починаючи з ІІ півріччя 2005 року центральними та місцевими 

органами виконавчої влади фактично поновлено (у кількісному виразі) базу 
регулювань господарської діяльності, яка існувала до прискореного 

перегляду 2005 року; 
- у 2007 році окремими центральними та місцевим органами виконавчої 

влади продовжено практику прийняття регуляторних актів в обхід вимог та 
процедур державної регуляторної політики (без оприлюднення, без 

проведення аналізу впливу регуляторного акта, без погодження з 
Держкомпідприємництвом); 

- задовільним залишився рівень виконання норми Закону щодо 
здійснення заходів з відстеження результативності дії регуляторних актів як 

на кількісному рівні, так і на якісному. Так, у 2006 році центральними 
органами виконавчої влади - розробниками було здійснено базове 
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відстеження результативності дії регуляторних актів лише стосовно третини 
прийнятих регуляторних актів. Крім того, нездійснення базового відстеження 

практично унеможливлює в подальшому отримання достовірних результатів 
повторного та періодичного відстеження результативності дії регуляторних 
актів і перетворює їх на „вимушену формальність‖. 

Враховуючи зазначене, назріло питання щодо необхідності 
комплексного підходу до перегляду регуляторної бази, побудованого за 

галузевим принципом. Першими трьома сферами, які визначені 
першочерговими для поліпшення державного правового регулювання, є 

землекористування, будівництво та туризм.  Для досягнення поставленої 
мети в період з липня 2008 року до лютого 2009 року в межах виконання 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.06.2008 № 824-р «Про 
заходи з проведення перегляду регуляторних актів з питань 

землекористування, будівництва та туризму» реалізується другий етап 
швидкого перегляду регуляторних актів. 

Результатом повної ревізії нормативно-правової бази (від законів до 
актів місцевої влади), що має відбутися за активної участі громадськості, 

повинно стати істотне скорочення відповідних процедур. Зокрема, Уряд 
чітко стоїть на позиції проведення земельних аукціонів, а також виступає за 
те, щоб інвестор (вітчизняний або закордонний) мав змогу отримувати 

земельну ділянку разом з пакетом усіх необхідних дозволів та погоджень. 
Ключовим завданням дерегуляції у сфері будівництва є не лише зменшення 

кількості погоджувальних підписів на проектах (нині їх може бути понад 
120), а й перекладання відповідальності за їх отримання на проектні 

організації, які мають ліцензію від держави. 
 

 

4.1.4. Реформування дозвільної системи у сфері 
господарської діяльності 

 
Сформована за попередні роки система видачі документів дозвільного 

характеру характеризується наявністю великої кількості дозвільних 
документів, складними процедурами їх отримання, відсутністю чіткої 

системи нормативно-правових актів, якими була б регламентована процедура 
отримання дозволів, та повної інформації про суб‘єктів господарювання, що 

отримали той чи інший дозвіл на провадження визначеного виду діяльності 
на певному об‘єкті і т. ін.  

Це перешкоджає здійсненню ефективного державного управління у 
сфері будівництва, земле- та природокористування, охорони здоров‘я тощо. 

Зазначений стан оцінювався підприємницьким середовищем як такий, що 
практично зводить нанівець бажання працювати легально, що в свою чергу 

сприяє розвитку тіньової економіки та корупції (рис. 4.1,  
таблиця 4.1). 
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Рис. 4.1. Процес одержання дозволів як перешкода для розвитку бізнесу 4  

(% всіх підприємств) 

 

Необхідність виправлення ситуації спонукала державу започаткувати у 

2003 році повномасштабну реформу у дозвільній системі в Україні, підґрунтя  
якої було створено Указом Президента України від 20 травня 1999 року  

№ 539 "Про запровадження дозвільної системи у сфері підприємницької 
діяльності". Цим Указом були зафіксовані основоположні норми, що в 

подальшому були покладені в основу першочергових завдань державної 
політики у цій сфері. 

 
 
 

 
 

 
 

Таблиця 4.1. Оцінка процесу отримання дозволів 5 

(% респондентів, що одержували дозволи) 
 

 

 2003 р. 2004 р. 

Дуже складні процедури отримання дозволів 18 15 

Скоріше складні 52 49 

Скоріше легкі 25 30 

Дуже легкі 5 6 

 

Нагальна потреба встановлення єдиних критеріїв щодо вимог до 

суб‘єктів господарювання, які виникають при наданні різноманітних 
дозволів, погоджень, висновків та інших дозвільних документів, призвела у 

вересні 2005 року до прийняття Закону України "Про дозвільну систему у 
сфері господарської діяльності" (набрав чинності в січні 2006 року), яким 

визначаються основні вимоги до дозвільної системи. 

                                                 
4
 Результати дослідження Міжнародної фінансової корпорації (Група Світового банку) "Бізнес-середовище в 

Україні" 
5
 Результати дослідження Міжнародної фінансової корпорації (Група Світового банку) "Бізнес-середовище в 

Україні" 
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Законом встановлено організаційні та правові засади державної політики 
з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності, окреслено нові 

підходи до процедури видачі документів дозвільного характеру та напрями 
реформування дозвільної системи, які включають в себе послідовне 
запровадження європейських принципів започаткування бізнесу. 

Завдяки цьому сформовано нормативні основи системи видачі 
дозвільних документів, які, зокрема, включають вимоги до порядку видачі 

дозволів; інституції, які забезпечують видачу дозвільних документів (Кабінет 
Міністрів України, Держкомпідприємництво як спеціально уповноважений 

орган з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності, 
центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого 

самоврядування, суб‘єкти господарювання, уповноважені видавати дозвільні 
документи); гарантії забезпечення прав та законних інтересів суб‘єктів 

господарювання, в тому числі шляхом запровадження адміністративної 
відповідальності посадових осіб дозвільних органів.  

Ідеологію дозвільної системи у сфері господарської діяльності 
складають чітко визначені основні принципи державної політики у цій сфері, 

зокрема: 
- захист прав, законних інтересів суспільства, територіальних громад та 

громадян, життя громадян, охорона навколишнього природного середовища 

та забезпечення безпеки держави; 
- установлення єдиних вимог до порядку видачі документів дозвільного 

характеру та забезпечення прозорості процедури їх видачі;  
- додержання рівності прав суб'єктів господарювання під час видачі 

документів дозвільного характеру; 
- рівність перед законом посадових осіб дозвільних органів, 

адміністраторів та суб'єктів господарювання за порушення вимог 
законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру. 

- Вперше на законодавчому рівні було: 
- затверджено норму щодо встановлення виключно законами 

необхідності отримання того чи іншого документу дозвільного характеру, а 
також окремі вимоги до порядку їх отримання; 

- запроваджено декларативний принцип започаткування бізнесу, 

принцип організаційної єдності отримання документів дозвільного 
характеру; 

- введено посаду адміністратора, який організовує процедуру видачі 
дозвільних документів без участі у цьому процесі суб‘єктів господарювання; 

- встановлено адміністративну відповідальність посадових осіб 
дозвільних органів за порушення процедур видачі дозвільних документів. 

Впровадження Закону передбачало здійснення низки заходів як 
нормативно-правового, так і організаційно-методологічного характеру, а 

саме: 
- розробку відповідних нормативно-правових актів як на центральному, 

так і на місцевому рівнях; 
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- налагодження роботи дозвільних центрів (з відповідною координацією 
цієї роботи з боку Держкомпідприємництва); 

- популяризацію та широке запровадження декларативного принципу 
започаткування бізнесу; 

- проведення відповідної інформаційної кампанії.  

На жаль, такі заходи впроваджувались недостатньо ефективно, а 
центральними органами виконавчої влади вони практично саботувалися. 

Так, станом на кінець 2008 року в законодавстві України існувало 4 
закони, які відповідають вимогам Закону України ―Про дозвільну систему у 

сфері господарської діяльності‖: ―Про пожежну безпеку‖ (передбачено також 
декларативний принцип), ―Про карантин рослин‖, ―Про оренду державного 

та комунального майна‖, ―Про державну систему біобезпеки при створенні, 
випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих 

організмів‖. 
При цьому, з 60 необхідних законопроектів щодо приведення 

законодавчих актів у відповідність до вимог Закону України "Про дозвільну 
систему у сфері господарської діяльності" було розроблено половину, з яких 

Верховною Радою України прийнято лише 2. 
Відповідно до Закону Кабінетом Міністрів України мають 

затверджуватись порядки видачі документів дозвільного характеру та розмір 

тарифів проведення обстежень та експертиз, які є підставою для отримання 
дозвільного документа. З метою реалізації цього положення міністерствами 

та відомствами мали бути розроблені відповідні проекти постанов Кабінету 
Міністрів України. Однак протягом майже трьох років, що діє Закон, 

центральними органами розроблено: 
- 22 проекти постанов Уряду щодо порядків видачі документів 

дозвільного характеру (у т.ч. безпосередньо про затвердження Порядків їх 
видачі), з яких прийнято лише 4;  

- 2 проекти постанов Уряду про затвердження розміру тарифів на 
проведення обстежень, результати якого є підставою у видачі документів 

дозвільного характеру, з яких прийнято 1. 
Фактично проігноровано питання запровадження декларативного 

принципу започаткування бізнесу. На сьогодні вказаний принцип існує лише 

у сфері пожежного нагляду. Відповідна робота ведеться в сфері охорони 
праці та санітарно-епідеміологічного нагляду, однак з об‘єктивних причин 

відповідні проекти нормативно-правових актів досі знаходься на стадії 
погодження. 

Практично не скасовано дозвільні документи, застосування яких є 
економічно необґрунтованим, і які прямо не передбачені законами. Органи 

влади лише обмежуються призупиненням їх видачі. І це здебільшого органи 
місцевого самоврядування, які призупиняють видачу дозволу на розміщення 

об‘єкта торгівлі та сфери послуг.  
Саме з метою вирішення питання щодо законності вимагання від 

суб‘єктів господарювання отримання того чи іншого дозволу було 
розроблено законопроект щодо визначення переліку дозвільних документів, 
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які передбачені Законом. З його прийняттям буде визначено чіткий перелік 
документів, які підприємці мають отримувати для провадження своєї 

діяльності. Вимагання посадовими особами дозволів, не передбачених цим 
законопроектом, буде каратися відповідно до норм Кодексу про 
адміністративні правопорушення.  

Результативніше реалізація Закону проходила на місцевому рівні: там, де 
запроваджувався принцип організаційної єдності, налагоджувалась робота 

дозвільних центрів.  
У відповідності із Законом в кожному районі та місті обласного значення 

прийнято рішення про створення відповідних дозвільних центрів (загалом 
створено 678 таких центрів). Сьогодні практично всі дозвільні центри 

працюють у відповідності до встановлених завдань (таблиця 4.2.). 
За результатами моніторингу функціонування дозвільних центрів, 

проведеного територіальними представництвами Держкомпідприємництва, 
станом на 01.10.2008: 

- 92% від загальної кількості дозвільних центрів організаційно 
відповідають мінімальним вимогам Закону України „Про дозвільну систему 

у сфері господарської діяльності‖ і спроможні здійснювати прийом заяв, 
видачу документів дозвільного характеру та надання консультацій; 

- 7% від - працюють тільки в режимі консультацій; 

- 1% - при прийнятому рішенні про створення фактично не працює. 
 

 
Таблиця 4.2. Показники 

реєстрації в дозвільних центрах, в т.ч. через адміністратора (за офіційною 

інформацією місцевих органів влади) 

 

 2006 рік 

(починаючи 

з березня) 

2007 рік 2008 рік 

(за 11 

місяців) 

звернень  224 905 573 785 571 025 

з них,  

 видано дозвільних 

документів 

141 344 382 862 

 

365 175 

 надано консультацій 202 937 507 653 427 727 

 зареєстровано декларацій 

відповідності 

- 5 688 8 244 

 
Про прогресивність принципу організаційної єдності та його 

затребуваність саме з боку підприємницьких структур свідчить факт їх 
створення за ініціативою міських голів в містах районного значення 

Дніпрорудне, Приморськ (Запорізької обл.) та Дубровиця (Рівненська обл.). 
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За результатами досліджень, проведених міжнародними експертами
6
, 

діяльність дозвільних центрів, що діяли відповідно до поставлених задач, 

дозволила в середньому зменшити: 
- тривалість проходження процедури отримання дозволу – у 3 рази; 
- кількість документів, які необхідно подавати для отримання дозволу, – 

у 2 рази; 
- витрати на проходження процедур отримання дозволів – у 2 рази; 

- кількість відвідувань суб‘єктами господарювання дозвільних органів в 
процесі проходження відповідної процедури – у 3 рази; 

- кількість випадків корупції (застосування неофіційних заходів) під час 
отримання дозволу – у 3 рази7. 

При цьому, майже в 3 рази збільшилася поінформованість суб‘єктів 
господарювання щодо процедури отримання дозволів.  

Поряд із вказаними інструментами впровадження дозвільної реформи 
Держкомпідприємництвом здійснюється робота по створенню та веденню 

Реєстру документів дозвільного характеру. 
Запровадження загальнодержавного Реєстру дозволить створити єдину 

базу даних щодо виданих дозвільних документів; об‘єктів, на які вони 
видані; суб‘єктів господарювання, що отримали той чи інший документ 
дозвільного характеру, а також поставити під контроль всі дозвільні органи, 

уникнути дублювання та безпідставного одержання документів дозвільного 
характеру тощо. 

Проте, для належного функціонування Реєстру як загальнодержавного 
на сьогодні є необхідність в отриманні інформації про видані документи 

дозвільного характеру від дозвільних органів - центральних органів 
виконавчої влади. Але ця норма потребує законодавчого закріплення, 

оскільки згідно Закону Реєстр ведеться лише адміністраторами. 
Загалом, як показують незалежні дослідження, за час впровадження 

дозвільної реформи терміни видачі дозволів скоротилися практично вдвічі, а 
економія підприємств тільки на оплаті робочого часу становила 10 млн. грн. 

(таблиця 4.3.). 
 

Таблиця 4.3. Витрати часу на одержання дозволів 

(число календарних днів, які підприємці витрачають на одержання дозволів протягом 
місяця)8 

2004 р. 

    

96 днів за 12 місяців  8 днів на місяць 

   

2006 р. 

    

 35 днів за 7 місяців  5 днів на місяць  

   

                                                 
6
 Дослідження проведені Проектом USAID/BIZPRO 

7
 Вказане підтверджується також і результатами дослідження, проведеного Проектом "Гідна Україна" 

ACTION / MSI. 
8
 Результати дослідження Міжнародної фінансової корпорації (Група Світового банку) "Бізнес-середовище в 

Україні" (опитування проводилось станом на серпень 2006 року) 
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Однак, при значному скороченні часу та фінансових витрат підприємців 

при отриманні того чи іншого дозвільного документа їх кількість фактично 
не змінилася. 

Таким чином, існуючий стан реалізації дозвільної реформи свідчить про 

необхідність кардинальних змін як в законодавстві, так і взагалі в 
усвідомленні посадовими особами дозвільних органів необхідності змін в 

системі видачі дозвільних документів (зокрема, в частині діяльності 
територіальних підрозділів окремих центральних органів виконавчої влади, 

що не мають можливості брати участь у роботі районних та міських 
дозвільних центрів, – органів культурної спадщини, екологічної безпеки, 

тощо), перегляду вимог до об‘єктів, на які вони видаються, з точки зору 
диференціації таких об‘єктів за ступенями ризику в залежності від ступеню 

небезпеки для оточуючого середовища. 
Виходячи з низьких темпів розроблення та прийняття законодавчих та 

інших нормативно-правових актів, якими регламентується видача документів 
дозвільного характеру і які б відповідали вимогам Закону України "Про 

дозвільну систему у сфері господарської діяльності", першочерговим кроком 
на шляху удосконалення процедур видачі дозвільних документів має бути 
законодавче встановлення єдиних підстав для відмови у видачі документів 

дозвільного характеру, їх переоформлення, призупинення, видачі дублікату, 
анулювання. При цьому, враховуючи специфічність кожної сфери економіки, 

необхідно дати можливість установлювати додаткові вимоги спеціальними 
законами. 

У Верховній Раді України зареєстровано законопроект "Про внесення 
змін до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської 

діяльності", який передбачає відповідні законодавчі зміни, в тому числі 
впровадження ще одного європейського принципу започаткування бізнесу - 

принципу "мовчазної згоди", що надає суб‘єкту господарювання право 
розпочати свою діяльність без дозвільного документа у випадку, коли 

дозвільний орган у встановлений термін жодним чином не відреагував на 
подані для отримання дозволу документи. 

Крім того, одним з кроків дозвільної реформи передбачається 

запровадження ризик-менеджменту у сфері видачі дозвільних документів. 
Доцільність та актуальність такого кроку обґрунтовується запровадженням 

цього принципу в системі здійснення контрольно-наглядової діяльності 
органів влади. З прийняттям Закону України "Про засади державного нагляду 

(контролю) у сфері господарської діяльності" практично усі контролюючі 
органи розробили критерії, за якими визначалася періодичність проведення 

перевірок суб‘єктів господарювання. Наслідком такого розмежування 
господарюючих суб‘єктів стане суттєве зменшення витрат державних коштів 

на проведення перевірок, а у суб‘єктів господарювання - на їх 
обслуговування (перш за все за рахунок зменшення випадків відволікання 

працівників від виконання своїх посадових обов‘язків). 
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Причому термін "ризик", визначений у вказаному Законі, може бути 
використаний і в дозвільній системі у сфері господарської діяльності. 

Таким чином, рівень небезпеки може визначати необхідність отримання 
дозвільних документів: 

- об‘єкти з високим рівнем небезпеки - потребують отримання 

дозвільних документів (з можливим застосуванням принципу "мовчазної 
згоди") з чітким визначенням вимог до таких об‘єктів та суб‘єктів 

господарювання, що їх використовують (експлуатують); 
- об‘єкти з середнім рівнем небезпеки – обмежуються поданням до 

відповідних дозвільних органів декларацій відповідності об‘єктів 
(матеріально-технічної бази) вимогам законодавства з чітким визначенням 

вимог до таких об‘єктів та суб‘єктів господарювання, що їх використовують 
(експлуатують); 

- об‘єкти з низьким рівнем небезпеки – звільняються від необхідності 
отримання документів дозвільного характеру, однак, з обов‘язковим 

визначенням вимог до таких об‘єктів та суб‘єктів господарювання, що їх 
використовують (експлуатують). 

Запровадження такого принципу дозволить: по-перше, структурувати 
законодавство, яке стане зрозумілим та доступним для широкого загалу 
населення, по-друге, суттєво знизити навантаження на бізнес-середовище 

щодо необхідності отримання дозволів, по-третє, налагодити повноцінний 
діалог між владою та бізнесом, що в свою чергу призведе до оптимізації 

діяльності органів влади в частині державного управління у відповідних 
сферах економіки, по-четверте, мінімізувати підґрунтя для корупційних діянь 

і, насамкінець, поверне довіру громадськості до органів влади як структур, 
основним завданням яких є служіння народу.  

 
4.1.5. Впровадження нової системи державного нагляду 

(контролю) в сфері господарської діяльності 
 

Проведення перевірок суб‘єктів господарювання в Україні мало під 
собою доволі складне правове підґрунтя, оскільки не існувало єдиного 
законодавчого акту, який би ефективно регулював порядок проведення 

перевірок та визначав відповідні уніфіковані процедури. 
Потреба в такому законі назріла ще в 2000 році, коли нескінчені потоки 

скарг від суб‘єктів господарювання на дії контролюючих органів надходили 
до органів влади усіх рівнів. Так, за даними Міжнародної Фінансової 

Корпорації з усіх питань, що заважають розвитку підприємництва, контроль 
та перевірки стоять на першому місці вже декілька років поспіль. 

Найбільший пік кількості проведених перевірок припадає на 2001-2004 роки. 
В наступні роки ця кількість дещо зменшилась, але все ж залишилась занадто 

високою. На долю окремих суб‘єктів господарювання кількість перевірок 
досягає 50, а нормою стало в середньому понад 20 на рік. Питання контролю 

та перевірок залишаються актуальними до цього часу. 
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У 2007 році прийнято Закон України „Про основні засади державного 
нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності‖ №877-V, який набрав 

чинності 26 грудня 2007 року і є першим кроком на шляху реформування системи 

державного контролю у  цій сфері. 

Закон є рамковим, встановлює загальні принципи і правила проведення 

державного нагляду (контролю) в сфері господарської діяльності та регулює 
порядок проведення планових та позапланових заходів, дає змогу 

контролюючим органам працювати ефективно та результативно в рамках 
існуючої правової бази. Разом з тим, Закон вимагає від органів державного 

нагляду (контролю) привести законодавство у своїй сфері у відповідність до 
цього Закону, тобто закріпити загальнодержавний порядок здійснення 

нагляду (контролю) усіх господарюючих суб‘єктів. 
З набуттям чинності Закону починається новий етап у формуванні 

цілісної загальнодержавної системи нагляду (контролю) у сфері 
господарської діяльності. Вперше на законодавчому рівні запроваджуються 

основні засади державного контролю (єдині для всіх державних органів, на 
підставі яких належить відкоригувати спеціальні закони) та перспективні 
європейські принципи здійснення державного нагляду (контролю). Зокрема, 

запроваджено оцінку ризику суб‘єктів господарювання, пов‘язану з їх 
діяльністю, та принципи визначення залежно від ступеня ризику частоти 

необхідних перевірок, визначені виключні підстави для проведення заходів 
державного нагляду та контролю, встановлені граничні строки тривалості 

перевірок. 
Система перевірок підприємств, що ґрунтується на аналізі ризиків, 

пов‘язаних з діяльністю підприємств, є альтернативою системи перевірок, 
яка передбачає постійний контроль та збір і аналізування великої кількості 

інформації. 
Закон встановлює, що орган державного нагляду (контролю) визначає у 

віднесеній до його компетенції сфері критерії, за якими оцінюється ступінь 
ризику від здійснення господарської діяльності. З урахуванням значення 
прийнятного ризику для життєдіяльності всі суб‘єкти господарювання, що 

підлягають нагляду (контролю), відносяться до одного з трьох ступенів 
ризику: високого, середнього та незначного. 

Залежно від ступеня ризику органом державного нагляду (контролю) 
визначається періодичність проведення планових заходів державного 

нагляду (контролю).   
Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення 

господарської діяльності і періодичність проведення планових заходів, мають 
відповідно до закону про перевірки затверджуватися Кабінетом Міністрів 

України за поданням органу державного нагляду (контролю).  
Так, на виконання положень Закону проводиться робота щодо розробки 

та прийняття постанов Кабінету Міністрів України про затвердження 
критеріїв розподілу суб‘єктів господарювання за ступенями ризику їх 

господарської діяльності та приведення законів України і власних 
нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом. 
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На сьогодні 17 центральними органами виконавчої влади розроблено та 
Кабінетом Міністрів України прийнято 24 постанови про затвердження 

критеріїв розподілу суб‘єктів господарювання за ступенями ризику. Ще 19 
органам необхідно завершити роботу з розробки та затвердження зазначених 
критеріїв.  

Стратегічним завданням створення нової системи державного нагляду 
(контролю) в сфері господарської діяльності є перехід на  систему управління 

ризиками. 
Першочерговою умовою здійснення цього переходу є визначення в 

галузях економіки критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від 
здійснення господарської  діяльності.    

В подальшому повноваження щодо здійснення державного нагляду 
(контролю) суб є̀ктів господарювання, що віднесені до категорії з  незначним 

ступенем ризику, буде передано організаціям саморегулювання. 
Впровадження системи управління ризиками сприятиме оптимальному 

розподілу та використанню ресурсів органів державного нагляду (контролю), 
найбільш ефективному виконанню функції попередження порушень вимог 

законодавства, а також забезпечить передумови для розширення страхування 
– однієї з основ безпечної господарської діяльності, в т. ч. малого та 
середнього бізнесу. 

На виконання прикінцевих положень Закону прийнято постанову 
Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2007 року № 1280 «Про 

затвердження Порядку відбору зразків продукції для визначення її якісних 
показників та форми акта відбору зразків продукції», якою визначено 

процедуру відбору зразків продукції, зокрема, передбачено норму, що 
витрати, пов‘язані з відбором, доставкою та проведенням експертизи 

(випробування) зразків продукції, фінансуються за рахунок органу 
державного нагляду (контролю).  

Постановою Кабінету Міністрів України від 31 жовтня № 1279 «Про 
затвердження Порядку відшкодування суб'єктом господарювання витрат, 

пов'язаних з проведенням експертизи (випробування) зразків продукції» 
встановлено, що відшкодування суб'єктом господарювання органу 
державного нагляду (контролю) витрат, пов'язаних з проведенням експертизи 

(випробування) зразків продукції відбувається тільки у разі підтвердження 
результатами експертизи (випробування) факту порушення суб'єктом 

господарювання вимог законодавства.  
Законом України „Про основні засади державного нагляду (контролю) у 

сфері господарської діяльності‖ також визначено, що повноваження органів 
державної влади на проведення перевірок мають бути передбачені виключно 

законами. Звичайно, такі повноваження можуть детально регламентуватися у 
підзаконних актах. Щоправда, в такому випадку підприємці мають право 

впливати на дотримання принципу законності прийняття подібного актів 
(через механізм регуляторної діяльності, встановлений Законом України 

„Про основи державної регуляторної політики в сфері господарської 
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діяльності‖). З іншого боку, законодавство України містить гарантії захисту 
інтересів суб‘єктів господарювання у ході перевірок.  

Окремими статтями Закону визначені права суб‘єкта господарювання та 
можливість їх громадського захисту, а саме, залучення суб‘єктом 
господарювання третіх осіб з метою захисту своїх прав та законних інтересів 

у ході здійснення заходів державного нагляду (контролю).  
Суб'єкт господарювання під час здійснення державного нагляду 

(контролю) має право, зокрема, не допускати посадових осіб органу 
державного нагляду (контролю) до здійснення державного нагляду 

(контролю), якщо:  
- він здійснюється з порушенням вимог щодо періодичності проведення 

заходів державного нагляду (контролю), передбачених Законом; 
- посадова особа органу державного нагляду (контролю) не надала копії 

документів, передбачених Законом; 
- надані документи не відповідають вимогам Закону. 

Неухильне дотримання вимог Закону буде сприяти створенню належних 
правових умов для налагодження паритетних стосунків між контролюючими 

органами та суб‘єктами господарювання, дозволить зменшити рівень 
державного втручання в господарську діяльність суб‘єктів господарювання 
та сприятиме покращенню бізнес-середовища в Україні. 
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4.2. Програмування розвитку підприємництва: 
державний і регіональний рівень  

 
4.2.1. Національна програма сприяння розвитку малого 

підприємництва в Україні 
 

Одним з найважливіших кроків нашої держави на шляху підтримки 
розвитку малого бізнесу стало прийняття Верховною Радою України Закону 
України від 19.10.2000 №2063-ІІІ «Про державну підтримку малого 

підприємництва», яким вперше на законодавчому рівні визначено правові 
засади державної підтримки суб'єктів малого підприємництва з метою 

створення умов для розширення впровадження ринкових реформ в Україні.  
Для реалізації ідеологічних засад і визначення конкретних дій щодо 

розвитку малого підприємництва на підставі положень Закону «Про 
державну підтримку малого підприємництва» Верховною Радою України 

прийнято Закон України від 21.12.2000 №2157-ІІІ ―Про Національну 
програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні‖. 

Програма є комплексом взаємопов‘язаних та хронологічно узгоджених 
заходів, спрямованих на реалізацію державної політики щодо вирішення 

проблем розвитку малого підприємництва. 
Метою Національної програми та заходів щодо її реалізації є створення 

належних умов для реалізації конституційного права на підприємницьку 

діяльність, а також підвищення добробуту громадян України шляхом 
залучення широких верств населення до такої діяльності. 

Основними напрямами реалізації Програми є : 
- удосконалення нормативно-правової бази у сфері підприємницької 

діяльності; 
- подальше провадження державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності з метою створення сприятливого підприємницького 
середовища; 

- активізація фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки малого 
підприємництва; 

- сприяння створенню інфраструктури розвитку малого підприємництва; 
- впровадження регіональної політики сприяння розвитку малого 

підприємництва. 
Національній програмі відводиться роль консолідуючого механізму 

реалізації політики щодо розвитку підприємництва, в якому можуть брати 

участь як державні та місцеві органи виконавчої влади, так і громадські 
об'єднання підприємців та суб'єкти інфраструктури, такі як бізнес-центри, 

бізнес-інкубатори, консалтингові, лізингові центри та інші фірми. 
Координацію діяльності, пов'язаної з виконанням заходів Національної 

програми, здійснює Держкомпідприємництво, який щоквартально звітує 
Кабінету Міністрів України про стан її виконання.  

Заходи щодо реалізації Національної програми щорічно затверджуються 
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Кабінетом Міністрів України; а обсяги їх бюджетного фінансування 
затверджуються Верховною Радою України в Законі України про Державний 

бюджет України на черговий рік. 
Ефективна програма не може бути сформована однією із 

заінтересованих сторін, якими є влада та підприємці або їх об‘єднання, через 

природу наявних обмежень, тому фаза складання ефективної програми 
передбачає спільну роботу цих сторін. 

У підготовці проекту заходів Національної програми беруть участь 
заінтересовані міністерства та інші центральні та місцеві органи виконавчої 

влади, наукові установи, громадські об‘єднання підприємців.  
Відповідно фаза виконання програми передбачає належну мотивацію 

виконавців та об‘єктивний незалежний моніторинг результатів, що знов таки 
обумовлює співпрацю заінтересованих сторін. 

Відбір проектів по реалізації заходів Програми здійснюється на 
конкурсних засадах. Таким чином, в конкурсі на виконання таких проектів 

можуть брати участь як державні, так і недержавні організації.  
Держкомпідприємництвом приділяється значна увага забезпеченню 

прозорості процесів складання, виконання, використання коштів та 
моніторингу ефективності виконання заходів Національної програми. Уся 
інформація з цього приводу викладається на офіційному сайті 

Держкомпідприємництва. Результати виконання програми постійно 
обговорюються на парламентських слуханнях, засіданнях Колегії та 

Громадської колегії Держкомпідприємництва, „круглих столах‖ за участі 
підприємницької громадськості, інших громадських заходах. 

В цілому виконання вже протягом 8 років заходів Національної 
програми сприяло подальшому розвитку підприємництва в Україні, зокрема, 

вдосконаленню нормативно-правової бази, впровадженню регуляторної 
політики, забезпеченню інформування громадськості та підвищенню 

освітнього рівня підприємців з питань ведення власної справи та зменшенню 
безробіття в регіонах.  

Саме Національною програмою визначаються основні заходи щодо 
державної підтримки малого підприємництва, які призвели до прийняття 
низки нормативно-правових актів, направлених на покращення 

підприємницького середовища, зумовили розвиток інфраструктури 
підтримки підприємництва, міжнародного співробітництва у сфері підтримки 

малого бізнесу, запровадження освітньої програми для підприємців та 
широких верств населення, впровадження низки соціально спрямованих 

програм щодо розвитку підприємництва в малих містах, сільській місцевості, 
залучення до підприємницької діяльності слабо захищених верств населення. 

Тобто, загальним результатом виконання програми є саме той розвиток 
малого підприємництва, який ми маємо на сьогодні в України і який 

описаний у цій доповіді.  
Крім того, необхідно зазначити, що на підставі заходів Національної 

програми розробляються регіональні програми підтримки підприємництва, 
які дають значний поштовх для розвитку цього сектору економіки в регіонах. 
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В той же час, виконання заходів будь-якої програми в значній мірі 
залежить від того, наскільки вони будуть забезпечені фінансово. А основна 

проблема реалізації Національної програми – хронічне недофінансування. Не 
враховуючи 2003 рік, коли фінансування було на рівні 80%, в усі інші роки, з 
2001 по теперішній час, фінансування заходів Програми складало від 0 до  

18 % від загальної потреби, що звичайно вплинуло на якість її результатів. У 
2007-2008 роках – це 1,8-2 млн. грн., що складає лише 1% від необхідної 

суми. У 2009 році в умовах фінансової кризи, коли при належній підтримці  з 
боку держави саме розвиток малого підприємництва може забезпечити 

робочими місцями мільйони вивільнених працівників і при незначних 
фінансових вливаннях створити умови для поповнення бюджетів усіх рівнів, 

Законом України „Про Державний бюджет України на 2009 рік‖ на 
фінансування заходів Національної програми взагалі передбачено лише 400 

тис. грн. (Додаток Б). 
Тому на жаль, державна фінансова підтримка малого підприємництва на 

сьогодні залишається більше декларативною, ніж реальною. Адже в усіх 
програмах Уряду, Указах Президента, законодавчих актах, програмах 

політичних партій мале підприємництво визначається пріоритетом розвитку 
української економіки. Але в реальності усе виглядає інакше. 

Звичайно, Програма щорічно передбачає низку заходів, які потребують 

виконання певної роботи, але можуть виконуватися за рахунок власних 
джерел виконавців в межах своїх повноважень. Це, наприклад, стосується 

розроблення проектів законодавчих та нормативно-правових актів, 
провадження регуляторної політики. Крім того, частина заходів Національної 

програми відповідно до визначених у ній пріоритетів в рамках реалізації 
регіональної політики щодо розвитку малого підприємництва реалізується 

місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування за 
рахунок коштів місцевих бюджетів.   

В той же час, більша частина заходів Програми має загальнодержавне 
значення і потребує залучення коштів саме державного бюджету. В зв'язку з 

цим, з року в рік не вдається в повній мірі реалізувати ряд заходів щодо 
фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки суб'єктів малого 
підприємництва, розвитку інфраструктури. Коштів, як правило, вистачає 

лише на організацію найбільш важливих загальнодержавних заходів щодо 
розвитку підприємництва, розроблення методичних посібників та проведення 

семінарів з питань започаткування та ведення власної справи.  
В той же час, з метою досягнення позитивного ефекту у розвитку 

сприятливого підприємницького середовища поряд з роботою по 
забезпеченню фінансування заходів Національної програми 

Держкомпідприємництвом приділяється постійна увага вдосконаленню 
самих положень Програми та заходів щодо її реалізації.  

Враховуючи, що Закон України «Про Національну програму сприяння 
розвитку малого підприємництва в Україні» був розроблений та прийнятий 

ще у 2000 році і ідеологія, закладена у ньому, потребує внесення відповідних 
коригувань; розуміючи, що деякі його положення вже застаріли і ситуація 
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щодо розвитку підприємництва за цей час змінилася; сьогодні прийнято 
рішення про наповнення заходів Програми новим змістом. 

Тобто, крім заходів, що реалізуються традиційно, 
Держкомпідприємництвом зосереджено свою увагу на таких основних 
напрямах, як: 

- полегшення доступу малих та середніх підприємств до фінансових 
ресурсів; 

- приєднання України до Європейської хартії для малих підприємств; 
- участь в Робочій групі з питань розвитку малого і середнього бізнесу та 

підприємництва Організації економічного співробітництва та розвитку 
(ОЕСР); 

- підвищення конкурентоспроможності продукції українського 
товаровиробника, забезпечення інноваційного розвитку малого бізнесу та 

підтримка його експортного потенціалу.  
Зокрема, основними проблемами доступу підприємців до фінансово-

кредитних ресурсів є високі відсоткові ставки і низька вірогідність 
отримання кредитів без наявності ліквідної застави або тривалого досвіду 

підприємницької діяльності. Для їх вирішення, по-перше, доцільно 
розширювати надання часткового відшкодування відсоткових ставок за 
кредитами на реалізацію інвестиційних проектів та запроваджувати 

відповідні програми щодо компенсації лізингових платежів та інших форм 
фінансової підтримки підприємництва, а по-друге, створити фонди для 

надання гарантій та порук.  
В рамках розширення міжнародного співробітництва приєднання 

України до Європейської хартії для малих підприємств передбачає 
реалізацію низки заходів актуальних для розвитку малого і середнього 

бізнесу України за наступними напрямками: професійна підготовка кадрів, 
забезпечення дешевого та швидкого входження в бізнес, удосконалення 

законодавства, оптимізація системи оподаткування та доступу до фінансових 
ресурсів, посилення технологічного потенціалу та забезпечення ефективного 

представлення інтересів малих підприємств України в ЄС. 
Що стосується забезпечення участі в Робочій групі з питань розвитку 

малого і середнього бізнесу та підприємництва ОЕСР у статусі 

спостерігача, якого Україна набула першою з країн СНД, то тут слід 
зазначити, що ОЕСР є єдиним форумом, який протягом більш ніж 40 років 

надає можливість урядам 30 країн вирішувати питання, досліджувати 
можливості та переваги, пов'язані з економічними, соціальними та 

управлінськими аспектами глобалізації. Робота в рамках ОЕСР може стати 
потужним інструментом покращення політики розвитку підприємництва в 

Україні на основі застосування міжнародно визнаних інструментів, рішень та 
рекомендацій, а також використовувати найбільш надійні джерела 

статистичних, економічних та соціальних даних з питань розвитку 
підприємництва. 

Зі вступом України до СОТ питання підвищення 
конкурентоспроможності є одним з головних для розвитку нашої 
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економіки, а особливо для виживання і розвитку малого та середнього 
бізнесу. В цьому плані актуальними є превентивні заходи державної 

політики, зокрема: 
- підтримка інноваційного підприємництва (в рамках державних програм 

переваги слід надавати тим бізнес-планам, що передбачають впровадження 

інноваційних енергозберігаючих та екобезпечних технологій, виробництво 
імпортозамінної та високотехнологічної продукції); 

- розвиток інноваційної інфраструктури підтримки підприємництва 
(створення мережі бізнес-інкубаторів, технопарків, індустріально-

промислових парків, широке залучення науково-технічного потенціалу 
регіонів); 

- підвищення досконалості малих підприємств шляхом досягнення 
світових стандартів, навчання персоналу з питань запровадження систем 

управління якістю, бенчмаркінгу, охорони праці і навколишнього 
середовища, захисту інтелектуальної власності відповідно до норм і 

стандартів ЄС; 
- посилення кооперації малих і великих підприємств; 

- сприяння малим підприємствам у просуванні наукоємної продукції і 
технологій в інші регіони та зовнішні ринки поглиблення міжрегіонального 
та міжнародного співробітництва. 

 
4.2.2. Регіональні програми розвитку підприємництва та 

ефективність їх виконання 
 

Використання в повній мірі потенційних можливостей розвитку малого 
бізнесу перетворює його на дієвий механізм розв'язання економічних і 

соціальних проблем як окремих регіонів, так і країни в цілому.  
В історичному аспекті застосування програмно-цільового методу 

реалізації державної підтримки малого підприємництва на місцевому рівні 
розпочалося у 1998 році з прийняттям Указу Президента України „Про 

державну підтримку малого підприємництва‖. Тоді відповідні програми 
носили здебільшого формальний характер, їх заходи були переважно 
декларативними, оскільки практично не мали фінансового забезпечення.  

Системна робота в напрямку удосконалення програм підтримки малого 
підприємництва розпочалася у 2000 році з прийняттям Закону України „Про 

державну підтримку малого підприємництва‖, який визначив основні засади і 
ключові напрямки державної підтримки на центральному і місцевому рівнях.  

Основними напрямками регіональних програм підтримки малого 
підприємництва є подальше вдосконалення нормативного регулювання на 

місцевому рівні через встановлення стимулюючих розмірів місцевих 
податків і зборів, орендних ставок на користування державним майном, 

диференційованих за видами діяльності, реалізація заходів з регуляторної 
політики, створення та забезпечення функціонування реєстраційних та 

єдиних дозвільних центрів, фінансово-кредитна підтримка суб‘єктів малого 
бізнесу, підвищення освітнього рівня підприємців з питань ведення бізнесу, 
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формування відповідної мережі об‘єктів інфраструктури.  
Новий етап в історії впровадження регіональних програм пов‘язаний із 

затвердженням постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2006 
№1001 Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року, 
що стало поштовхом для розробки стратегій соціально-економічного 

розвитку окремих регіонів України. 
На цей час в усіх регіонах України впроваджуються регіональні та 

місцеві програми підтримки малого підприємництва. Відповідно до 
методичних рекомендацій Держкомпідприємництва, в основу яких 

покладено закони України „Про державне прогнозування та розроблення 
програм економічного та соціального розвитку України‖ та „Про державні 

цільові програми‖, регіональні програми розробляються Радою міністрів 
Автономної Республіки Крим, обласними, Київською і Севастопольською 

міськими державними адміністраціями, як правило, на 2 роки і 
затверджуються органами місцевого самоврядування. Аналогічні програми 

реалізуються на рівні районів і міст. Фінансування регіональних і місцевих 
програм розвитку малого підприємництва здійснюється з місцевих бюджетів. 

Головною метою програм підтримки малого підприємництва є 
формування сприятливого бізнес-середовища в регіонах, створення нових 
робочих місць, подолання диспропорцій в економічному розвитку територій, 

збільшення експортної спроможності малих підприємств, спрощення доступу 
малого підприємництва до сучасних інноваційних технологій тощо. 

  Регіональні програми останнього періоду суттєво відрізняються від 
попередніх програм, і в першу чергу чіткою орієнтацією їх заходів на 

локальний ринок. Необхідно також відмітити посилення останнім часом 
уваги місцевої влади до практики використання прогресивних форм 

підтримки і розвитку малого бізнесу, спрямованих на підвищення його 
конкурентоспроможності. Зокрема, через підтримку інноваційних бізнес-

проектів, сприяння впровадженню на малих підприємствах систем 
управління якістю, бенчмаркінгу, кооперації малого та великого бізнесу 

(кластерізації, субконтрактації), франчайзингу тощо. 
Ефективність впровадження заходів регіональних програм розвитку 

малого підприємництва в найбільшій мірі залежить від їх фінансового 

забезпечення. В свою чергу, зростання обсягів виділених коштів з обласних 
(місцевих) бюджетів на підтримку малого підприємництва позитивно 

впливає на збільшення надходжень від діяльності суб‘єктів малого 
підприємництва до бюджетів усіх рівнів.  

Аналізуючи стан фінансування регіональних програм, необхідно 
зазначити, що відповідно до Бюджетного кодексу України регіональні та 

місцеві програми підтримки малого підприємництва не відносяться до 
переліку видатків місцевих бюджетів, які не враховуються при визначенні 

обсягу міжбюджетних трансфертів, а відносяться до „інших програм‖. Отже, 
обсяги цих видатків знаходяться у прямій залежності від політичної волі 

місцевих органів виконавчої влади та органів самоврядування, а також 
усвідомлення ними соціально-економічної місії малого бізнесу, його місця і 
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ролі в процесах розвитку територій та країни в цілому. 
Результатом посилення інтересу місцевої влади до питань 

підприємництва стало значне покращення фінансового забезпечення 
регіональних програм підтримки малого підприємництва. 

Зокрема, останнім часом намітилась стійка тенденція щодо збільшення 

кількості регіонів, що фінансують регіональні програми з місцевих бюджетів.  
Якщо з прийняттям Закону України „Про державну підтримку малого 

підприємництва‖ у 2000 році таких регіонів було всього 13, то у 2007 році 
вперше така практика поширилась на всі регіони України (рис. 4.2). 

 

  
 

Рис. 4.2. Динаміка зростання кількості регіонів, що фінансують регіональні програми 

з місцевих бюджетів 

 

Певна позитивна тенденція спостерігається і в плані збільшенням 
обсягів фінансування регіональних програм. Так, загальна сума видатків 

обласних бюджетів, витрачених на виконання заходів регіональних програм 
за час їх реалізації, значно зросла: з 1,89 млн.грн. у 2000 році до 75,74 млн. 

грн. (передбачено) – у 2008 році (рис. 4.3). 
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Рис. 4.3. Обсяги фінансування регіональних програм з місцевих бюджетів 
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Разом з тим, має місце значна нерівномірність в обсягах бюджетного 

фінансування програм підтримки малого підприємництва в різних регіонах. 
Обсяги фінансування регіональних програм з місцевих бюджетів по 
відношенню до кількості малих підприємств мають значні диспропорції в 

регіональному розрізі, і за даними 2007 року ці коливання становили: від  
589 грн. в м. Києві і 142 грн. в Хмельницькій області до 3 грн. в Київській 

області. 
В Указі Президента ―Про державну підтримку малого підприємництва‖ 

від 12.05.98 органам державної влади та місцевого самоврядування було 
рекомендовано виділяти для підтримки малого підприємництва кошти у 

розмірі не менш як 0,5 відсотка річних доходів відповідних бюджетів. Після 
прийняття Закону України ―Про державну підтримку малого 

підприємництва‖ від 19 жовтня 2000 року така норма втратила чинність. 
Отже, з метою подолання значних регіональних диспропорцій у 

фінансуванні заходів з підтримки малого підприємництва необхідно 
законодавчо закріпити рекомендовані норми фінансового забезпечення 

регіональних програм розвитку малого підприємництва з місцевих бюджетів 
шляхом внесення відповідних змін до Закону України „Про державну 
підтримку малого підприємництва‖. 

Одним з ключових напрямків регіональних програм є надання 
фінансово-кредитної допомоги суб‘єктам малого підприємництва шляхом 

відшкодування відсоткових ставок за банківськими кредитами для реалізації 
інвестиційних проектів відповідно до спільного наказу Міністерства 

економіки та Держкомпідприємництва «Про затвердження Рекомендацій 
щодо порядку часткового відшкодування з місцевих бюджетів відсоткових 

ставок за кредитами залученими суб‘єктами малого і середнього 
підприємництва для реалізації інвестиційних проектів». 

Нині така практика набула поширення в більшості регіонів України (АР 
Крим, Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, 

Закарпатська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Рівненська, Тернопільська, 
Херсонська, Хмельницька, Чернівецька, Чернігівська області та м. Київ). 

Аналізуючи структуру фактичного фінансування заходів регіональних 

програм у 2007 році (рис. 4.4), можна зробити висновок, що на часткове 
відшкодування відсоткових ставок за кредитами, що надаються суб‘єктам 

малого та середнього бізнесу для реалізації інвестиційних проектів за 
рахунок бюджетних асигнувань, використано найбільше коштів – 72,50%. На 

інші заходи (проведення семінарів, конференцій, форумів, виставок; надання 
інформаційно-методичної допомоги; здійснення навчальних заходів) 

виділено – 14,74% від загальної кількості фактично витрачених коштів. 
Частка коштів, спрямованих на пільгове кредитування інвестиційних 

проектів суб‘єктів малого підприємництва та фінансування на поворотній 
основі, склала - 7,56%.  
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інші заходи (виставкові заходи, інформаційно-методична допомога СМП, інш.) (14,74%)

 
 

Рис. 4.4. Структура фактичного фінансування регіональних програм у 2007 році 

 

За підсумками 2007 року найгірша ситуація склалася із спрямуванням 
коштів на створення об‘єктів інфраструктури підтримки малого 

підприємництва, поповнення їх статутного та оборотного капіталів – 5,20%.  
Із 27 регіонів більше половини (15) не спрямували у 2007 році на ці 

заходи кошти з обласного бюджету. Це в свою чергу негативно впливає на 
ефективність діяльності об‘єктів інфраструктури та доступність їх послуг 

(вартісну, територіальну) для широкого кола підприємців, особливо для 
підприємців-початківців.  

На цей час відбувається процес формування проектів регіональних та 
місцевих програм на 2009-2010 роки. У зв‘язку з цим та з метою надання 

методично-консультативної допомоги місцевим органам виконавчої влади 
Держкомпідприємництвом розроблено та надіслано в регіони методичні 

рекомендації. 
Відмінною особливістю зазначених методичних рекомендацій є 

формування програмних заходів з урахуванням державних пріоритетів на 

сучасному етапі, серед яких зміцнення конкурентоспроможності малого 
підприємництва в умовах вступу України до СОТ та використання 

підприємницького потенціалу регіонів у підготовчих заходах, пов‘язаних з 
проведенням в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з 

футболу. 
Крім того, з метою надання практичної допомоги місцевим органам 

виконавчої влади при підготовці регіональних програм до зазначених 
рекомендацій включено матрицю програмних заходів, розроблену на базі 

напрацьованого прогресивного досвіду в регіонах України та досвіду інших 
країн за широким спектром напрямків підтримки малого підприємництва на 

місцевому рівні. 
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Практика показує, що підприємницький клімат в регіонах України у 
великий мірі залежить від активної позиції керівництва регіону в цих 

питаннях. Отже, в цьому плані ефективним інструментом стимулювання 
місцевої ініціативи щодо запровадження сучасних форм підтримки малого 
підприємництва і підвищення фінансування цього сектору економіки стало 

запровадження рейтингової оцінки регіонів за станом розвитку малого 
підприємництва та його підтримки на місцевому рівні. З цією метою 

Держкомпідприємництвом було розроблено відповідну методику. 
В основу проведення комплексної порівняльної оцінки регіонів 

покладено більше 50-ти показників і критеріїв оцінки, які сформовано в три 
групи: І група – статистичні показники діяльності суб‘єктів малого 

підприємництва, ІІ група – критерії оцінки ефективності діяльності місцевих 
органів влади та самоврядування щодо стимулювання сфери малого бізнесу, 

ІІІ група – показники стану розвитку інфраструктури підтримки малого 
підприємництва та громадської підтримки. Експертним шляхом визначено 

ступінь впливу кожної групи показників на загальний результат в рейтингу 
(відповідно, 60%, 30%, 10%).  

За результатами Рейтингу-2007 (Додаток В) лідерами в Україні за станом 
розвитку малого підприємництва є місто Київ, Запорізька, Одеська, 
Харківська, Миколаївська, Дніпропетровська та Херсонська області. Рейтинг 

в динаміці змін, починаючи з 2000 року, представлено в Додатку Г. 
Даний рейтинг дозволяє виявити слабкі місця в реалізації державної 

політики підтримки малого підприємництва на місцевому рівні, а також 
визначити резерв для його подальшого розвитку. Порівняльний рейтинг є 

складовою інтегральної оцінки при здійсненні комплексного аналізу стану 
розвитку сфери малого підприємництва. 

З реалізацією основного принципу державної регіональної політики – 
децентралізації мають посилитись повноваження місцевих органів 

виконавчої влади та органів самоврядування, в тому числі в сфері підтримки  
та розвитку малого бізнесу, що позитивним чином відобразиться на 

підприємницькому та інвестиційному кліматі в регіонах України.  

 

 4.3. Механізми підтримки підприємництва 
 

4.3.1. Інфраструктура розвитку підприємництва в Україні 

 
Дієвим інструментом сприяння ефективному розвитку малого та 

середнього підприємництва є інфраструктура його підтримки -  своєрідна 
опорно-руховою система, завдяки якій формується конкретне організаційно-

економічне середовище для сприяння підприємницькій діяльності та швидкій 
адаптації суб‘єктів малого підприємництва до ринкових умов. 

Найголовніша функція такої інфраструктури - створення умов для 
ефективного здійснення підприємницької діяльності суб‘єктів 

господарювання, подолання труднощів та вирішення проблем, пов‘язаних з 
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відсутністю знань, досвіду з питань ведення бізнесу, доступу до кредитів та 
необхідної інформації, сприяння створенню нових робочих місць, подолання 

диспропорцій в економічному розвитку регіонів, збільшення експортної 
спроможності малих підприємств, зростання виробництва та його структурна 
перебудова, спрощення доступу малого підприємництва до сучасних 

інноваційних технологій. 
Фактично формування інфраструктури малого підприємництва 

розпочалося із схваленням у 1996 році Кабінетом Міністрів України 
Концепції державної політики розвитку малого підприємництва та 

затвердженням Програми розвитку малого підприємництва в Україні на 
1997-1998 роки (постанова Кабінету Міністрів України від 29.01.1997 №86), а 

також прийняттям регіональних програм підтримки малого підприємництва 
на 1997-1998 роки, які передбачали конкретні заходи та механізми 

формування інфраструктури підтримки малого підприємництва на 
загальнодержавному, регіональному й місцевому рівнях, розробку 

законодавчих і нормативних актів з питань регулювання підприємницької 
діяльності. 

У 2000 році відповідно до ст.10 Закону України від ―Про державну 
підтримку малого підприємництва‖ передбачалось подальше формування 
інфраструктури підтримки і розвитку малого підприємництва шляхом 

створення та забезпечення діяльності, перш за все, мережі бізнес-центрів та 
бізнес-інкубаторів. Крім того, Законом України „Про Національну програму 

сприяння розвитку малого підприємництва в Україні‖ одним з ключових 
напрямків державної підтримки передбачено формування інфраструктури 

розвитку малого підприємництва. 
На сучасному етапі державна політика щодо розвитку окремих елементів 

інфраструктури підтримки малого підприємництва спрямована на: 
- створення економіко-правових умов для формування інфраструктури 

інноваційного розвитку малого підприємництва та удосконалення 
законодавства в інноваційній сфері відповідно до норм і стандартів ЄС; 

- розробку додаткових стимулів для розвитку суб‘єктів малого та 
середнього підприємництва з інноваційним спрямуванням діяльності;  

- удосконалення й спрощення процедур експертизи і реєстрації 

інноваційних структур та їх проектів; 
- забезпечення контролю за якістю та асортиментом послуг, що 

надаються окремими інноваційними структурами згідно з потребами 
підприємців, максимальне їх наближення до суб‘єктів малого 

підприємництва; 
- оптимізацію співвідношення розвитку малого підприємництва та 

інноваційної інфраструктури його підтримки; 
- розробку та затвердження регіональних інноваційних стратегій та 

програм розвитку регіональних технопарків; 
- створення венчурних та інноваційних фондів; 

- впровадження досягнень науково-технічного прогресу; 
- розвиток інфраструктури підтримки малого інноваційного бізнесу. 
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Реалізація державної політики розвитку інфраструктури інноваційного 
малого підприємництва через заходи державних і регіональних програм дає 

змогу сконцентрувати ресурси для підтримки найважливіших сфер 
функціонування малого підприємництва, що відповідають державним і 
регіональним інтересам. 

В рамках реалізації заходів Національної та регіональних програм 
розвитку малого підприємництва постійно розширюється і удосконалюється 

мережа об‘єктів інфраструктури з надання різноманітних консультативно-
інформаційних, фінансових, ресурсних, маркетингових та кадрових послуг, 

що відповідають сучасним потребам підприємців. 
На розвиток інноваційної інфраструктури підтримки малого 

підприємництва також спрямована Державна цільова економічна програма 
„Створення в Україні інноваційної інфраструктури на 2009-2013 роки‖. 

Інфраструктура підтримки малого підприємництва, яка класифікована за 
способом заснування (державна, недержавна, громадська), за статусом 

(всеукраїнська, регіональна, місцева), за формою (організаційно-технічна, 
інформаційно-аналітична, фінансово-кредитна), за видами діяльності 

(інформаційні центри, консалтингові структури, інвестиційні та інноваційні 
компанії, освітні заклади), приведена в Додатках Д – Ж. 

Станом на 01.07.2008 на території України діяло 467 бізнес-центрів, 70 

бізнес-інкубаторів, 41 технологічний парк, 2974 інформаційно-
консультативні установи, 1657 громадських об‘єднань суб‘єктів 

підприємництва.  
Основні тенденції та динаміку змін у формуванні основних об‘єктів  

інфраструктури підтримки малого підприємництва в Україні з 1999 по І 
півріччя 2008 року відображено у Додатках З-І. 

Нинішній етап формування мережі об‘єктів інфраструктури демонструє 
їх кількісне зростання в регіонах України, перш за все, за рахунок створення 

бізнес-інкубаторів, бізнес-центрів, особливо інноваційних, небанківських 
фінансово-кредитних установ та лізингових центрів, центрів трансферу 

технологій тощо. 
Бізнес-центри країни „вирощують підприємців нової формації‖ та 

надають суб‘єктам підприємництва і особам, що бажають займатися власним 

бізнесом, інформаційні, консалтингові, маркетингові, тренінгові та інші види 
послуг. Набір послуг в різних бізнес-центрах різний, а їх спектр залежить від 

потреб потенційних споживачів послуг кожного регіону.  
Серед послуг, які використовують суб‘єкти господарювання через 

бізнес-центри, найбільшим попитом користуються такі як: підготовка бізнес-
планів, експертна оцінка нерухомості, тренінги, проведення курсів з 

навчання користуванню програмними продуктами ведення бухгалтерського 
обліку, підготовка спеціалістів з ведення бізнесу в різних сферах тощо. 

На початковому етапі у 1999 році лідером за кількістю створених бізнес-
центрів значилась Дніпропетровська область (15 одиниць), а починаючи з 

2002 року за їх кількісним складом лідером зі створення бізнес-центрів є м. 
Київ. Станом на 01.01.2009 року у столиці нараховується 163 бізнес-центри, 
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тоді як у 1999 році було лише 9. В порівнянні з 1999 роком кількість бізнес-
центрів зросла на 351 установу і складає 465 одиниць. 

Потенційними носіями передових технологій підтримки малого бізнесу 
та інновацій є бізнес – інкубатори (БІ), що надають такі послуги, як оренда 
приміщень за нижчими цінами, ніж ринкові; надання в оренду офісного 

обладнання; бухгалтерські, консалтингові, інформаційні, секретарські, 
комунікаційні послуги тощо.  

З 69 наявних в Україні бізнес-інкубаторів 24 значаться як інноваційні. 
Кількість бізнес-інкубаторів в окремих регіонах країни коливається від 1 до 

11 одиниць. Однак, ефективно працюючими можна відзначити лише такі 
бізнес-інкубатори, як Інкубатор-Центр „Львівська політехніка‖, БІ у м. Біла 

Церква, муніципальний БІ м. Славутич, приватний БІ м. Хмельницького, 
Харківський віртуальний БІ, Київський БІ, Волинський обласний БІ, 

студентський БІ Київського національного економічного університету. 
Інноваційний пульс економіки зумовлює формування мережі таких 

спеціалізованих установ як технологічні парки. Тенденція щодо кількісного 
зростання зареєстрованих технопарків країни є помітною (з 9 до 40 одиниці), 

але недостатньою, оскільки лише 16 з них фактично діючі. Найбільша 
кількість технопарків зареєстрована в столиці - 7. В обласних центрах 
(Донецьку, Дніпропетровську, Львові, Харкові, Херсоні) діють по 1-2 

технопарки. 
Це технопарки, що діють відповідно до Закону України ―Про 

спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків‖, яким 
визначені правові та економічні засади запровадження та функціонування 

спеціального режиму інноваційної діяльності ( "Напівпровідникові технології 
і матеріали, оптоелектроніка та сенсорна техніка" (м Київ), "Інститут 

електрозварювання імені Є.О. Патона" (м.Київ), "Інститут монокристалів" 
(м Харків), "Вуглемаш" (м. Донецьк), "Інститут технічної теплофізики" 

(м Київ), "Київська політехніка" (м. Київ), "Інтелектуальні інформаційні 
технології" (м. Київ), "Укрінфотех" (м. Київ), "Агротехнопарк" (м. Київ), 

"Еко-Україна" (м. Донецьк), "Наукові і навчальні прилади" (м. Суми), 
"Текстиль" (м Херсон), "Ресурси Донбасу" (м. Донецьк), "Український 
мікробіологічний центр синтезу та новітніх технологій" (УМБІЦЕНТ) 

(м. Одеса), "Яворів" (Львівська  область), "Машинобудівні технології" (м. 
Дніпропетровськ)). 

Особливості етапу інтеграційного розвитку держави обумовлюють 
підвищення ефективності діяльності таких установ, які зарекомендували себе 

як реальний провідник інноваційних ідей від науково-технічного відкриття 
до виробництва продукції, просування конкурентоспроможної продукції на 

міжнародний ринок. 
Останнім часом в Україні дещо збільшилась кількість інноваційних 

фондів і компаній (всього 732 одиниці). Таке зростання зумовлено, перш за 
все, приведенням законодавства у сфері інноваційного розвитку до норм і 

стандартів ЄС. 
Однак, майже 67% всіх інноваційних фондів і компаній країни 
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функціонує у місті Києві та Вінницькій області. В більшості областей 
створено лише по 1 або 2 таких заклади. 

Серед активно діючих інноваційних фондів варто виділити заснований 
Вінницькою обласною радою місцевий інноваційний фонд, який в 
середньому фінансує 3-5 інноваційних проектів малих підприємств щорічно. 

Успішне ведення бізнесу, особливо на його початковому етапі, 
неможливе без вчасного та повного отримання суб‘єктами підприємницької 

діяльності інформаційно-консультативної допомоги. Підвищенню 
поінформованості підприємців регіонів України з різних аспектів їх 

діяльності сприяє мережа інформаційно-консультативних установ. Їх 
кількість на сьогодні становить 3233 установи.  

Послуги цих установ найрізноманітніші: від підготовки бізнес-планів, 
проведення виставок, захисту та представлення інтересів членів асоціацій, 

проведення семінарів та тренінгів із загальних та спеціальних питань, 
сприяння розвитку фермерського руху, консультаційних та юридичних 

послуг, захисту прав підприємців та роботодавців, координації господарської 
діяльності, пошуку ділових партнерів, розвитку конструктивного 

партнерства з органами влади до навчань з  питань розробки регуляторних 
актів. 

У підтримці малого бізнесу зросла роль громадських організацій 

підприємців (1714). Багато організацій та об'єднань підприємців налагодили 
партнерські контакти з регіональними і місцевими органами виконавчої 

влади; ними проводяться спільні заходи, семінари, «круглі столи» та зустрічі 
з питань подальшого розвитку підприємництва в нових умовах роботи 

економіки. Спільно з громадськими об'єднаннями підприємців в Україні 
організовані і діють громадські приймальні, працюють телефони довіри та 

«гарячі лінії». 
В регіонах України створені та функціонують понад 100 агенцій 

регіонального розвитку. Найбільш ефективними в своїй діяльності є: 
Агенція регіонального розвитку та європейської інтеграції (м. Львів), Агенція 

регіонального розвитку Прикарпаття (м. Самбір). 
Однією із ефективних інноваційних структур, яка здатна стійко 

генерувати новинки технологій, ноу-хау, відкриття є інноваційні 

промислові кластери. 
Різні моделі промислових кластерів функціонують в АР Крим, 

Вінницькій, Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, 
Миколаївській, Одеській, Рівненській, Тернопільській, Херсонській, 

Хмельницькій, Чернівецькій областях та м. Севастополі.  
В той же час, незважаючи на свою досить широку різноманітність та 

значні кількісні показники, існуюча в Україні мережа інфраструктури через 
законодавчу неврегульованість питань щодо визначення, класифікації та 

порядку створення об‘єктів інфраструктури, відсутність державної 
фінансової підтримки та відповідної матеріально-технічної бази 

перетворюється на мережу звичайних комерційних структур, що надають 
послуги на платній основі, або ж довготерміново перебуває в ранній стадії 
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становлення. Надзвичайно мала підтримка з боку держави не дозволяє їй 
ефективно працювати, належним чином розв‘язувати державні, регіональні, 

соціальні та інші проблеми малого підприємництва, а тим більше, 
використовувати інформаційно-комунікативні технології, що суттєво впливає 
на результативність роботи. 

Аналіз реалізації регіональних програм підтримки підприємництва 
засвідчує, що лише 5,2% коштів місцевих бюджетів спрямовується на 

розвиток інфраструктури. Як наслідок, в більшості регіонів або ще не 
сформовано базової мережі фінансово-кредитної та навчально-

консультативної інфраструктури підтримки бізнесу, або формується вона 
спонтанно без координуючої ролі місцевої влади, що знижує ефективність її 

функціонування для забезпечення потреб розвитку місцевого малого бізнесу. 
Наслідком відсутності ефективної інституційної системи підтримки 

малого підприємництва на місцевому рівні, в т.ч. інноваційного 
підприємництва, є той факт, що у 2007 році лише 0,2% всіх підтриманих на 

місцевому рівні бізнес-проектів носили інноваційний характер. 
До виявлених проблем у розвитку інфраструктури слід віднести також 

існуючі диспропорції у формуванні окремих її елементів в більшості регіонів, 
зокрема: 

- чверть всіх об‘єктів інфраструктури функціонує у столиці, а найменша 

їх кількість - у таких регіонах як Чернігівська, Чернівецька, Рівненська, 
Тернопільська області; 

- третина всіх бізнес-центрів (158 установ) зосереджена в столиці.  
Слід враховувати, що зі вступом України до СОТ та впровадженням 

принципів Європейської Хартії для малих підприємств висуваються нові 
вимоги до формування об‘єктів інфраструктури. 

Відсутність врегульованої системи взаємодії між діючими суб‘єктами 
інноваційної інфраструктури, недостатня інноваційна активність наукових 

установ, низький рівень сприйняття інноваційності виробничими 
підприємствами і слабке забезпечення мережі інфраструктури кадровими 

ресурсами – характерні недоліки та перешкоди, що заважають підвищенню 
конкурентоспроможності вітчизняного підприємництва.  

Таким чином, першочерговими завданнями держави в напрямку 

формування інфраструктури підтримки підприємництва є: 
- вдосконалення нормативно-правової бази, що регулює створення та 

функціонування об‘єктів інфраструктури підтримки малого підприємництва, 
у відповідності до норм і стандартів Європейського Союзу; 

- запровадження системи державної акредитації сервісних установ 
інфраструктури, що надаватимуть сертифіковані навчально-консультативні 

послуги малому бізнесу; 
- збільшення обсягів фінансування заходів щодо розвитку мережі 

інфраструктури в рамках реалізації Національної та регіональних програм 
підтримки малого підприємництва;  

- впровадження міжнародного досвіду оцінки ефективності й 
результативності функціонуючих бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів тощо; 
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- розробка та затвердження «Типового положення про порядок 
створення та функціонування бізнес – інкубаторів»; 

- всебічне сприяння ресурсному забезпеченню бізнес-інкубаторів зі 
сторони державних і місцевих органів виконавчої влади. 

4.3.2. Фінансово-кредитна підтримка розвитку підприємництва 

 
Одним з основних рушійних факторів розвитку підприємницької 

діяльності є її фінансове забезпечення.  
За даними регіонів фінансово-кредитну підтримку малого 

підприємництва в Україні здійснюють 184 банки, філійна мережа яких 
складається з 1314 діючих філій; 277 фондів підтримки підприємництва; 2526 

небанківських фінансово-кредитних установ, в т. ч. 1884 кредитних спілок. 
На сьогодні українські банки, що впроваджують програми кредитування 

Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) і Німецько-
Українського фонду (НУФ), є одним з найпотужніших джерел кредитування 

малого бізнесу. Зокрема, в Програмі мікрокредитування ЄБРР беруть участь 
банки «Аваль», «Приватбанк», «Форум», «Надра» та «Кредитпромбанк», а у 

Програмі НУФ - «Приватбанк», «Форум», «Надра», «ПроКредитБанк», 
«Кредитпромбанк». 

Запроваджуючи все нові схеми кредитування малого і середнього 

бізнесу, намагаються не відставати від цього процесу і інші вітчизняні банки 
за рахунок власних коштів. 

Широкого розповсюдження нині набув також механізм кредитування 
малого бізнесу через кредитні спілки. Це неприбуткові громадські 

організації, що діють на кооперативних засадах з метою соціального захисту 
своїх членів шляхом здійснення взаємокредитування за рахунок їх 

акумульованих заощаджень. 
Кредитна спілка створюється і діє, в першу чергу, для забезпечення 

можливості членам спілки отримати кредит на прийнятних для них умовах. 
Відсотки, отримані спілкою за кредитами, складають її дохід, який надалі 

направляється на формування фондів та нарахування відсотків на вклади 
членів спілки. 

Процентні ставки у таких спілках вищі, ніж відсотки за використання 

банківських кредитів, проте цей механізм дозволяє отримати кредити досить 
малого розміру, що складно у випадку кредитування в комерційних банках. В 

порівнянні з 2000 роком кількість кредитних спілок станом на 1 липня 2008 
року зросла на 1309 одиниць і перевищила 1600 установ. Найбільша кількість 

таких зареєстрованих фінансово-кредитних установ діє у м. Києві (582), 
Луганській (162), Донецькій (153), Волинській (55), Черкаській (68) областях, 

а найменша - в м. Севастополі (20). Жодної кредитної спілки не створено в 
Полтавській області. 

В то й же час, якщо говорити про кредитні спілки, що внесені до 
Державного реєстру фінансових установ, який ведеться Держфінпослуг, то 

таких спілок станом на 01.07.2008 нараховується лише 805. 
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Альтернативою мікрокредитування на сьогодні є лізинг, в тому числі 
фінансовий лізинг. Тобто, якщо підприємцю необхідно отримати кредит для 

закупівлі транспортних засобів, обладнання та устаткування тощо, він має 
можливість використати механізм лізингу. Тут необхідно зауважити, що 
лізингові платежі іноді вищі, ніж відсотки за використання банківського 

кредиту, разом з тим, цей механізм дає можливість отримати необхідний 
предмет без наявності застави. 

Кількість закладів, що забезпечують суб‘єктів підприємництва 
матеріально-технічними ресурсами на основі лізингу (лізингових центрів), з 

1999 по 2008 рік зросла в 10 разів і становить 683 одиниці. В регіональному 
розрізі вона коливається від одиниці (Закарпатська, Черкаська, Чернігівська 

обл.) до 305 одиниць (м. Київ).  
Серед спеціалізованих установ інфраструктури в цій сфері слід виділити 

фонди підтримки підприємництва. Із загальної кількості 268 одиниць 114 – 
регіональні та 32 – створені за участю Українського фонду підтримки 

підприємництва (УФПП). 
Згідно зі ст.13 Закону України «Про державну підтримку малого 

підприємництва» основною державною установою щодо впровадження 
заходів фінансово-кредитної підтримки малого підприємництва на 
загальнодержавному рівні визначено Український фонд підтримки 

підприємництва, а на місцевому – регіональні фонди підтримки 
підприємництва (РФПП). Мережа регіональних фондів підтримки 

підприємництва була в основному сформована УФПП в період 2000-2003 
років. 

Проте виділення коштів державного та місцевих бюджетів для 
розбудови його фінансово-кредитної інфраструктури відбувається в украй 

обмежених обсягах та нерегулярно. 
Аналіз даних (Додаток К) щодо реального фінансового забезпечення 

УФПП впродовж восьми років свідчить про те, що ці питання залишилися 
без відповідної уваги з боку держави. Так, загальна сума проектного запиту  

щодо фінансування запланованих заходів розвитку малого підприємництва за 
період з 2001 по 2008 роки склала майже 900 млн. грн., а бюджетне їх 
наповнення за цей період - менше ніж 65 млн. грн. або 7,4% від проектної 

суми. Незначне пожвавлення в цих питаннях відбулося лише у 2003 та 2005 
роках при відставанні від обсягів запиту в 4-8 разів. В інші роки 

фінансування заходів сприяння розвитку малого підприємництва, що 
здійснює на державному рівні УФПП, відбувалося у неприпустимо малих 

обсягах або, в останні два роки, зовсім відсутнє. 
Беручи до уваги, що за своїм статусом УФПП є неприбутковою 

державною установою та не утримується за рахунок бюджету, основними 
джерелами формування його ресурсів для здійснення статутної діяльності 

визначені кошти, що повертаються в обсягах фінансової підтримки суб‘єктів 
малого підприємництва за попередні періоди, та відсотки за користування 

фінансовою допомогою. 
Питома вага обсягу фінансової підтримки суб‘єктів малого та середнього 
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підприємництва на безповоротній та поворотній основі за період з 2001 по 
2008 роки склала відповідно 42,6% та 42,9 від загального обсягу бюджетного 

фінансування за цей період.  
У 2003 році левова частка (47,25% від загального обсягу бюджетного 

фінансування заходів Національної програми або 18,9 млн. грн.) була 

спрямована на підтримку малих та середніх підприємств на безповоротній 
основі, 20,25% або 8,1 млн. грн. - на поворотній основі, 17,25% або 6,9 млн. 

грн. - на розбудову мережі регіональних фондів підтримки підприємництва; 
решта коштів (15,25%) була спрямована на організацію та впровадження 

освітянських програм в середовищі малого підприємництва, висвітлення його 
проблем у засобах масової інформації та організаційне забезпечення 

виконання заходів Уряду. 
У 2005 році УФПП за підтримки Держкомпідприємництва спрямував 

кошти держбюджету у двох напрямках: перший – подальше впровадження 
освітянських програм для представників малого підприємництва (9,6 % або 

1,8 млн.грн.), другий – фінансова підтримка розвитку малих підприємств на 
поворотній та частково оплатній основі (90,4% або 17,0 млн.грн.). За три 

роки користування фінансовою підтримкою малі підприємства, які її 
отримали, виробили продукції та надали послуг на загальну суму 20 190 тис. 
грн. (на 01.07.2008), перерахували до бюджетів і фондів усіх рівнів 2 438 тис. 

грн., створили додатково 160 робочих місць, підвищили заробітну плату в 
середньому на 12%.  

Проблеми з фінансуванням позначаються і на діяльності регіональних 
фондів підтримки підприємництва. За період з 2003 по 2007 рік загальний 

обсяг коштів на фінансування регіональних програм розвитку малого 
підприємництва з місцевих бюджетів, що надійшли до РФПП, склав 41 121 

тис. грн. (Додаток Л). Але це фінансування відбувалося нерівномірно по 
регіонах. Послідовна політика підтримки малого підприємництва з 

включенням РФПП до її впровадження на місцях здійснюється в АР Крим, 
Волинській, Івано-Франківській, Запорізькій, Хмельницькій та Черкаській 

областях. 
За 2003-2007 роки РФПП була надана фінансова допомога 1 871 суб‘єкту 

малого та середнього підприємництва на загальну суму 38 791 тис. грн.  

На вирішення проблеми високих відсоткових ставок за користування 
кредитами  була направлена започаткована Законом України «Про 

Державний бюджет України на 2007 рік» нова бюджетна програма 
«Часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами суб'єктів 

малого та середнього бізнесу для реалізації інвестиційних проектів» з 
обсягом фінансування 27 млн. грн. Кабінетом Міністрів України затверджено 

постанову від 20.04.2007 № 634 «Про затвердження Порядку використання у 
2007 році коштів, передбачених у Державному бюджеті для часткового 

відшкодування відсоткових ставок за кредитами, що надаються суб'єктам 
малого та середнього бізнесу для реалізації інвестиційних проектів», якою 

передбачено відшкодування підприємцям суми сплачених відсотків за 
користування кредитом у розмірі 1,5 облікової ставки Національного банку, 
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що діяла на дату нарахування відсотків. 
За результатами 2007 року Держкомпідприємництвом та його 

територіальними представництвами було використано 23 777 тис.грн  або 
88% від передбаченої державним бюджетом на 2007 рік суми. В цілому 
протягом року в регіонах проведено 135 засідань конкурсних комісій. З 519 

претендентів, чиї документи відповідали встановленим вимогам, перемогли у 
конкурсі та отримали відшкодування відсоткових ставок 429 суб'єктів 

підприємницької діяльності, з них: 146 - фізичні особи-підприємці, 63 - малі 
підприємства, 220 - середні підприємства. 

Найбільш успішними в реалізації програми часткового відшкодування за 
показником використання коштів виявилися такі регіони як: Луганська (4059 

тис. грн.), Львівська (3126 тис. грн.), Донецька (2130 тис. грн.), Хмельницька 
(1697 тис. грн.), Кіровоградська області (1570 тис. грн.). В той же час, 

аутсайдерами є такі регіони як Автономна Республіка Крим, м. Київ, 
Одеська, Київська, Рівненська, Миколаївська області та м. Севастополь. 

За кількістю суб'єктів малого та середнього бізнесу, що отримали 
відшкодування, лідирували Сумська (49 одиниць), Луганська (41), Львівська 

(33), Кіровоградська (32), Івано-Франківська області (29). 
За галузевою ознакою найбільша кількість суб'єктів малого та 

середнього бізнесу реалізували свої інвестиційні проекти у галузі 

промисловості (32%), діяльності транспорту та зв'язку (17%), оптової торгівлі 
і посередництва в оптовій торгівлі (15%), роздрібної торгівлі, ремонту 

побутових виробів та предметів особистого вжитку (11%). 
У порівнянні з відповідним періодом минулого року середньооблікова 

чисельність працівників у суб'єктів підприємницької діяльності, що отримали 
часткове відшкодування, збільшилася на 12%, обсяг реалізованої продукції – 

на 43%, а загальна сума сплачених податків (зборів, обов'язкових платежів) - 
на 49%. 

З 429 суб'єктів малого та середнього бізнесу, що отримали 
відшкодування, 298 протягом року створили додаткові робочі місця, з них: 93 

- фізичні особи-підприємці, 52 - малі підприємства, 153 - середні 
підприємства. 

Законом України «Про Державний бюджет України на 2008 рік» та про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України» на відшкодування 
відсоткових ставок за кредитами суб'єктів малого та середнього бізнесу для 

реалізації інвестиційних проектів передбачено 32 млн. грн. Кабінетом 
Міністрів України затверджено постанову від 09.04.2008 № 335 «Про 

порядок використання у 2008 році коштів, передбачених у державному 
бюджеті для часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами, що 

надаються суб'єктам малого та середнього бізнесу для реалізації 
інвестиційних проектів», якою передбачено відшкодування підприємцям 

суми сплачених відсотків за користування кредитом у розмірі 1,2 облікової 
ставки Національного банку.  

В цілому за оперативною інформацією регіонів станом на 01.01.2009 за 
даною бюджетною програмою Держкомпідприємництвом та його 
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територіальними представництвами отримано 29 369 тис. грн., що складає 
91,8% від передбаченої державним бюджетом на 2008 рік суми у 32 000 тис. 

грн. Недофінансування програми за рахунок коштів державного бюджету 
становить 2 631 тис. грн.  

Фактично використано на часткове відшкодування 29 359 тис. грн., що 

становить 99 % від отриманої або 91,8% від передбаченої на 2008 рік суми. 
Протягом 2008 року в регіонах проведено 95 засідань конкурсних 

комісій. З 406 претендентів перемогли у конкурсі та отримали відшкодування 
317 суб'єктів підприємницької діяльності, з них: 90 - фізичних осіб-

підприємців, 37 - малих підприємств, 190 - середніх підприємств. 
Найбільш успішними в реалізації програми часткового відшкодування за 

кількістю суб'єктів малого та середнього бізнесу, що отримали 
відшкодування, лідирують Луганська (34), Сумська (32), Черкаська (29), 

Донецька, Львівська та Хмельницька (по 25 суб‘єктів), Кіровоградська 
області (20).  

Найменшою кількістю суб'єктів малого та середнього бізнесу, що 
отримали відшкодування, відзначилися м. Київ (0), Миколаївська та Одеська 

(по 1), Київська (2), Херсонська (3), Дніпропетровська, Рівненська та 
Харківська області (по 4). 

За показником використання коштів, як і в минулому році, найбільш 

успішними виявилися такі регіони як: Луганська (5000 тис. грн.),  Львівська 
(3678 тис. грн.), Донецька (3500 тис. грн.), Хмельницька (2926 тис. грн.), 

Кіровоградська області (1900 тис. грн.). В той же час, аутсайдером є такий 
регіон як м. Київ, який протягом 2008 року не провів жодного засідання 

конкурсної комісії та не відшкодував жодної гривні. 
Тут потрібно зауважити, що якщо у 2007 році неповне використання 

коштів регіонами у порівнянні із запланованим обсягом було свідченням 
недостатньої обізнаності підприємців про існування програми часткового 

відшкодування і недостатньої роботи деяких територіальних представництв з 
пошуку претендентів на отримання такого відшкодування, то у 2008 році 

ситуація повністю змінилася. Договори на отримання часткового 
відшкодування були укладені на усю суму 32 000 тис. грн. В  той, же час, 
недофінансування за рахунок державного бюджету не дало можливості 

виконати усі зобов'язання Держкомпідприємництва перед суб'єктами 
підприємницької діяльності. 

Середня сума кредиту, що підлягала відшкодуванню у 2008 році, у 
розрахунку на одного суб'єкта малого та середнього бізнесу становила  

883 770 грн. (у 2007 році - 685 726 грн.). Фактично отримана сума 
відшкодування за 2008 рік у розрахунку на одного суб'єкта малого та 

середнього бізнесу складала 92 479 грн. (у 2007 році - 55 424 грн.), в т. ч для 
фізичних осіб вона дорівнювала 14 546 грн., для малих підприємств – 26 398 

грн., для середніх підприємств – 142 262 грн., що свідчить про зростання 
вартості бізнесу у порівнянні з минулим роком. 

За галузевою ознакою найбільша кількість суб'єктів малого та 
середнього бізнесу, що отримали відшкодування, реалізовувала свої 
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інвестиційні проекти у галузі промисловості (30,1%), торгівлі, ремонту 
автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку (23,7%), 

діяльності транспорту та зв'язку (18%), будівництва (13,2%), сільського 
господарства, мисливства та лісового господарства (5,4%).  

У порівнянні з відповідним періодом минулого року середньооблікова 

чисельність працівників у суб'єктів підприємницької діяльності, що отримали 
часткове відшкодування, збільшилася на 3%, обсяг реалізованої продукції - 

на 35,9%, а загальна сума сплачених податків (зборів, обов'язкових платежів) 
- на 44%. 

З 317 суб'єктів малого та середнього бізнесу, що отримали 
відшкодування, 170 протягом  року створили додаткові робочі місця, з них: 

42 - фізичні особи-підприємці, 20 - малі підприємства, 108 - середні 
підприємства. 

Загальна кількість новостворених робочих місць становила 1803 
одиниці, з них: 136 – у фізичних осіб-підприємців, 94 - на малих 

підприємствах, 1573 – на середніх підприємствах. 
Найбільша кількість робочих місць у 2008 році створена у галузі 

промисловості (840), торгівлі; ремонту автомобілів, побутових виробів та 
предметів особистого вжитку (277), будівництва (265), діяльності транспорту 
та зв'язку (259). 

Суб'єкти малого та середнього бізнесу, що отримали відшкодування, за  
2008 рік сплатили до бюджету податків (зборів, обов'язкових платежів) на  

50 329 тис. грн. більше, ніж  у відповідному періоді минулого року, що 
значно перевищує вкладену бюджетом суму в реалізацію цієї бюджетної 

програми (32 000 тис. грн.). 
Таким чином, можна констатувати, що дана програма має стійкий 

позитивний як фінансовий, так і соціальний ефект, що в умовах фінансової та 
економічної кризи може стати запорукою вирішення багатьох проблем як у 

сфері наповнення бюджету, так і у сфері підтримки працюючого населення 
та створення нових робочих місць. Крім того, зважаючи на значний відток 

інвестицій з економіки України програма є тим джерелом, яке дозволяє 
підприємцям вкладати кошти у свій розвиток, тим самим підтримуючи 
розвиток економіки в цілому.  

Як вже зазначалось, подібні програми реалізуються і на місцевому рівні 
в рамках впровадження регіональних програм підтримки малого 

підприємництва. 
Відповідно до наказу Мінекономіки та Держкомпідприємництва від 

06.03.2006 №82/20 «Про затвердження Рекомендацій щодо порядку 
часткового відшкодування з місцевих бюджетів відсоткових ставок за 

кредитами, залученими суб‘єктами малого і середнього підприємництва для 
реалізації інвестиційних проектів» в регіонах діють відповідні регіональні 

програми часткового відшкодування, що фінансуються за рахунок коштів 
місцевих бюджетів. 

За інформацією регіонів на реалізацію цих програм у місцевих бюджетах 
2007 року було передбачено 49 863 тис. грн., з них майже 47 млн. – за 
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рахунок коштів обласних бюджетів, бюджетів АР Крим, міст Київ та 
Севастополь. 

В той же час, з передбачених у місцевих бюджетах коштів протягом 
2007 року було використано 32 878 тис. грн. (тобто 66 %). Зокрема, з 
обласних бюджетів, бюджетів АР Крим, міст Київ та Севастополь 

використано майже 32,5 млн. грн. (тобто 69% від передбаченої суми).  
Всього за рахунок місцевих бюджетів у 2007 році відшкодування 

отримало 334 суб'єкти малого та середнього бізнесу, з них 221 суб'єкт малого 
підприємництва. 

Якщо, розглянути структуру використання цих коштів, то можна 
побачити, що найбільшу його частку отримали підприємці міста Києва 

(більше 30 млн. грн.) і Автономної Республіки Крим (1,2 млн. грн.).  
На реалізацію цієї програми у місцевих бюджетах 2008 року 

передбачено 61 435,8 тис. грн. 
Аналогічні програми підтримки фермерських господарств 

впроваджуються Мінагрополітики. Видатками державного бюджету на 2007 
рік було передбачено 63 млн. грн. для надання фінансової підтримки 

фермерським господарствам, в тому числі 38 млн. грн. – за бюджетною 
програмою «Фінансова підтримка фермерських господарств» та 25 млн. грн. 
– за бюджетною програмою «Надання кредитів фермерським 

господарствам». У грудні 2007 року із спеціального фонду держбюджету 
додатково надійшло 1,25 млн. грн. Всього надійшло 64,25 млн. грн., з яких на 

зазначені цілі використано 64,13 млн. грн.  
У 2007 році фінансовою підтримкою скористались 1996 фермерських 

господарств, у тому числі на безповоротній основі – 1130 господарств на 
суму 37876,3 тис. грн. та на поворотній – 866 господарств на суму 26251,0 

тис. грн. 
Законом України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України» на підтримку 
фермерських господарств передбачено 120 млн. гривень. 

Як зазначалось в попередніх розділах, фінансово-кредитна підтримка 
інноваційної діяльності вітчизняного підприємництва проводиться також 
Державним агентством інвестицій та інновацій.  

Узагальнюючи практику державної фінансово-кредитної підтримки 
малого та середнього бізнесу, необхідно підкреслити, що проблема високих 

відсоткових ставок певним чином вирішується, в тому числі запровадженням 
програм часткового відшкодування, однак проблемі відсутності у 

підприємців застави на сьогодні ще приділена недостатня увага. 
Одним із шляхів розв‘язання даної проблеми є створення фондів для 

надання гарантій та порук. Запровадження цього механізму дозволить 
отримувати банківські кредити тим категоріям підприємців, що сьогодні 

взагалі не мають такої можливості, зокрема, підприємцям – початківцям та  
новоствореним інноваційним підприємствам. При тому, що отримати кредит 

в банку на сьогодні, навіть в умовах фінансової кризи, є досить реальним, це 
дасть змогу створити повний цикл: отримання гарантії – отримання кредиту 
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– відшкодування відсотків. 
 

4.4. Податкова політика сприяння розвитку 

підприємництва 
 

4.4.1. Тенденції розвитку оподаткування підприємницької 
діяльності в Україні 

 
Діюча на сьогодні податкова система внаслідок нестабільності 

законодавства перешкоджає зусиллям суб'єктів підприємництва у розвитку 
виробництва і підвищенні ефективності їх діяльності. 

Нестабільність податкового законодавства зумовлена численними 
доповненнями та змінами існуючих нормативно-правових актів, зокрема, в 

частині порядку сплати податків, зборів й обов'язкових платежів, що 
приймаються відповідно до поточних потреб у фінансуванні дохідної 

частини бюджету. Це призводить до ускладнення та заплутаності у 
здійсненні розрахунків зі сплати податкових платежів. За таких умов суб'єкти 

малого підприємництва знаходяться в критичному становищі - більшість з 
них не в змозі відстежити всі зміни, а тому не знають, що саме, коли і за яким 
порядком повинні платити. 

Одним з небагатьох здобутків вітчизняної податкової політики, саме з 
точки зору виконання нею стимулюючої функції, стало запровадження 

спрощених режимів оподаткування. 
Метою запровадження спрощених режимів оподаткування було 

зниження податкового навантаження, спрощення механізму адміністрування 
та сплати податків, спроба подолання тіньової економіки, створення нових 

робочих місць, що дало змогу багатьом українцям відчути перспективу 
економічної незалежності і досягти певного рівня самозабезпечення. 

На сьогодні в Україні існують три режими спрощеного оподаткування 
для суб‘єктів малого підприємництва: єдиний податок (для фізичних осіб-

підприємців за ставкою від 20 до 200 грн. на місяць та для юридичних осіб – 
за ставкою 6 % виручки, якщо платник єдиного податку є платником ПДВ, і 

за ставкою 10 %, якщо не є платником ПДВ), фіксований податок (для 
фізичних осіб-підприємців за ставкою від 20 до 100 грн. на місяць), 
фіксований сільськогосподарський податок (0,03-0,45 % від грошової оцінки 

землі на рік).  
Кожен із зазначених режимів має свої особливості, спрямовані на 

відповідну категорію суб‘єктів оподаткування, та дає можливість таким 
суб‘єктам добровільно обирати спосіб оподаткування: за загальною або за 

спрощеною системами. 
Перш за все, ці режими спрямовані на дерегулювання системи 

податкового обліку та звітності, яка на сьогодні є вкрай обтяжливою для 
суб‘єктів підприємницької діяльності. Слід також зазначити, що жоден з 

режимів не надає пільг за обсягами податкових вилучень, а спрямований на 
створення прозорих та простих процедур стягнення податків, зменшення 
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надмірного податкового адміністрування. 
Використання спеціальних режимів оподаткування забезпечує динамічне 

створення робочих місць, швидке реагування на зміни ринку праці та 
поглинання надлишків робочої сили. 

Слід зауважити, що авансова сплата цих податків є обов‘язковою 

умовою їх застосування. Надходження коштів від сплати єдиного та 
фіксованого податків є джерелом постійного та гарантованого поповнення 

державного та місцевих бюджетів. 
Найбільш поширеним серед альтернативних способів оподаткування 

суб‘єктів малого бізнесу є спрощена система оподаткування, що була 
запроваджена Указом Президента України від 03.07.98 № 727 «Про 

спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб‘єктів малого 
підприємництва». 

Підтвердженням зазначеного є те, що з кожним роком спостерігається 
тенденція зростання основних показників діяльності суб‘єктів спрощеної 

системи оподаткування. 
 Сьогодні понад 40 % від загальної кількості суб‘єктів малого 

підприємництва обрали спрощену систему. З 1999 по 2007 рік кількість 
платників єдиного податку збільшилась майже в 12 разів (з 94,7 тис. осіб до 
1114 тис. осіб), а надходження до бюджету від сплати єдиного податку 

зросли у 29 разів (з 116,6 млн. грн. до 3703,7 млн. грн.). Суб‘єкти - 
«спрощенці» забезпечили роботою 1,5 млн. громадян. 

Практичний досвід застосування цієї системи дає достатньо підстав 
говорити про позитивний вплив цього режиму оподаткування на сектор 

малого бізнесу, що дозволяє максимально спростити облік і контроль за 
діяльністю суб'єктів підприємництва і забезпечує стабільні надходження в 

бюджет. 
Слід відзначити, що спрощена система оподаткування у вигляді сплати 

єдиного податку існує в багатьох країнах, а саме: в Росії, Італії, Франції, 
Словаччині, країнах СНД тощо. 

У Франції спрощені режими оподаткування застосовуються протягом 
багатьох десятиріч; вони стали „базовою моделлю‖ для інших європейських 
країн. В свою чергу, Україна знаходиться в процесі становлення національної 

податкової системи формування спрощених режимів оподаткування.  
Існуючий сегмент малого підприємництва в Україні свідчить про 

необхідність стимулювання його розвитку з боку держави, а отже, і 
продовження дії спрощеної системи оподаткування. Оскільки потужний 

сектор малого бізнесу є саморегулюючим механізмом, що найкращим чином 
здатний усувати кризові явища в економіці, то малий бізнес потребує 

встановлення чіткого законодавчого регламентування умов здійснення 
підприємницької діяльності та стабільності. 

За час існування спрощеної системи оподаткування в Україні відбулися 
суттєві зміни як у законодавстві, так і в економіці.  

Прийняття низки законів України, норми яких вносять суттєві зміни в 
порядок сплати суб‘єктами господарювання, що застосовують спрощену 
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систему оподаткування страхових внесків на загальнообов‘язкове державне 
соціальне страхування, призвели до  законодавчої колізії в частині порядку їх  

нарахування та сплати, оскільки сплата страхових внесків у складі єдиного 
податку не дозволяє здійснити їх персоніфікацію (через різні бази для 
нарахування внесків) та відповідно зарахувати страховий стаж найманим 

працівникам. 
Протягом десяти років граничний обсяг виручки від реалізації продукції 

та розміри ставок єдиного податку не змінювалися, незважаючи на те, що в 
економіці країни постійно відбувається зростання таких показників, як індекс 

інфляції, мінімальна заробітна плата, споживчі ціни тощо.  
Так, середній рівень індексу інфляції за період з 01.01.1998 по 

01.01.2008, становить 112,95%. У 1998 році мінімальна заробітна плата 
становила - 45 грн., а на 01.01.2008 вона становить 515 грн. Тобто, 

мінімальна заробітна плата з 1998 року збільшилась у 11,4 рази. 
Законодавством України передбачено і подальше зростання мінімальної 

заробітної плати (тільки протягом 2008 року вона збільшиться з 515 грн. до 
605 грн.). 

Отже, встановлений у 1998 році Указом Президента України граничний 
обсяг виручки від реалізації та розміри ставок єдиного податку на сьогодні є 
економічно невиправданими та неадекватними сьогоднішнім умовам 

ринкових відносин. 
Складність та обтяжливість загальної системи оподаткування, що 

спонукає окремих суб‘єктів господарювання знаходити можливі шляхи 
оптимізації сум податкових зобов‘язань, загальне фінансове навантаження на 

суб‘єктів підприємницької діяльності (податки, соціальні і пенсійні внески, 
збори, тощо) не стимулюють розвиток їх діяльності та призводять до тінізації 

економічних процесів, зниження конкурентоспроможності як на внутрішніх, 
так і зовнішніх ринках. 

На сьогодні викликає занепокоєння позиція деяких органів виконавчої 
влади та громадських організацій щодо ліквідації спрощеної системи 

оподаткування або перехід до самозайнятих осіб (без найманих працівників). 
Така позиція формується лише виходячи з окремих видів діяльності або 
окремих прикладів суб‘єктів - «спрощенців» в частині мінімізації чи 

ухилення від сплати податків, але при цьому не враховується, що подібні 
приклади можуть бути (що навіть більш вірогідніше) і при застосуванні 

загальної системи оподаткування.  
Не слід ігнорувати те, що наслідком ліквідації спрощеної системи 

оподаткування стане скорочення значної кількості робочих місць на вже 
створених підприємствах та уповільнення розвитку підприємництва в цілому, 

що загрожує формуванню легального прошарку малого підприємництва. 
Врегулювати проблемні питання, що на сьогодні виникають при 

застосуванні спрощеної системи оподаткування, на сьогодні можливо лише 
шляхом прийняття Закону про спрощену систему оподаткування або 

Податкового кодексу. 
З метою усунення можливості ухилення від сплати податків необхідно 
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законодавчо передбачити норму щодо запровадження обов‘язкового ведення 
обліку доходів та витрат для суб‘єктів підприємницької діяльності та 

замінити базу оподаткування на доход замість обсягу виручки від реалізації 
продукції (товарів, робіт, послуг). 

Важливим є також встановлення відповідальності суб‘єктів – 

«спрощенців» у разі перевищення ними встановленого граничного обсягу від 
реалізації продукції шляхом запровадження відсоткових ставок для 

оподаткування суми такого перевищення. Зазначена норма стосується як 
фізичних, так і юридичних осіб. 

Удосконалена система спрощеного оподаткування сприятиме 
подальшому розвитку підприємницької діяльності, збільшенню надходжень 

до бюджету та усуненню схем зловживання спрощеною системою. 
Реформування такої системи повинно здійснюватись з урахуванням усіх 

аспектів та певних недоліків, виявлених у практиці її застосування, у 
відповідності до основних концептуальних положень реформування 

податкової системи, проголошених Урядом. 
У сучасних умовах глобалізації перед економікою України виникають 

нові та суворі вимоги, виконання та дотримання яких може забезпечити 
нашій країні статус не тільки як держави з великим геополітичним 
значенням, а й держави з міцною, конкурентоспроможною та впливовою 

національною економічною системою в сучасному європейському просторі.  
Податкова політика України характеризується тим, що досить значна 

частка прибутку національної економіки вилучається у підприємств до 
бюджету у формі податку на прибуток. Так, ефективна ставка за більшістю 

видів економічної діяльності перевищує номінальну ставку податку  
(Додаток М). Податок на прибуток підприємств в Україні перетворився 

виключно на фіскальний інструмент. Його регулятивний потенціал майже не 
використовується, хоча в сучасних умовах саме цей інструмент відіграє 

важливу роль в процесі податкової конкуренції.  
Такий стан повністю суперечить світовим тенденціям в оподаткуванні 

капіталу, де максимальна ставка податку на прибуток корпорацій за період з 
2000 по 2006 рік зменшилася в середньому по розвинутих країнах-членах ЄС 
(ЄС-15) на 5,8 відсоткового пункту, або з 35,3 до 29,5%. Сучасна світова 

практика оподаткування використовує податок на прибуток як інструмент 
заохочення інвестицій в економіку та інструмент підвищення 

конкурентоспроможності національних податкових систем. 
В таких умовах національна податкова система України може бути за 

межами європейської конкурентоспроможності, де найбільший перелік пільг 
діє саме в механізмі податку на прибуток корпорацій. 

В Україні в галузі машинобудування питома вага пільг в загальній сумі 
сплаченого податку у 2007 році дорівнювала 0,7 %. Для прикладу, у 

фінансовому секторі такий показник становить 126,3 %, в торгівлі – 8,2 % 
(Додаток Н). 

Однак обтяжливість податкової системи України визначається 
насамперед не величиною податкових ставок, а складністю й нестабільністю 
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системи податкового законодавства, вузькістю господарських оборотів, 
деформаціями грошової сфери та фінансів підприємств. 

За інформацією Міністерства фінансів України в рамках проведених 
Проектом Стратегії реформування податкової системи України досліджень  
встановлено, що система місцевих податків і зборів не забезпечує достатніх 

надходжень до місцевих бюджетів, перевантажена неефективними 
податками, витрати на адміністрування яких в більшості випадків 

перевищують суму надходжень таких податків до бюджету. Крім того, така 
система є обтяжливою для суб‘єктів господарювання та потребує додаткових 

витрат на складання та подання численних та трудомістких форм звітності. 
Так, надходження від зборів за видачу ордера на квартиру, з власників 

собак, за участь у бігах на іподромі, за виграш на бігах на іподромі, за право 
проведення кіно- і телезйомок, за проведення місцевого аукціону, 

конкурсного розпродажу і лотерей, збору з осіб, які беруть участь у грі на 
тоталізаторі на іподромі в 2007 році склали 0,8 млн. грн. при загальних 

доходах місцевих бюджетів (без міжбюджетних трансфертів) 45554 млн. грн. 
Їх питома вага в загальній сумі надходжень від місцевих податків і зборів 

становить 0,11%, в доходах місцевих бюджетів 0,0017%. У цілому місцеві 
податки і збори забезпечують лише 1,62% надходжень до місцевих бюджетів. 

Зменшення кількості неефективних податків дозволить знизити 

податкове навантаження на суб‘єктів господарювання та поліпшить умови 
розвитку підприємницької діяльності на регіональному рівні.  

На сьогодні переконання в необхідності здійснення радикальної 
податкової реформи панує серед представників політичної та економічної 

еліти. 
Так, постановою Кабінету Міністрів України від 16.01.2008 №14 

затверджено Програму діяльності Кабінету Міністрів України "Український 
прорив: для людей, а не політиків". В розділі „Здійснення податкової 

реформи‖ завданнями Уряду, зокрема, є удосконалення системи 
адміністрування податків і зборів, гармонізація правил податкового обліку з 

правилами бухгалтерського обліку, наближення бухгалтерського обліку до 
міжнародних стандартів. 

Зокрема, прийняття проекту Закону України „Про застосування 

звичайних цін при здійсненні податкового контролю‖ (реєстр. № 2234) 
дозволить законодавчо встановити конкретні методи визначення звичайної 

ціни, надасть можливість поставити перешкоди на шляху створення штучних 
збитків підприємствами за рахунок маніпуляції цінами продажу і придбання, 

упередити незаконне відшкодування податку на додану вартість з 
державного бюджету, скоротити кількість перевірок платників податків 

податковими органами, а також сприятиме позитивному міжнародному 
іміджу України. 

Враховуючи те, що Україні як члену СОТ наданий п‘ятирічний термін 
адаптації національної економіки до умов СОТ, вкрай необхідно 

переміщувати акценти з оподаткування капіталу на оподаткування 
споживання, де є великий потенціал додаткових надходжень особливо в 
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акцизному зборі. 
Останні події на світових ринках капіталу дають чітко зрозуміти, що 

активні процеси інтеграції національних економік у світову фінансову 
архітектуру носять разом із позитивними моментами і негативні, особливо це 
стосується рівня фінансової безпеки країни. Наша економіка протягом 

останніх років розвивалася в більшій мірі під впливом зовнішніх чинників: 
сприятливих умов залучення іноземного капіталу та сприятливою 

кон‘юнктурою цін на основні групи експортних товарів. Внутрішній 
потенціал національного економічного розвитку залишається практично 

незадіяним. 
Одним з важливих інструментів активізації економічної активності 

бізнесу, особливо в умовах модернізації економіки, є амортизація. Досвід 
ринкових країн свідчить, що саме вона виступає основним елементом 

капіталоутворення у нестабільній економіці, де не працює ринок 
довгострокових кредитів і обмежені чисті капітальні вкладення. 

Амортизаційні відрахування є головним, найдешевшим і, відповідно, 
найпривабливішим джерелом фінансування інвестицій, оскільки доходи, 

переведені в них, не оподатковуються і не потребують витрат на мобілізацію 
(не потрібно сплачувати відсотки за використання коштів). Крім того, 
реінвестування амортизаційних відрахувань забезпечує їхнє зростання у 

наступних періодах, що автоматично стимулює підприємства до їх цільового 
використання – відтворення капіталу. Так, за рахунок амортизаційних 

відрахувань у світі фінансується близько 60 % інвестицій в основний капітал. 
Для того, щоб використовувати амортизаційну політику для 

стимулювання капіталовкладень, необхідно, щоб податкова амортизація 
значно перевищувала економічну, це по-перше

9
, і по-друге, стимулювати 

використання амортизаційних відрахувань виключно на інвестиційні цілі.  
Для вирішення першої проблеми необхідно приймати єдиний 

національний класифікатор груп основних фондів з визначенням 
нормативних строків їх служби та технічної однорідності груп основних 

фондів. Вважається за доцільне застосувати до нормативних термінів 
експлуатації основних фондів визначений діапазон відхилень від таких 
термінів

10
, делегувавши тим самим підприємствам право самостійного 

                                                 
9
 З метою поліпшення інвестиційної привабливості країни в цілому та національного бізнес-

середовища зокрема, пунктом 3 прикінцевих положень Закону України від 12.01.06 №3333 „Про внесення 

змін до Закону України "Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків" та інших 

законів України‖ внесено зміни до Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств‖, якими,  

зокрема, установлено 20 - відсоткову норму прискореної амортизації основних фондів груп 3 і 4 для 

технологічних парків, їх учасників та спільних підприємств при виконанні зареєстрованих у встановленому 

Законом України "Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків" порядку проектів. 

Така норма закону повинна бути розповсюджена не тільки на технопарки, а на всю національну економіку 

України з метою прискореної модернізації матеріальної частини економіки на інноваційній основі. 
10

 Наприклад +/- 20 % нормативного терміну, тобто нижня межа діапазону буде дорівнювати 80 % 

нормативного терміну експлуатації основних фондів, а верхня межа – 120 %. Верхня межа буде орієнтована 

на підприємства з низькою або від‘ємною рентабельністю; для тих, хто не орієнтується на активне 

інвестування в основні фонди; для тих, кому властивий довгий період оновлення капіталу. Нижня межа 

навпаки – для рентабельних і інвестиційно-активних підприємств; для підприємств з прискореним циклом 

оновлення капіталу. Такий діапазон надасть можливість мінімізувати диспропорцію в умовах конкуренції  
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вибору, виходячи з реальних умов формування їх інвестиційного потенціалу і 
фінансового стану, та регламентацією річної норми відрахувань (у %) на 

ремонт окремої класифікаційної групи основних фондів. Амортизаційні 
відрахування в такому випадку стають не просто фактором зменшення бази 
оподаткування, а набувають статусу реальних коштів для фінансування 

інвестицій. 
Проблему цільового використання амортизаційних відрахувань можна 

вирішити двома шляхами: 1) акумуляція амортизаційних відрахувань у 
амортизаційному фонді і використання його виключно на інвестиції в 

основний капітал. У разі використання на інші цілі – включати такі кошти в 
оподатковуваний прибуток і оподатковувати на загальних підставах; 2) 

стимулювання інвестиційного використання амортизаційних відрахувань 
шляхом запровадженням механізму дії інвестиційного податкового кредиту 

та (або) інвестиційної податкової знижки. 
На даний момент амортизаційні відрахування використовуються 

бізнесом на власний розсуд, як правило, на поповнення обігових коштів, і не 
є вагомим інвестиційним ресурсом. Таку тезу підтверджують статистичні 

дані, наведені у Додатку О, з яких видно, що сума нарахованих 
амортизаційних відрахувань платниками податку на прибуток у 2007 році 
перевищує суму інвестицій в основний капітал за аналогічний період по всій 

національній економіці на 10,5 млрд. грн. Якщо сумувати амортизаційні 
відрахування і прибуток після оподаткування, то можна припустити, що в 

національній економіці України у 2007 році було 192,8 млрд. грн. 
потенційного інвестиційного ресурсу, а реально за цей період вклали в 

економіку 81,6 млрд. грн. інвестицій.  
За такої ситуації держава повинна стимулювати підприємницьку 

діяльність, модернізувати власні виробничі потужності за рахунок 
внутрішніх джерел. Вивід з-під оподаткування 92 млрд. грн. амортизаційних 

відрахувань має компенсуватися державі вкладенням як мінімум цієї суми в 
модернізацію національної економіки України.  

Однією з найбільших проблем для підтримки та розвитку внутрішнього 
ринку є забезпечення фінансовими ресурсами, необхідними для сталого 
виробничого процесу. Через підвищення вартості вітчизняних та іноземних 

кредитних ресурсів можливість їх залучення суб‘єктами господарювання 
зменшується. Підприємства, не маючи доступу до зовнішніх джерел 

фінансування, змушені розраховувати тільки на власні кошти, тобто на 
нерозподілений прибуток, амортизаційний фонд, тощо. 

В цій ситуації суб‘єкти господарювання потребують державної 
підтримки у формі оподаткування за зниженою ставкою прибутку, який 

спрямовується на реінвестування у виробництво, оновлення або 
модернізацію основних фондів. 

                                                                                                                                                             
рівнозначних підприємств з різним ступенем і продуктивністю використання основного капіталу та 

дозволить найбільш ефективно (відповідно до своєї специфіки) здійснювати обіг свого основного капіталу. 
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Для вирішення проблеми забезпечення фінансовими ресурсами 
підприємств необхідно внести зміни до статті 10 Закону України „Про 

оподаткування прибутку підприємств‖ в частині оподаткування за зниженою 
ставкою (15 відсотків) прибутку, який розподіляється за результатами 
звітного календарного року серед власників корпоративних прав такого 

платника податку шляхом нарахування дивідендів на користь таких 
власників у вигляді корпоративних прав такого платника податку, 

оподатковується за ставкою 15 відсотків до об‘єкта оподаткування за певних 
умов, зокрема: 

- нарахування дивідендів не змінює пропорцій (часток) участі всіх 
власників корпоративних прав (учасників) у статутному капіталі (фонді) 

такого платника податку; 
- статутний капітал (фонд) такого платника податку збільшується на 

сукупну номінальну вартість таких нарахованих дивідендів, а у разі випуску 
та придбання корпоративних прав з емісійним доходом – на сукупну 

номінальну вартість таких нарахованих дивідендів за вирахуванням 
емісійного доходу; 

- такий прибуток спрямовується на модернізацію, реконструкцію, 
спорудження, придбання основних фондів такого платника податку, 
розробку та впровадження у виробництво таким платником податку нової 

продукції. 
Запровадження сприятливої податкової політики буде мати значний 

позитивний ефект для підприємств. Реінвестування дозволить збільшити 
оборотні кошти підприємств, акумулювати та спрямувати ресурси на 

оновлення їх матеріально-технічної бази, що підвищить рівень їх 
конкурентоспроможності як на внутрішньому, так і зовнішньому ринках. 

 
4.4.2. Напрями підвищення ефективності податкової політики 

сприяння розвитку підприємництва 
 

Податкова політика втілює в собі усі специфічні проблеми податків, 
оскільки вона формує довгострокові орієнтири розвитку податкової системи, 
впливає на ефективність функціонування податкових інструментів з метою 

сприяння досягненню цілей соціально-економічного розвитку держави. 
Головна ціль податкової політики має полягати у ефективному 

застосуванні елементів системи оподаткування, виходячи зі стратегічних 
пріоритетів соціально-економічного розвитку України, а саме: 

1) випереджувальне економічне зростання; 
2) якісний соціальний розвиток; 

3) інвестиційно-інноваційна модель розвитку; 
4) інтеграція до ЄС. 

Стратегічною ціллю податкової політики є створення в Україні 
стабільної податкової системи, що забезпечувала б достатній обсяг 

надходжень платежів до бюджетів усіх рівнів, ефективне функціонування 
економіки країни, справедливий підхід до оподаткування всіх категорій 
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платників податків, створення умов для подальшої інтеграції України у 
світове співтовариство. 

Розв‗язання зазначених проблем має відбуватися через послідовну 
реалізацію стратегічних цілей реформування податкової системи України, а 
саме: 

- підвищення конкурентоспроможності вітчизняного бізнесу; 
- легалізація тіньового сектору; 

- активізація інвестиційних процесів в економіці; 
- розробка простих та зрозумілих податкових норм для суб‘єктів 

господарювання; 
- скорочення витрат платників на нарахування і сплату податків та 

держави - на їх адміністрування; 
- адаптація податкового законодавства України до законодавства ЄС; 

- забезпечення умов для добровільного виконання вимог податкового 
законодавства платниками податків; 

- запровадження інформаційно-аналітичної системи державної 
податкової служби в національному масштабі; 

- автоматизація процесів оподаткування з використанням сучасних 
технологій. 

Виходячи з розуміння сутності проблем та стратегічних цілей 

реформування податкової системи України, виникає необхідність 
удосконалення податкової системи України за такими напрямами. 

1. Підвищення ефективності системи адміністрування податків 
через реалізацію проекту модернізації податкової служби, автоматизацію 

процесів обліку та аналізу податкових даних, створення інтегрованої на усіх 
рівнях адміністрування архітектури баз даних податкової звітності, 

поступову зміну філософії адміністрування податків (тотальний контроль за 
сплатою податків та їхній збір необхідно змінити на моніторинг цього 

процесу та систематизацію і накопичення інформації в розрізі платників 
податків). 

2. Удосконалення законодавчого забезпечення системи 
оподаткування шляхом розробки та прийняття Податкового кодексу 
України, що має на меті:  

- усунення існуючих суперечностей та колізій податкового 
законодавства;  

- лібералізацію податкової політики;  
- підвищення відповідальності щодо виконання норм та положень 

законодавства усіх суб‗єктів податкових правовідносин;  
- поступову адаптацію норм податкового права України до податкового 

законодавства Європейського Союзу;  
- створення нових об‗єктів оподаткування у відповідності до існуючих 

соціально-економічних умов, рівня розвитку економічних відносин;  
- скасування неефективних місцевих податків і зборів, а саме 

комунального податку; збору за видачу ордера на квартиру; збору за участь у 
бігах на іподромі; збору за виграш на бігах на іподромі; збору з осіб, які 
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беруть участь у грі на тоталізаторі та іподромі; збору за право використання 
місцевої символіки; збору за право проведення кіно- і телезйомок; збору за 

проведення місцевого аукціону, конкурсного розпродажу і лотерей; збору за 
видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг; збору з 
власників собак, як таких, що не забезпечують достатній рівень надходжень 

до місцевих бюджетів. 

3. Детінізація економіки та боротьба з корупцією в системі 
адміністрування податків шляхом створення податкових умов щодо 
легалізації тіньового сектору економіки, встановлення в якості 

кримінального покарання за ухилення від сплати податків обов‘язкового 
застосування обмеження дієздатності особи щодо її участі у підприємницькій 

діяльності, участі у створенні та адміністративному керівництві суб‘єктами 
господарської діяльності, посилення кримінальної відповідальності за 

корупцію в системі органів державної влади. 
4. Реформування спрощеної системи оподаткування через 

удосконалення процедур реєстрації та обліку платників, усунення 
можливостей щодо мінімізації податкових платежів, нейтралізацію ефекту 

податкової дискримінації.  
Неможливо досягти цілей реформування податкової системи без 

врахування фінансового навантаження на фонд заробітної плати з внесків до 

фондів загальнообов‘язкового державного соціального страхування. Не 
зважаючи на те, що внески до фондів загальнообов'язкового державного 

соціального страхування не входять до складу податкової системи, їх розміри 
відчутно впливають на загальний рівень податкового навантаження на працю 

та масштаби тінізації заробітної плати, отже, на обсяг надходжень до 
місцевих бюджетів податку з доходів фізичних осіб. Тому, останнім серед 

напрямів реформування податкової системи визначаємо: 

5. Реформування системи сплати внесків до фондів 
загальнообов’язкового державного соціального страхування шляхом 
поступового зменшення навантаження на фонд оплати праці за рахунок 

активізації реформування системи сплати внесків до фондів 
загальнообов'язкового державного соціального страхування, запровадження 
єдиного соціального внеску, накопичувальної системи загальнообов‘язкового 

державного пенсійного страхування та соціального медичного страхування 
шляхом перетворення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати 

працездатності у Фонд загальнообов‘язкового державного соціального 
медичного страхування України.  

Ефективний засіб розв‘язання поставлених завдань повинен 
здійснюватися на основі наступних механізмів їхньої реалізації.  

Стосовно проблеми інформатизації податкових процесів, їхнього 
інформаційно-аналітичного забезпечення та підтримки: 

- подальше удосконалення процесу подання податкової звітності в 
електронному вигляді та повне охоплення всіх платників ПДВ реєстром 

податкових накладних при сплаті цього податку; 
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- впровадження новітніх Інтернет-технологій у фінансовій сфері та в 
системі адміністрування податків; 

- інформатизація процесу обліку, реєстрації та аналізу діяльності 
платників податків в органах ДПС України шляхом створення єдиної бази 
даних податкової звітності в розрізі суб‘єктів підприємницької діяльності.  

Стосовно питання наближення норм вітчизняного податкового 
законодавства до міжнародних правил та стандартів: 

- проведення реформи податкової системи України взагалі та за 
окремими напрямками повинно бути зорієнтовано на досягнення 

стратегічних цілей інтеграції до Європейського Союзу та реалізацію 
цінностей цього об‘єднання; 

- вдосконалення правового механізму боротьби з ухиленням від 
оподаткування на основі використання позитивного досвіду Російської 

Федерації та країн ЄС. Для цього на законодавчому рівні необхідно закріпити 
чітке розмежування між поняттями «зловживання податковими договорами», 

«податкова оптимізація» та «ухилення від оподаткування», що в значній мірі 
сприяло б більшій визначеності та підвищенню ефективності використання 

відповідних норм національного законодавства. 

Стосовно проблеми запровадження нових елементів податкової 
системи: 

- запровадження податку на нерухомість. 

Стосовно спрощеної системи оподаткування суб’єктів 

підприємницької діяльності: 
- законодавче закріплення спрощеної системи оподаткування шляхом 

прийняття спеціального закону або окремої глави Податкового кодексу; 
- здійснення індексації показника єдиного податку та обсягу виручки від 

реалізації продукції з урахуванням рівня інфляції за період з 1999 по 
2008 рр.; 

- визначення критерієм застосування спрощеної системи оподаткування 
доходу замість виручки від реалізації продукції; 

- передбачення можливості щорічного збільшення граничного рівня 
обсягу доходу для фізичних осіб – підприємців та юридичних осіб та розміру 
ставок єдиного податку для фізичних осіб на корегуючий коефіцієнт, який 

встановлюється щорічно на кожний наступний календарний рік та враховує 
зміну споживчих цін на товари (роботи, послуги) в країні за попередній 

календарний рік; 
- підвищення відповідальності суб‘єктів малого підприємництва у разі 

порушення ними норм, які визначають порядок застосування спрощеної 
системи оподаткування; 

- конкретизація кола платників, на яких не поширюється спрощена 
система оподаткування, обліку та звітності; 

- вилучення з переліку видів діяльності, на які поширюється дія 
спрощеної системи оподаткування, тих видів діяльності, які є 

високорентабельними; 
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- передбачення оподаткування суми перевищення граничного річного 
доходу; 

- зміна переліку податків і зборів (обов‘язкових платежів), які входять до 
складу єдиного податку, зокрема, вилучення з його складу ресурсних 
платежів і внесків до державних цільових фондів. 

Стосовно оподаткування прибутку підприємств: 
- поступове зменшення податкового навантаження на прибуток 

підприємств11 шляхом запровадження податкових пільг інвестиційно-
інноваційного характеру, обмежених в часі та доступних для всіх 

інвестиційно-активних підприємств в Україні.  
- впровадження в дію податкових пільг інвестиційно-інноваційного 

характеру з терміном дії 3-4 роки синхронно з реформуванням 
амортизаційної політики в напрямку її лібералізації, за умови створення 

системи моніторингу податковими органами та органами місцевого 
самоврядування за цільовим використанням таких пільг; 

- запровадження зниженої (15%) ставки оподаткування прибутку 
підприємств, який не підлягає розподілу серед засновників у формі виплати 

дивідендів, а спрямовується на модернізацію, реконструкцію, спорудження, 
придбання основних фондів, розробку та впровадження у виробництво нової 
продукції, проведення дослідно-експериментальних та конструкторських 

робіт; 
- гармонізація правил податкового обліку з правилами бухгалтерського 

обліку та наближення до міжнародних стандартів обліку та звітності. 

Стосовно удосконалення амортизаційної політики: 
- розроблення єдиного національного класифікатора груп основних 

фондів з визначенням нормативних строків їх служби, які б включали певні 

категорії основних фондів із встановленням окремих нормативних термінів 
експлуатації з визначенням діапазону відхилень від нього, делегувавши тим 

самим підприємствам право самостійного вибору, виходячи з реальних умов 
формування їх інвестиційного потенціалу і фінансового стану, та 

регламентацією річної норми відрахувань (у %) на ремонт окремої 
класифікаційної групи основних фондів; 

- застосування вільного підходу до обрання норм і методів нарахування 

амортизації підприємствами. 
Ці кроки дозволять створити основу для податкового стимулювання 

модернізації і розширення виробничих потужностей, що в свою чергу 
сприятиме: 

- підвищенню зайнятості; 
- підвищенню економічної, і особливо інвестиційної, активності 

підприємництва; 

                                                 
11

 Зменшення податкового навантаження шляхом зменшення ставки податку не забезпечить бажаного 

ефекту для національної економіки – інноваційно-інвестиційного прориву. Підприємства, які 

використовують прибуток не на потреби розширеного відтворення повинні  оподатковуватися за більшою 

ставкою податку ніж інвестиційно-активний бізнес. 
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- збільшенню продуктивності праці, що забезпечує базу для зростання 
рівня заробітної плати; 

- зниженню інфляційного тиску; 
- поліпшенню конкурентної позиції економіки України на світовому 

ринку; 

- прискоренню запровадження інноваційних технологій в виробничі 
процеси. 

Всі вищеназвані напрями реформування системи оподаткування України 
є вагомим фактором стабільного економічного розвитку національної 

економіки, підвищення її внутрішньої і зовнішньої конкурентоспроможності, 
сприяння подальшого розвитку підприємництва в Україні.  

 

4.5. Підприємництво в умовах економічної кризи  
 

Негативний вплив світової фінансової кризи на економіку України 

закономірним чином позначився й на розвитку вітчизняного підприємництва. 
І в першу чергу мова йде про малий та середній бізнес, який не має достатніх 

резервних ресурсів та страхових інструментів для самостійного подолання 
кризового тиску, який з кожним днем лише посилюється. 

 Очікуване зростання безробіття та інфляційні процеси є серйозним 

викликом для національної безпеки держави. В результаті скорочення штатів 
підприємств значна частина працездатного населення вже стикнулася з 

проблемою пошуку роботи і зміни професії. За даними Мінпраці кількість 
безробітних до кінця 2009 року зросте на 2,4 млн. осіб.  

Всі вони є потенційними кандидатами на зайняття підприємницькою 
діяльністю. Ситуація ускладнюється тим, що з кожним днем кількість 

безробітних зростає і в ряді регіонів проблеми працевлаштування вже 
перевищують можливості регіональних центрів зайнятості. Так за даними 

Державної служби зайнятості України станом на 1 січня 2009 року у 
Вінницькій області на 1 вакантну посаду претендували 39 осіб, в Івано-

Франківській і Хмельницькій – 48, Черкаській – 77 безробітних. 
Саме тому основна увага державної політики має зосереджуватись на 

створенні умов для самостійної  підприємницької діяльності вільної робочої 

сили. А успішне вирішення проблем підприємництва в умовах кризи матиме 
подвійний ефект. Тобто, якщо держава створить сприятливі умови для 

забезпечення функціонування існуючих підприємницьких структур та 
безперешкодного входження до лав малого бізнесу безробітних, то в свою 

чергу підприємницький потенціал здатний виступити потужним ресурсом у 
вирішенні, по-перше, соціальних проблем (подолання безробіття й зниження 

соціальної напруженості) і, по-друге, сприятиме наповненню бюджетів 
різних рівнів та зміцненню економіки регіонів і держави в цілому. 

Загальновизнано, що основними економічними засобами держави в 
умовах економічної кризи є лібералізація процедур ведення господарської 

діяльності – зниження податкового навантаження, спрощення дозвільних 
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процедур, правил ліцензування, сертифікації, інших норм технічного 
регулювання, а також зменшення кількості перевірок.  

Одним з напрямків удосконалення підприємницького середовища в 
умовах кризи має бути завершення впровадження принципу „єдиного вікна‖ 
при здійсненні державної реєстрації суб‘єктів господарювання та постановки 

їх на облік у відповідних органах.  
Це забезпечується через визначення єдиного документу, що підтверджує 

постановку на облік новоствореного суб‘єкта господарювання у відповідних 
органах – виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та 

фізичних осіб підприємців. Виписка отримується у державного реєстратора. 
Цей документ заміняє відповідні довідки органів податкової служби, 

статистики, фондів соціального страхування, які зараз необхідно подавати 
для відкриття рахунку в банку. Реалізація такої норми дозволить суттєво 

скоротити часові затрати для започаткування власної справи.  
З  метою упорядкування нормативно-правової бази щодо порядку видачі  

документів  дозвільного характеру та забезпечення прозорості видачі  
окремих видів документів дозвільного характеру доцільно внести зміни до 

деяких законів України щодо приведення їх у відповідність до вимог Закону 
України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності‖, що в 
свою чергу  сприятиме залученню громадян до участі у підприємницькій 

діяльності та мінімізації їх витрат при започаткуванні та здійсненні 
господарської діяльності.  

Потребує удосконалення діяльність дозвільних центрів країни, оскільки 
окремі з них ще працюють за старими обтяжливими схемами при видачі 

дозвільних документів. 
У зв‘язку з цим важливо забезпечити посилення контролю за 

додержанням порядку видачі документів дозвільного характеру через 
удосконалення законодавчих вимог щодо функціонування дозвільних 

центрів, а також запровадження адміністративної відповідальності за видачу 
документів дозвільного характеру поза межами дозвільних центрів. 

На сьогодні не відбулося скасування дозвільних документів, які прямо 
не визначені законами. Усупереч законодавству, органи влади лише 
обмежуються призупиненням їх видачі (здебільшого  це видача дозволів на 

розміщення об‘єктів торгівлі та сфери послуг та на торгівлю). 
В цьому напрямку необхідно забезпечити додатковий перегляд 

дозвільних документів, які видаються центральними і місцевими органами 
влади, у відповідність до вимог Закону України „Про дозвільну систему у 

сфері господарської діяльності‖, з подальшим їх скасуванням (у разі 
відсутності необхідності їх отримання в законах). 

Центральним органам виконавчої влади необхідно здійснити перегляд 
діючих вимог і процедур видачі документів дозвільного характеру у 

підвідомчих їм сферах у частині можливості заміни їх видачі 
запровадженням декларації.  
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Потребує врегулювання проблема невідповідності існуючого рівня 
посади адміністратора реальному рівню посадових обов‘язків, покладених 

законодавством.  
Серед антикризових заходів слід зосередити увагу на прискоренні 

прийняття Верховною Радою України Закону України „Про внесення змін до 

деяких законів України" (щодо принципів державної політики у сфері 
ліцензування), який дозволить забезпечити:  

- скорочення деяких видів господарської діяльності, що підлягають 
ліцензуванню;  

- неможливість необґрунтованого запровадження нових ліцензувань;  
- зменшення надмірного адміністративного контролю у сфері 

ліцензування. 
Під час економічної кризи особливо загострилась проблема, пов‘язана з 

недостатністю фінансових ресурсів, необхідних для сталого виробничого 
процесу. Конкретним економічним інструментом державної підтримки та 

розвитку внутрішнього ринку в цій ситуації є здійснення оподаткування за 
зниженою ставкою (15 відсотків) прибутку, який спрямовується на 

реінвестування у виробництво, оновлення або модернізацію основних фондів  
Зазначений захід дозволить збільшити оборотні кошти підприємств, 

акумулювати та спрямувати ресурси на оновлення їх матеріально-технічної 

бази, що підвищить рівень їх конкурентоспроможності як на внутрішньому, 
так і зовнішньому ринках.  

Передбачається збільшення норм амортизації для кожної з груп 
основних засобів. Враховуючи, що вартість обладнання визначається рівнем 

морального старіння, зміною в кон‘юнктурі ринку та інфляції, механізм 
розрахунку амортизації повинен бути достатньо гнучким для того, щоб 

забезпечити інвестиційну активність та розширення виробництва. 
Підвищення норм амортизаційних відрахувань допоможе підприємству 

запобігти втратам від морального зношування основних засобів, збільшити 
інвестиційні ресурси, прискорити відновлення об‘єктів основних засобів. 

Крім того, це безпосередньо вплине на підвищення продуктивності праці та 
рентабельності на підприємстві.  

Останнім часом спостерігається значне падіння обсягів імпорту та 

експорту продукції. В умовах фінансової кризи ситуація погіршується ще й у 
зв‘язку з тим, що митними органами безпідставно припинено прийняття 

податкових векселів від суб‘єктів господарювання при митному оформленні 
товарів при тому, що це право платників передбачено нормами Закону 

України „Про податок на додану вартість‖.  
Такі дії митних органів спричиняють перешкоди у здійсненні 

господарської діяльності суб‘єктів господарювання, погіршують їх 
фінансовий стан через зменшення обігових коштів. Особливо це впливає на 

виробників-експортерів, які використовують у виробничому процесі 
імпортну сировину та комплектуючі.  

Відновлення права надання податкових векселів у рахунок сплати ПДВ 
при митному оформленні товарів дозволить покращити фінансовий стан 
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підприємств, збільшити обігові кошти та відновити законні права суб‘єктів 
господарювання.  

З метою недопущення порушень суб‘єктами господарювання порядку 
погашення векселів, вважаємо за доцільне, удосконалити порядок погашення 
податкових векселів, виданих в рахунок сплати податку на додану вартість 

під час імпорту товарів, як шляхом їх грошової оплати, так і шляхом заліку 
підтверджених органами державної податкової служби сум податку на 

додану вартість, що підлягають відшкодуванню з Державного бюджету 
України.  

Слід зазначити, що світова практика щодо подолання кризових ситуацій 
в економіках різних країн встановлює доцільність утримання від дій з 

підвищення регульованих цін і тарифів під час кризи.  У зв‘ 
язку з цим необхідно внести  зміни до Закону України «Про ціни і 

ціноутворення» щодо заборони підвищення державних фіксованих та 
регульованих цін і тарифів під час здійснення заходів, спрямованих на 

подолання кризового стану в економіці та здійснення дій по стабілізації 
фінансово-економічної ситуації в державі, зокрема, на період з 2008  по 2010 

рік. 
На сьогодні збільшення тарифів та регульованих цін під час кризової 

ситуації на внутрішніх та зовнішніх ринках країни, може мати місце лише, як 

виключні заходи, які неможливо перенести на іншій період. Таке збільшення 
повинно бути економічно обґрунтоване, прозоре, з урахуванням необхідності 

попереднього інформування основних операторів цього сегменту ринку. 
Крім того, введення в дію таких змін необхідно проводити з моменту початку 

нового фінансового періоду з попереднім інформуванням. 
Саме тепер, коли скорочуються робочі місця, різко зростає рівень 

безробіття, погіршується матеріальне становище населення, малий бізнес 
потребує гарантованої опіки з боку держави. При цьому реальним 

інструментом державної підтримки має стати прийняття у найкоротший 
термін Закону України „Про спрощену систему оподаткування, обліку та 

звітності суб‘єктів малого підприємництва‖. 
Пропонується також скасувати низку місцевих податків та зборів, 

оскільки витрати на їх адміністрування перевищують доходи від їх 

стягнення, а умови є обтяжливими для суб‘єктів господарювання та 
потребують додаткових витрат на складання та подання численних та 

трудомістких форм звітності. 
Потребує врегулювання питання сплати підприємцями страхових 

внесків, фінансових санкцій та пені. З метою запровадження механізму 
стимулювання й прискорення погашення боргів суб‘єктів господарювання до 

Пенсійного фонду необхідно надати можливість страхувальникам за 
бажанням розстрочувати суми простроченої заборгованості. 

У багатьох регіонах досі не впорядковано земельні відносини організації 
роботи ринків (відсутні підстави користування землею), відсутня система 

укладання договорів між підприємцями та адміністрацією ринків про 
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надання торгового місця, а у разі їх наявності вони не відповідають чинному 
законодавству. 

У зв‘язку з цим, необхідно у невідкладному порядку вирішити 
організаційно-правові питання забезпечення здійснення підприємницької 
діяльності на ринках суб‘єктами господарювання, а також організації та 

оформлення взаємовідносин між підприємцями, адміністраціями ринків та 
органами місцевого самоврядування. 

Для врегулювання проблем орендарів слід запровадити у дію типовий 
договір оренди торгового місця, рекомендований для оформлення 

взаємовідносин між адміністрацією ринку та продавцем. 
Обтяжливі для суб‘єктів підприємницької діяльності розміри земельного 

податку та орендної плати створюють перешкоди на шляху розвитку 
підприємництва. В умовах  фінансової кризи це призводить до підвищення 

цін на продовольчі товари та зниження купівельної спроможності громадян. 
У зв‘язку з цим необхідно проаналізувати положення законів в частині 

зменшення ставок земельного податку і наслідків його застосування та 
розробити економічно обґрунтовані розміри ставок з податку та оренди землі 

з внесенням відповідних змін до Законів України „Про плату за землю‖, „Про 
оренду землі‖. 

Питання щодо передачі в оренду державного та комунального майна 

виключно на конкурсних засадах викликало негативне відношення суб‘єктів 
господарювання та на сьогоднішній день залишається одним із резонансних.  

В умовах зниження платоспроможності суб‘єктів господарювання та 
обмеження їх фінансових ресурсів встановлення високих орендних ставок та 

постійний їх перегляд може призвести до того, що орендарі не зможуть 
платити високі орендні ставки, що, в свою чергу, призведе до дострокового 

розірвання договорів оренди,  закриття та банкрутства значної кількості 
підприємств. 

Це вимагає законодавчого закріплення практики довгострокової оренди 
державного і комунального майна строком не менше 5 років. Такі зміни 

сприятимуть ефективному використанню об‘єктів власності, та, водночас, 
дозволять зберегти мотивацію бізнесу до ділової активності та наповнити 
державний та місцеві бюджети. 

Важливим напрямком пом‘якшення наслідків фінансової кризи є 
забезпечення доступу суб'єктів малого підприємництва до фінансово-

кредитних ресурсів. З цією метою є нагальна потреба в реалізації на 
центральному і місцевому рівнях низки заходів, зокрема: 

- забезпечення здешевлення кредитування проектів малого та середнього 
бізнесу, зокрема таких, що впливають на підвищення рівня зайнятості 

населення; 
- залучення більш широкого кола представників малого бізнесу до участі 

в програмі часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами 
суб'єктів малого та середнього бізнесу на реалізацію інвестиційних проектів;  

- створення фондів кредитних порук для суб'єктів малого та середнього 
бізнесу; 
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- розроблення та впровадження механізмів компенсації: лізингових 
платежів,  витрат, пов‘язаних з участю у виставково-ярмаркових заходах для 

суб'єктів малого та середнього бізнесу. 
Основними інструментами реалізації системи заходів з оздоровлення і 

формування сприятливого підприємницького середовища в Україні є 

програми підтримки малого підприємництва на центральному і місцевому 
рівнях.  

З огляду на сучасний стан економіки країни та її фінансового сектору 
такі програми мають носити антикризовий характер, тобто їх заходи в першу 

чергу спрямовуються на спрощення процедур започаткування малого 
бізнесу, забезпечення доступу підприємців-початківців до інформаційних, 

майнових, фінансово-кредитних ресурсів, надання їм навчально-освітніх, 
консультативних послуг для швидкого опанування базовими знаннями в 

сфері правової, бухгалтерської, маркетингової освіти.  
Однак, це мають бути програми не виживання, а стимулювання й 

розвитку для забезпечення конкурентоспроможності України і її 
підприємницького сектора. Необхідно невідкладно забезпечити формування 

правових, організаційних та економічних засад для реалізації амбітної 
інноваційної політики. Розвиток інновацій повинен бути акцентованим на 
розбудові власної національної інноваційно-технологічної бази. Крім того, 

інноваційне підприємництво має докорінно змінити підходи до освіти, до 
підготовки кадрів у відповідність до потреб інноваційного розвитку 

економіки. 
Новими мають бути державні підходи до створення інституціональних 

та інфраструктурних установ для забезпечення реалізації заходів щодо 
створення технополісів, науково-технічних центрів, регіональних техніко-

технологічних кластерів. 
Забезпечення повноцінного фінансування програм науково-технічного 

розвитку та програм підтримки малого підприємництва на центральному і 
місцевому рівнях сприятиме успішній реалізації комплексу антикризових 

заходів. Із впровадженням  принципів Європейської Хартії малі підприємства 
стануть однією з основних рушійних сил розвитку інноваційної економіки, 
забезпечення зайнятості населення, соціально-політичної та соціально-

економічної інтеграції України до Європейського Союзу.  
Реалізація усього комплексу антикризових заходів, удосконалення 

правових засад державного регулювання господарської діяльності, 
встановлення ефективних, справедливих, прозорих і передбачуваних „правил 

гри‖, усунення необґрунтованих регуляторних, бюрократичних та ресурсних 
бар‘єрів на шляху прояву й реалізації підприємницьких ініціатив, а також 

заохочення конкуренції – це алгоритм пом‘якшення негативних наслідків 
світової економічної кризи і створення умов для максимального 

використання потенціалу вітчизняного підприємництва та забезпечення 
сталого розвитку економіки країни.  
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СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ 
РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ 

 
 

Серед найважливіших стратегічних пріоритетів сталого розвитку 

України на короткостроковий та довгостроковий період можна виділити 
формування сприятливого підприємницького й інвестиційного середовища. 

За останні роки вдалося досягти певних позитивних зрушень у цій сфері. 
Зокрема, досягнуто кількісного зростання малого та середнього 

підприємництва до рівня європейських країн.  
Разом з тим, інтеграційний вибір України обумовлює нові задачі в сфері 

державної політики підтримки підприємництва, де ключовим завданням є 
перехід до якісного зростання, підвищення конкурентоспроможності на 

основі інноваційної моделі розвитку, збільшення продуктивності праці на 
малих та середніх підприємствах, підвищення їх внеску в розвиток 

національної економіки, забезпечення продуктивної зайнятості шляхом 
створення нових економічно доцільних робочих місць.  

Державні пріоритети щодо розвитку підприємництва базуються на: 
- положеннях Концепції вдосконалення державного регулювання 

господарської діяльності, схваленої Указом Президента України 03.09.2007 

№ 816;  
- впровадженні принципів Європейської хартії для малих підприємств; 

- аналізі стану реалізації Законів України „Про державну реєстрацію 
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців‖, „Про ліцензування певних 

видів господарської діяльності‖, „Про засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності‖, „Про дозвільну систему у сфері 

господарської діяльності‖, „Про загальні засади контролю (нагляду) у сфері 
господарської діяльності‖, „Про державну підтримку малого 

підприємництва‖, „Про Національну програму сприяння розвитку малого 
підприємництва в Україні‖ та інших актів законодавства щодо підтримки 

бізнесу; 
- позиції громадських об‘єднань підприємців, науковців, міжнародних 

експертів, зверненнях суб‘єктів господарювання з найболючіших проблем 

ведення підприємницької діяльності.  
Створення умов для розвитку конкурентноздатного підприємництва як 

найпотужнішого ресурсу економіки та соціальної сфери залишається одним з 
головних завдань у діяльності як центральних, так і місцевих органів 

виконавчої влади.  
 

Стратегічними пріоритетами у сфері розвитку підприємництва є: 
 

у сфері вдосконалення системи державного управління: 
- збалансування повноважень Верховної Ради, Президента та Уряду 

України щодо здійснення ними державної політики як необхідної 
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передумови належного здійснення влади всіма органами і посадовими 
особами; 

- забезпечення гарантій недоторканності приватної власності; 
розроблення та прийняття нової сучасної редакції Закону України «Про 
власність»; 

- завершення реформування судової системи з метою покращення 
захисту від порушень чинного законодавства з боку як держави, так і 

суб‘єктів підприємництва; запровадження інституту мирових суддів, а також 
інституту незалежної кримінологічної (антикорупційної) експертизи актів 

виконавчої і судової влади, прокуратури і місцевого самоврядування;  
- встановлення суворого контролю за виконанням антикорупційних 

програм і рішень в усіх ланках державного апарату, створення надійного 
організаційно-правового, фінансового забезпечення діяльності 

правоохоронних органів і судів, проведення ревізії нормативно-правових 
актів міністерств, відомств, органів місцевої влади на предмет їх 

відповідності Конституції України та антикорупційним законам України; 
- забезпечення максимальної прозорості та дієвості процесу боротьби з 

рейдерськими атаками, внесення змін до чинного законодавства з метою 
унеможливлення отримання рейдерами „законного підґрунтя‖ для організації 
атак на суб‘єктів господарювання; 

- реформування законодавства України про місцеве самоврядування з 
метою чіткого визначення повноважень органів місцевого самоврядування, 

механізмів здійснення цих повноважень та відповідальності посадових осіб 
органів місцевого самоврядування; 

- впровадження механізмів відповідальності посадових осіб органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування за наслідки їхніх 

рішень та дій в економічній сфері, невиправдане втручання в діяльність 
бізнесу та приватних осіб; 

- встановлення стандартів на надання державних послуг (вартість 
державних послуг не повинна перевищувати витрат, пов‘язаних з наданням 

таких послуг) шляхом прийняття відповідних законодавчих актів; 
- приведення статусу Держкомпідприємництва у відповідність із 

завданнями та функціями, які такий орган має реалізовувати для 

забезпечення розвитку ринкових відносин та недопущення прийняття 
органами виконавчої влади економічно необґрунтованих рішень, що 

призводять до надмірного впливу на суб'єкти господарювання;  
- подолання кризових явищ в економіці та мінімізації впливу фінансової 

кризи на малий та середній бізнес шляхом прийняття Верховною Радою 
України проекту Закону України «Про внесення  змін  до деяких 

законодавчих актів щодо мінімізації негативних наслідків фінансової кризи 
для суб‘єктів господарської діяльності»; 

- забезпечення систематизації законодавства з питань підприємництва з 
метою підвищення ефективності правового регулювання підприємницьких 

відносин, що виникають між суб‘єктами підприємницької діяльності, між 
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ними та державою, між суб‘єктом підприємницької діяльності та іншими 
суб‘єктами майнових відносин. 

 
у сфері партнерства держави і підприємництва: 
- нормативно-правове врегулювання механізму контролю з боку 

всеукраїнських об‘єднань роботодавців і підприємців, об'єднань підприємців 
та громадських об‘єднань над розробкою, прийняттям та виконанням рішень 

органів державної влади усіх рівнів, обов‘язкового систематичного залучення 
цих об‘єднань органами законодавчої та виконавчої влади до вироблення 

рішень, які знаходяться в рамках їхньої компетенції; прийняття Закону 
України «Про державно-приватне партнерство»; 

- запровадження державного контролю за неухильним дотриманням 
вимог законодавства щодо забезпечення інформаційної відкритості органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування; забезпечення 
доступності інформації про поточне виконання бюджетів усіх рівнів та 

проведення публічного діалогу при складанні бюджету на наступні періоди;  
- розширення саморегулювання бізнесу; делегування окремих 

повноважень органів державної влади саморегулюючим організаціям у 
підприємницькому секторі; 

- створення нормативно-правової бази для реалізації механізму 

цивілізованого лобіювання бізнесом власних інтересів, в т.ч. прийняття 
Закону України «Про лобізм» та «Про саморегулівні організації 

підприємців»; 
- формування позитивного іміджу малого та середнього підприємництва 

серед населення України; 
 

у сфері регуляторної політики: 
- здійснення ефективного контролю держави за безумовним 

дотриманням посадовими особами органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування вимог національного законодавства про 

регуляторну політику (задля недопущення прийняття економічно 
недоцільних та неефективних регуляторних актів, зменшення втручання 
держави у діяльність суб'єктів господарювання та усунення перешкод для 

розвитку господарської діяльності);  
- забезпечення відповідальності посадових осіб органів виконавчої влади 

та органів місцевого самоврядування за порушення вимог Закону України 
―Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності‖; внесення відповідних змін та доповнень до Кодексу України  про 
адміністративні правопорушення та до Закону України ―Про державну 

службу‖; узгодження спеціальних законів України із Законом України ―Про 
засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності‖;  

- підтримка єдиного правового поля та забезпечення прозорих умов у 
сферах дозвільної системи та ліцензування; 

- збереження діючої системи державної реєстрації суб‘єктів 
господарювання, а саме: ведення державної реєстрації юридичних осіб та 
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фізичних осіб-підприємців державним реєстратором виключно у 
виконавчому комітеті міської ради міста обласного значення або у районній, 

районній у містах Києві та Севастополі державній адміністрації; 
  

у податковій сфері: 

- створення в Україні стабільної податкової системи, що забезпечувала б 
достатній обсяг надходжень платежів до бюджетів усіх рівнів, ефективне 

функціонування економіки країни, справедливий підхід до оподаткування 
всіх категорій платників податків, створення умов для подальшої інтеграції 
України у світове співтовариство; 

- спрощення процедур адміністрування і сплати податків та зборів;  
розробка простих та зрозумілих податкових норм для суб‘єктів 

господарювання; скорочення витрат платників на нарахування і сплату 
податків та держави - на їх адміністрування; 

- зближення податкового та бухгалтерського обліку; 
- поетапне зниження податкового навантаження на суб‘єктів малого і 

середнього підприємництва; 
- адаптація податкового законодавства України до законодавства ЄС; 

- підвищення регулюючого потенціалу системи оподаткування на основі 
інноваційно-інвестиційних преференцій; запровадження податкових стимулів 

до нагромадження та інвестування коштів в інноваційний сектор 
юридичними особами; 

- автоматизація процесів оподаткування з використанням сучасних 
технологій; запровадження інформаційно-аналітичної системи державної 
податкової служби в національному масштабі; 

 
у сфері забезпечення конкуренції: 

- створення якомога повного і внутрішньо узгодженого законодавчого 
забезпечення підприємництва, пристосованого до вимог Світової організації 

торгівлі та законодавства Європейського Союзу; 
- забезпечення рівних умов діяльності на ринку для всіх представників 

вітчизняного бізнесу та іноземних компаній, надання рівних можливостей 
доступу до заохочувальних інструментів державної економічної політики, які 

відповідатимуть міжнародним економіко-правовим нормам і стандартам, 
запровадження прямої відповідальності за цільовий характер використання 

коштів, отриманих згідно цих інструментів; 
- системне здійснення активної конкурентної політики, спрямованої на 

формування конкурентного середовища, сприятливого для розвитку, 

протидію зловживанням монопольним становищем, атакам на ринок у 
вигляді цінового, соціального, екологічного та інших видів демпінгу, 

використанню інших форм недобросовісної конкуренції; 
- надання політико-правової підтримки українським підприємствам на 

зовнішніх ринках, сприяння формуванню позитивного іміджу українських 
компаній за кордоном, просуванню експорту, пошуку торгових партнерів, 

заохочення розвитку прикордонних економічних відносин.  
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- забезпечення захисту внутрішнього ринку від припливу 
недоброякісної, небезпечної імпортної продукції, використання цінового 

демпінгу тощо, поєднання поступового зниження рівня тарифного захисту з 
використанням протягом визначеного обмеженого часу захисних засобів для 
перспективних, соціально значущих, важливих для національної безпеки 

галузей; 
 

у сфері активізації інноваційної діяльності малих і середніх 
підприємств: 

- формування належного правового середовища для розвитку 
інноваційної та науково-технічної діяльності, підвищення мотивації 

підприємця до високопродуктивної і високоякісної діяльності через 
вдосконалення системи економічного стимулювання шляхом внесення змін 

до податкового,  митного законодавства, прийняття Закону про корпорації;  
- сприяння розвитку високорозвиненого фондового ринку, венчурного 

підприємництва, загалом інвестиційно-фінансового сектора економіки; 
забезпечення державної підтримки інноваційного підприємництва через 

створення венчурних фондів; 
- удосконалення системи захисту прав інтелектуальної власності через 

узгодження вітчизняної нормативно-правової бази у сфері інноваційної 

діяльності з міжнародними стандартами;  
- сприяння розвитку малих та середніх вітчизняних інноваційних 

підприємств, що забезпечить поширення інноваційного підприємництва, 
розгортання в його середовищі економічної конкуренції; 

- формування інноваційної культури суспільства: підтримка наукових 
видавництв, наукових та науково-популярних видань, розширення освітніх 

програм, підвищення рівня навчального і наукового процесу; 

 

Тактичними пріоритетами у сфері розвитку підприємництва є: 
 

у сфері регуляторної політики: 
- завершення регламентування процесу регуляторної діяльності на рівні 

законодавчої влади шляхом прискорення процесу підготовки та внесення на 

розгляд Верховної Ради України законопроектів щодо внесення змін до 
Регламенту Верховної Ради України та Закону України „Про комітети 

Верховної Ради України‖; 
- вирішення на загальнодержавному рівні питання фінансування заходів 

з реалізації державної регуляторної політики через зобов‘язання центральних 
та місцевих органів виконавчої влади враховувати витрати на здійснення 

заходів щодо реалізації державної регуляторної політики при формуванні 
бюджетних пропозицій центральних органів виконавчої влади; надання 

рекомендацій органам місцевого самоврядування збільшити фінансування 
відповідних заходів з місцевих бюджетів у рамках регіональних програм 

розвитку малого підприємництва; 
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у сфері державної реєстрації: 
- запровадження електронної реєстрації на базі найсучасніших 

інформаційних технологій, розширення можливості безперешкодного 
отримання актуальної інформації як про національних суб‘єктів 
господарювання, так і про іноземні компанії більшості країн Європи, завдяки 

приєднанню України до Європейського бізнес-реєстру; 
 

у сфері ліцензування: 
- скорочення видів діяльності, що ліцензуються; 

- запровадження нових принципів ліцензування, які унеможливлять 
необґрунтоване введення нових та виведення існуючих видів діяльності з під 

сфери дії Закону України «Про ліцензування певних видів господарської 
діяльності»; 

- поступова децентралізація системи ліцензування; 
 

у сфері дозвільної системи: 
- поширення застосування європейських принципів започаткування 

господарської діяльності шляхом застосування «декларативного принципу» 
та видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної 
єдності; 

- визначення вичерпного переліку документів дозвільного характеру, 
передбачених законами, що унеможливить зобов‘язання суб‘єктів 

господарювання отримувати дозволи, запроваджені підзаконними актами; 
- удосконалення та оптимізація функцій адміністратора з підвищенням 

його статусу; 
- законодавче закріплення: 

- визначення поняття "дозвільна процедура" та уточненого 
визначення поняття "документ дозвільного характеру"; 

- єдиних підстав для відмови у видачі документів дозвільного 
характеру, їх анулювання, призупинення, переоформлення; 

- порядку функціонування регіональних дозвільних центрів; 
- посилення відповідальності посадових осіб дозвільних органів та 

адміністраторів; 

- запровадження ризик-менеджменту у сфері видачі документів 
дозвільного характеру; 

- запровадження принципу "мовчазної згоди", згідно якого суб‘єкт 
господарювання починає діяльність на підставі зареєстрованої заяви на 

отримання дозвільного документа у випадку відсутності будь-якої реакції на 
подані документи з боку дозвільного органу у визначений законом термін; 

- забезпечення функціонування загальнодержавного Реєстру документів 
дозвільного характеру, поєднання його бази даних з базами даних ЄДР та 

ЄЛР; 
- запровадження єдиного уніфікованого механізму визначення зразка 

документу дозвільного характеру, вартості його видачі та обліку; 
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- розроблення нормативно-правового акту, яким би: упорядковувались 
види документів, що видаються суб‘єктам господарювання для провадження 

відповідних видів господарської діяльності і які виступають як елемент 
державного регулювання відносин у сферах економіки (ліцензія, дозвіл, 
погодження, висновок тощо), визначались єдині вимоги щодо їх видачі, що в 

свою чергу унормовувались би відповідним спеціальним законодавчим 
актом; 

 
у сфері державного нагляду (контролю): 

- встановлення кримінальної та адміністративної відповідальності за 
нанесення шкоди в результаті неправомірних дій органів контролю;  

- відновлення попередньої редакції Закону України "Про основні засади 
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (щодо 

поширення його дії на органи державної податкової служби); 
- внесення змін до Закону України "Про основні засади державного 

нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" з метою уточнення 
сфери дії Закону, усунення неузгодженостей, визначення серед органів 

державної влади спеціально уповноваженого органу з питань здійснення 
державної політики при проведенні державного нагляду (контролю) у сфері 
господарської діяльності; 

 
у податковій сфері: 

- прийняття Податкового кодексу України; 
- збереження спрощеної системи оподаткування шляхом прийняття 

відповідного закону; 
 

у  сфері активізації інвестиційної та інноваційної діяльності малих і 
середніх підприємств: 

- полегшення доступу малих та середніх підприємств до фінансових 
ресурсів; 

- розширення застосування програми часткового відшкодування 
відсоткових ставок за кредитами суб'єктів малого та середнього бізнесу на 
реалізацію інвестиційних проектів; 

- створення фондів кредитних порук для суб'єктів малого та середнього 
бізнесу; 

- забезпечення компенсації лізингових платежів суб'єктів малого та 
середнього бізнесу; 

- розроблення та схвалення Кабінетом Міністрів України проекту 
Концепції розвитку національної інноваційної системи; 

- сприяння малим підприємствам у просуванні наукоємної продукції і 
технологій в інші регіони та на зовнішні ринки; 

- забезпечення фінансування інноваційного процесу, збільшення частки 
фінансування витрат на науково-дослідні та дослідно-конструкторські 

роботи;  
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- розроблення та реалізація системи заходів з активізації інвестиційної 
діяльності комерційних банків, їх зацікавлення у довгостроковому 

кредитуванні, а також застосування поряд з кредитами нетрадиційних 
способів фінансування інноваційних проектів – франчайзингу, лізингу, 
факторингу та форфейтингу, що створить необхідні умови для переміщення 

доходів з низькотехнологічних сегментів економіки у високотехнологічні та 
сприятиме переходу до моделі інноваційного розвитку; 

- розробка і впровадження урядової програми, яка забезпечить додаткове 
фінансування з державного бюджету витрат авторів на патентування 

науково-технічних розробок; 
- розроблення системи експертизи імпортованих технологій за чіткими 

критеріями; запровадження санкцій для підприємств, які використовують 
імпортні технології, що погіршують стан довкілля, особливо, якщо є 

вітчизняні аналоги з нижчим рівнем небезпеки для навколишнього 
середовища; 

 
у сфері розвитку інфраструктури підтримки підприємництва: 

- вдосконалення нормативно-правової бази, що регулює створення та 
функціонування об‘єктів інфраструктури підтримки малого підприємництва, 
у відповідності до норм і стандартів Європейського Союзу; розроблення та 

затвердження Типового положення про порядок створення та 
функціонування бізнес-інкубаторів; 

- забезпечення розвитку інноваційної інфраструктури шляхом створення 
при університетах бізнес-інкубаторів, наукових та технологічних парків, а 

також регіональних інноваційних центрів; 
- запровадження системи державної акредитації сервісних установ 

інфраструктури, що надаватимуть сертифіковані навчально-консультативні 
послуги малому та середньому бізнесу; 

- збільшення обсягів фінансування заходів щодо розвитку мережі 
інфраструктури в рамках реалізації Національної та регіональних програм 

підтримки малого підприємництва;  
- впровадження міжнародного досвіду оцінки ефективності й 

результативності функціонуючих бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів тощо; 

- посилення кооперації малих, середніх і великих підприємств; 
- поглиблення міжрегіонального та міжнародного співробітництва; 

- підвищення досконалості малих підприємств шляхом досягнення 
світових стандартів, навчання персоналу з питань запровадження систем 

управління якістю, бенчмаркінгу, охорони праці і навколишнього 
середовища, захисту інтелектуальної власності відповідно до норм і 

стандартів ЄС. 
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ДОДАТКИ 
ДОДАТОК А 

 
Таблиця А.1.Основні показники розвитку  

сектора малого та середнього підприємництва в Україні 
(за даними Держкомстату) 

 

Показники  

2004 

 

2005 

 

2006 

 

2007 

(до змін) 

2007 

(з ураху-

ванням 

змін) 
КІЛЬКІСТЬ СУБ’ЄКТІВ МСП, ТИС. ОД., (діючих) 

приріст до попереднього року, % 

в тому числі: 

2124,1 2302,4 

+8,4 

2379,4 

+3,3 

2632,5 

10,6 

 

2640,7* 

+11,0 

Кількість суб’єктів МП, тис. од.(діючих) 

приріст до попереднього року, %  

в тому числі: 

2077,1 

+4,7% 

2253,7 

+8,5 

2319,1 

+2,9 

2576,5 

+11,1 

2607,2 

+12,4 

Кількість малих підприємств, тис. од. 

приріст до попереднього року, %  

283,4 

+3,9 

295,1 

+4,1 

307,4 

+4,2 

324,0 

+5,4 

354,8 

+15,4 

Кількість фізичних осіб - суб‘єктів МП, тис. осіб 
приріст до попереднього року, %  

1751,6 

+5,0 

1916,6 

+9,4 

1976,7 

+3,1 

2218,0 

12,2 

2218,0 

+12,2 

Кількість фермерських господарств, тис. од. (зареєстр.) 

приріст до попереднього року, %  

42,5 

- 

42,4 

-0,2 

43,2 

+1,8 

43,4 

+0,5 

43,4 

+0,5 

Кількість середніх підприємств, тис. од. 

приріст до попереднього року, %  

47,0 

- 

48,7 

+3,6 

52,1 

+7,0 

56 

7,5 

24,5 

-53,0 

КІЛЬКІСТЬ ЗАЙНЯТИХ У МСП, ТИС. ОСІБ, 

приріст до попереднього року, % , 

в тому числі: 

9784,8 

- 

9678,8 

- 

9610,4 

-0,7 

9790,0 

1,8 

(зайнятих 

взагалі) 

7165,3** 

(лише 

найманих) 

Кількість зайнятих в МП, тис. осіб, 

приріст до попереднього року ,%  

в тому числі: 

5263,3 

+0,3 

5277,6 

+0,3 

 

5322,1 

+0,8 

5520,2 

+3,7 

3684,5** 

Кількість зайнятих на малих підприємствах, тис. осіб 

приріст до попереднього року, %  

1978,8 

-3,6 

1890,4 

-4,5 

1816,6 

-3,9 

1748,1 

-3,8 

2154,3** 

Кількість працівників у фізичних осіб, тис. осіб 

приріст до попереднього року ,%  

3165,3 

+2,8 

3282,9 

+3,7 

3398,8 

+3,5 

3678,9 

+8,2 

3678,9 

Кількість зайнятих працівників у фермерських 
господарствах, тис. осіб 

приріст до попереднього року, %  

 

119,2 

+1,3 

 

104,3 

-12,5 

 

106,7 

+2,3 

 

108,3 

1,5 

 

108,3 

Кількість зайнятих на середніх підприємствах, 

тис. осіб 
приріст до попереднього року, %  

 

4521,5 

- 

 

4401,2 

-2,7 

 

4288,3 

-2,6 

 

4275,0 

-0,3 

 

3480,8** 

ОБСЯГ РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ (РОБІТ, 

ПОСЛУГ) СУБ’ЄКТАМИ МСП, МЛН. ГРН 

приріст до попереднього року, %  

в тому числі: 

 

1141363,7 

 

1199508,2 

+5,1 

 

1515890,6 

+26,4 

 

1908464,6 

25,8 

 

1621031,2* 

+7,0 

Обсяг реалізованої продукції в МП, млн. грн. 
приріст до попереднього року, %  

в тому числі: 

151261,5 

+21,8 

177860,3 

+17,6 

212307,0 

+19,4 

262832,3 

+23,8 

592730,6* 

+179,2 

Обсяг реалізованої продукції на малих підприємствах, 

млн. грн. 
приріст до попереднього року, %   

 

74363,5 

+14,1 

 

82936,7 

+11,5 

 

90309,0 

+8,9 

 

106049,5 

+17,4 

 

436247,8* 

+383,1 

Обсяг реалізованої продукції фізичними особами – 

суб‘єктами підприємництва, млн. грн. 
приріст до попереднього року ,%  

 

75382,5 

+30,3 

 

92774,2 

+23,1 

 

119143,1 

+28,4 

 

153019,6 

+28,4 

 

153019,6 

+28,4 

Обсяг реалізованої продукції фермерськими 

господарствами, млн. грн. 
приріст до попереднього року, %  

 

1515,5 

-32,6 

 

2149,3 

+41,8 

 

2854,9 

+32,8 

 

3854,1 

35,0 

 

3763,2 

+31,8 

Обсяг реалізованої продукції на середніх 

підприємствах, млн. грн. 

приріст до попереднього року, %   

 

990102,2 

- 

 

1021647,9 

+3,2 

 

1303583,6 

+27,6 

 

1645632,3 

+26,2 

 

1028000,6* 

-21,1 

* – дані Держкомстату з урахуванням Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України з питань регулювання підприємницької діяльності» від 18.09.08 №523-VІ 

** – cередньорічна кількість найманих працівників 

 



Продовження Додатку А 

Таблиця А.2. Основні показники розвитку і діяльності підприємств-суб’єктів підприємницької діяльності у 2007 р. 
(за даними Держкомстату) 

  

Основні  показники діяльності  суб'єктів 

підприємництва 

Суб'єкти підприємництва, в т.ч.  

підприємства - суб'єкти підприємницької  діяльності 
фізичні особи - 

підприємці 

фермерські 

господарства 

(зареєстровані) 
Всього великі  середні  малі  

1 

Кількість cуб'єктів 

підприємництва, одиниць                                   

( у % до підсумку) 

2642199 
380789                        

(100%) 

770                                  

( 0,2%) 

56008                    

(14,7%) 

324011                         

( 85,1%) 
2218000 43410 

1. 1. 
у  % до підсумку суб'єктів 

підприємництва   
100% 14,4% 0,03% 2,1% 12,3% 84% 1,57% 

2.  
Кількість на 10 тис. осіб 

наявного населення, одиниць  
566 82 - 12 70 477 7 

3. 

Середньорічна кількість 

зайнятих працівників у 

суб'єктів підприємництва,  тис. 

осіб                                               (у 

% до підсумку) 

12926,4 
9154,3      

(100%) 

3131,2                     

(34,2%) 

4275                   

(46,7%) 

1748,1                       

(19,1%) 
3678,9 93,2 

3. 1. 
у % до заг. показника  суб'єктів 

підприємництва (внесок) 
100% 70,8% 24,2% 33,1% 13,5% 28,5% 0,7% 

4.  

Обсяг реалізованої  продукції  

(робіт, послуг),    млн. грн.                                                    

(у % до підсумку) 

2571498,1 
2414715,3              

(100%) 

663033,5                  

(27,5%) 

1645632,3                      

(68,1%) 

106049,5                  

(4,4%) 
153019,6 3763,2 

4. 1. 
внесок у загальні показники 

суб'єктів підприємництва, % 
100% 93,9% 25,8% 64% 4,1% 6,0% 0,1% 
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Продовження Додатку А 

Рис. А.1. Кількість малих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення та середня кількість найманих 
працівників на одному малому підприємстві у 1995 - 2007 роках 
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Продовження Додатку А 

Рис. А.2. Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) суб'єктами малого підприємництва у 2001-2007 роках 
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ДОДАТОК Б 

 
Фінансування Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні, тис. грн. 
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ДОДАТОК В 

Рейтинг регіонів станом розвитку малого підприємництва у 2007 році 
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ДОДАТОК Г 

Динаміка змін рейтингу регіонів за розвитком та підтримкою малого підприємництва 



ДОДАТОК Д 

 

Інфраструктура підтримки розвитку малого підприємництва за способом заснування 
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ДОДАТОК Е 
 

 

Інфраструктура підтримки розвитку малого підприємництва 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНА 

Товарні 
біржі 

Торгові доми Лізингові 

компанії 

Франчайзингові компанії 

Гарантійні 

фонди 

 Асоціації 

підприємців  
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Транспортні 

компанії 

Засоби зв‘язку Дорадчі органи Торгово-промислові 

палати 
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ДОДАТОК Є 

 
Інфраструктура підтримки розвитку малого підприємництва 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА 

Інформаційна 

 

Консалтингова 

 

Освітня Інноваційна 

 

Бізнес-центри Інші приватні фірми 

Громадські приймальні 

―гарячі‖ лінії Юридичні клініки 

Державні: 
 

Органи 

реєстрації 
Центри зайнятості 

населення 

Правова 

 

Професійна 

 

Технопарки 

 
Наукові парки 

Бізнес-інкубатори 

Бізнес-центри 

Регіональні центри 

інноваційного 

розвитку 
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ДОДАТОК Ж 

 
Інфраструктура підтримки розвитку малого підприємництва 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА 

Банки 
 

Страхові 
компанії 

Кредитні 

спілки 

Недержавні 
пенсійні 

фонди 

Фонди 
громадських 

об‘єднань 

Інвестиційні 

центри 

Товариства взаємного 
страхування та 

кредитування 

Фонди підтримки 
підприємництва 

різних форм 
власності 

Венчурні 

компанії 

Небанківські кредитні установи 

Гарантійні 

установи 



ДОДАТОК З 

Динаміка розвитку елементів інфраструктури підтримки малого підприємництва в Україні за 1999-2008 р.р. 
 

 Елементи інфраструктури 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

1 бізнес-центри 116 124 146 257 299 321 354 421 444 465 

2 бізнес-інкубатори 33 46 57 61 71 73 77 70 72 69 

3 технологічні парки 9 6 6 14 17 19 24 27 33 40 

4 лізингові центри 64 64 75 151 170 187 255 302 410 790 

5 фонди підтримки підприємництва: 61 72 88 111 149 151 178 204 242 277 

 в т.ч. регіональні   61 69 83 82 78 101 107 111 

 створені за участю УФПП   21 27 30 30 31 32 32 32 

6 небанківські фінансово-кредитні установи: 1372 1301* 858 1034 1247 1225 1391 1438 1740 2526 

 в т.ч. кредитні спілки  292 498 674 836 786 814 1028 1441 1884 

7 інвестиційні та інноваційні фонди і компанії 30 359 724 933 982 1007 1087 1322 2684 3061 

8 інформаційно-консультативні уствнови 1256 3148** 759 1106 1243 1445 1483 1861 2813 3233 

9 громадські об"єднання підприємців: 479 727 1162  2060 1683 1679 1759 1697 1714 

10 в т.ч. зареєстровані на регіональному рівні   1032 1266 900 767 727 803 860 937 

11 
координаційні ради з питань підприємництва 

(регіональні)  
   679 627 680 709 709 681 682 

* – фінансово-кредитні установи, включаючи банки 
** – включаючи юридичні, страхові, аудиторські організації 
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ДОДАТОК І 

Динаміка розвитку інфраструктури підтримки малого підприємництва за 10 років 
 Динаміка розвитку інфраструктури підтримки підприємництва за 10 років
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ДОДАТОК К 

Фінансове забезпечення УФПП для реалізації заходів державної політики сприяння розвитку підприємництва у 
2001-2008 рр. (тис. грн.) 

Показники 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Загалом 

Проектний запит УФПП щодо фінансування заходів виконання Закону про 

Національну підтримку малого підприємництва 
- - 170 000,0 106 800,0 164 120,0 199 281,00 202 281,0 202 226,0 874 708,0 

Фактичне надходження коштів на фінансове забезпечення розвитку підприємництва: 

- з Державного бюджету (загальний фонд) 

- з Державного бюджету (спеціальний фонд) 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

*39 981,15 

- 

 

903,95 

4 029,00 

*** 

18 772,14 

- 

 

1 005,00 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

60 662,24 

029,00 

Кошти УФПП (поворотні кошти фінансової підтримки суб‘єктів підприємництва) 7 838,75 3 022,88 570,79 1 351,48 1 720,80 2 934,12 3 502,14 6 268,00 27 208,96 

Загальна сума коштів на фінансове забезпечення розвитку підприємництва в Україні  7 838,75 3 022,88 40 551,94 6 284,43 20 492,94 3 939,12 3 502,14 6 268,00 91 900,20 

Фактично спрямовано на фінансування заходів з підтримки підприємництва  5 678,50 1 587,44 36 804,20 **3 893,61 17 564,58 630,38 464,27 166,00 66 788,98 

у тому числі: 

Створення регіональних і місцевих фондів підтримки підприємництва  416, 20 79,20 2 567,00 - - 60,00 399,86 130,00 3 652,26 

Заснування інших елементів інфраструктури (ресурсних, консультаційних, бізнес-

центрів тощо) 
273,7 - 4 301,30 - - - - - 4 575,00 

Фінансування реалізації заходів програм сприяння розвитку підприємництва в Україні 

(на безповоротній основі), в тому числі: 

- освітніх, консультаційних 
- виробничих програм і проектів 

 

 

- 
4 808,60 

 

 

50,5 
- 

 

 

2 177,80 
17 579,60 

 

 

1 150,25 
1 000,00 

 

 

276,35 
- 

 

 

528,38 
- 

 

 

- 
- 

 

 

- 
- 

 

 

4 183,28 
23 388,20 

Надання фінансової підтримки для реалізації бізнес-проектів суб‘єктів 

підприємництва (на поворотній основі) 
- 1 345,00 9 420,00 - 16 900,00 - - - 27 765,00 

Фінансування заходів спрямованих на пропаганду ролі підприємництва у здійсненні 
ринкових реформ (проведення виставок, конференцій, організація публікацій у ЗМІ) 

180,00 112,74 758,50 1 743,36 388,23 42,00 64,41 36,00 3 324,84 

Адміністрування виконання заходів та забезпечення статутної діяльності УФПП 1 860,25 1 664,20 3 447,74 2 505,02 2 767,73 3 225,25 2 537,08 3 161,92 21 169,19 

Загальна сума витрат  7 538,75 3 251,64 40 251,94 6 398,63 20 332,31 3 855,63 3 001,35 3 327,92 87 958,17 

 
 

* У 2003 р. бюджетом було виділено 49 999,15, але у зв‘язку з надходженням коштів в сумі 10,018 млн.грн в останні дні бюджетного року (29.12.2003) вони 

не були використані й повернуті до Бюджету. 

** За результатами проведення торгів із закупівлі послуг за державні кошти витрачено менше запланованої суми. 

*** За результатами конкурсу бізнес-проектів на фінансову підтримку використано менше запланованої суми. 
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ДОДАТОК Л 

Загальний обсяг бюджетного фінансування заходів розвитку малого підприємництва у регіонах у 2003-2007 роках  

Регіональні фонди 

підтримки підприємництва 

Кошти 
обласного 

бюджету 
тис.грн. 

Кошти РФПП спрямовані на підтримку СМП (тис.грн.) Кількість 
СМП 

одиниць 

Створено 
робочих 

місць, 
одиниць 

Збережено 
робочих 

Місць, 
одиниць 

Перераховано 
до бюджетів, 

тис.грн. 
Фінансова 
підтримка 

Відшкодування 
відсотків 

Навчальні 
заходи 

РФПП по АРК 3007,41 0,00 2925,00 47,80 177 541 * * 

РФПП по Вінницькій області 12129,30 12051,23 0,00 127,53 574 364 18316 105,56 

РФПП по Волинській області 1299,40 1148,30 78,20 54,90 22 74 862 590,00 

РФПП по Донецькій області 1463,61 1074,20 95,80 449,26 22 122 147 124,60 

Прилнідпровський РФПП  * * * 77,46 * * * * 

РФПП по Івано-франківській області 3051,42 2855,73 40,0 152,51 127 603 876 997,70 

Житомирський РФПП 352,00 256,00 177,90 86,44 27 92 66 * 

РФПП по Закарпатській області 61,20 0,00 0,00 150,60 0 0 0 0 

РФПП по Запорізькій області 5432,10 5768,26 0.00 101,48 113 573 456 78,00 

Київський обласний ДКФПП 250,00 250,00 0,00 68,00 3 * * * 

РФПП у Львівській області** 0,00 0,00 0,00 17.20 0 0 0 0,00 

РФПП у Луганській області 150,00 2440,00 0,00 167,45 13 48 0 125,10 

РФПП у Миколаївській області 513.30 0,00 0,00 352,22 0 0 0 0,00 

РФПП у Одеській області 1080,60 95,00 0,00 7,80 0 0 0 0,00 

РФПП по Полтавській області 1125,74 631,27 0,00 30,00 119 252 266 * 

Тернопільський обласний ФПП 933,80 477,31 56.30 245,12 24 351 246 * 

РФПП по Хмельницькій області 3516,00 7170,75 77,00 63,90 246 1406 2875 * 

РФПП по Херсонській області 647,42 369,90 86,70 138,73 16 102 71 1,08 

РФПП по Черкаській області 2942,00 2289,00 0,00 116,20 219 493 2829 1278,50 

РФПП по Чернігівській області 1585,41 1223,35 116,80 146,36 76 406 569 104,20 

РФПП по Чернівецькій області 479,44 0,00 444,44 92,65 33 118 94 * 

Славутицькій міський ФПП 61,30 26,38 0,00 45,20 2 27 11 * 

Запорізькій міський ФПП 929,71 664,00 0,00 94,03 31 3 30 * 

РФПП по м. Донецьк 110,0 0,00 0,00 98,27 0 0 0 * 

ВСЬОГО по регіональним та міським ФПП 41121,16 38790,68 4098,14 2931,11 1871 5575 27714 3404,74 

* - немає даних ** - створений у 2005 році 
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ДОДАТОК М 

Ефективна ставка податку на прибуток підприємств в Україні (2002-2007 роки, %) 
Роки 

 

Види економічної діяльності 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Сільське, мисливське та лісове господарство 3,2 2,5 2,1 2,6 2,7 1,8 

Промисловість всього, в т.ч. 27,4 30,8 24,5 29,1 29,3 28,0 

Добувна 48,2 39,9 27,0 34,5 41,7 31,9 

Обробна всього, в т.ч. 30,3 33,9 25,9 30,5 28,4 26,1 

Харчова 31,2 30,6 28,2 25,2 19,8 24,2 

Легка 30,4 24,9 26,6 22,9 19,1 18,1 

Деревообробна 34,9 27,5 22,5 31,8 37,2 37,0 

Целюлозно-паперова і видавнича 28,6 28,2 21,5 24,5 28,9 29,5 

Виробництво коксу продуктів нафтопереробки та 

ядерного палива 
30,5 42,8 25,9 50,1 27,6 19,9 

Хімічна та нафтохімічна 26,0 26,7 22,6 30,6 39,9 21,3 

Виробництво інших неметалевих виробів 31,6 26,1 27,3 31,5 29,1 25,3 

Металургія та оброблення металу 33,8 38,8 26,6 31,5 30,4 28,7 

Машинобудування 26,1 33,4 25,2 26,7 29,8 24,9 

Виробництво та розподіл електроенергії, газу та води 36,3 34,7 32,3 41,9 21,4 35,0 

Будівництво 32,3 34,2 25,5 24,6 23,3 23,2 

Оптова й роздрібна торгівля 12,5 22,6 17,2 23,9 20,0 19,8 

Готелі та ресторани 28,7 27,8 19,7 22,6 26,5 28,1 

Транспорт і зв‘язок 36,1 40,6 33,9 30,6 32,2 30,9 

Фінансова діяльність 27,9 12,6 9,7 11,1 13,8 11,9 

Інші види діяльності 23,4 29,1 22,1 34,9 19,1 8,6 

Всього по економіці 25,9 28,8 21,9 26,3 23,7 18,8 
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ДОДАТОК Н 

 
Сума сплаченого податку на прибуток підприємств та суми наданих пільг з даного податку 

 

Види економічної 
діяльності 

2005 рік 2006 рік 2007 рік 

Фактично 
сплачено 
податку, 
млн. грн. 

Пільги з 
податку, 
млн. грн. 

Питома вага 
пільг в сумі 
сплаченого 
податку, % 

Фактично 
сплачено 
податку, 
млн. грн. 

Пільги з 
податку, 
млн. грн. 

Питома вага 
пільг в сумі 
сплаченого 
податку, % 

Фактично 
сплачено 
податку, 
млн. грн. 

Пільги з 
податку, 
млн. грн. 

Питома вага 
пільг в сумі 
сплаченого 
податку, % 

Сільське господарство 141,5 0,4 7,5 128,5 6,8 5,3 170,7 9,7 5,7 
Добувна промисловість 2 687,1 48,9 1,8 3 023,2 182,8 6,0 3 337,8 134,6 4,0 

Обробна промисловість:          
Харчова 960,7 22,5 2,3 1 265,6 23,4 1,8 1 481,9 45,8 3,1 

Легка 46,5 1,4 3,0 48,3 4,3 8,8 65,6 2,0 3,0 
Деревообробна 71,1 2,3 3,3 65,6 2,0 3,0 98,0 2,5 2,6 

Паперова і видавнича 269,4 38,6 14,3 301,2 39,8 13,2 328,0 54,8 16,7 
Нафтопереробна 724,3 1,8 0,3 373,0 71,9 19,3 393,2 8,3 2,1 

Хімічна та нафтохімічна 993,7 23,6 2,5 820,2 45,4 5,5 631,4 28,0 4,4 
Інше неметалеве 
виробництво 

372,3 6,3 1,7 460,9 11,0 2,4 975,4 28,1 2,9 

Металургія 3 508,7 48,9 1,4 4 125,4 69,7 1,7 4 776,5 178,9 3,7 
Машинобудування 957,0 26,5 2,8 1 159,3 7,8 0,7 1 777,8 12,5 0,7 

Виробництво, розподіл 
електроенергії, газу, води 

104,0 31,9 30,7 1 690,6 44,2 2,6 1 949,8 147,9 7,6 

Будівництво 1 288,0 44,8 3,5 833,0 53,4 6,4 1 256,8 56,9 4,5 

Оптова й роздрібна 
торгівля 

650,1 174,1 26,8 3 814,4 168,3 4,4 5 764,0 470,3 8,2 

Готелі та ресторани 3 696,7 5,6 0,2 85,2 4,2 4,9 144,7 5,8 4,0 

Транспорт і зв‘язок 69,4 17,5 25,3 3 627,1 108,4 3,0 4 554,5 81,0 1,8 
Фінансова діяльність 3 494,3 1 526,1 43,7 1 849,4 2 508,4 135,6 2 934,4 3 706,0 126,3 

Інші види діяльності 1 115,6 2 885,7 256,0 2 376,6 3 333,1 140,2 3 618,8 4 591,8 126,9 
Всього по економіці 23 464,0 4 906,9 20,8 26 172,0 6 684,8 25,5 34 407,2 9 564,9 27,8 



ДОДАТОК О 

Основні фінансові показники діяльності суб’єктів господарювання – платників податку на прибуток у 
розрізі видів економічної діяльності за 2007 рік 

Назва КВЕД 

Сума 
амортизаційних 

відрахувань 

Прибуток, що 
підлягає 

оподаткуванню 

Податок на 
прибуток 

підприємств 

Прибуток 
після 

оподаткування 

Інвестиції в 
основний 
капітал* 

Різниця між 
інвестиціями та 

амортизаційними 
відрахуваннями 

Сiльське господарство 1 306,8 619,1 149,4 464,3 5 109,7 3 802,9 

Рибальство, рибництво 378,9 439,1 139,5 299,3 8,2 -370,7 

Добувна промисловiсть 10 022,3 23 480,5 5 532,8 17 609,5 7 011,8 -3 010,5 

Переробна промисловiсть 25 915,8 42 703,5 11 330,3 31 169,9 20 646,8 -5 269,0 

Виробництво та розподiлення 
електроенергiї, газу та води 6 720,3 12 472,1 2 799,2 9 061,0 2 709,0 -4 011,3 

Будiвництво 7 928,1 11 793,2 2 704,1 8 770,9 3 383,4 -4 544,7 

Торгiвля 7 120,8 18 674,6 4 160,4 14 001,1 7 291,3 170,5 

Дiяльнiсть готелiв та ресторанiв 5 681,4 3 529,0 926,7 2 585,5 932,5 -4 748,9 

Дiяльнiсть транспорту та зв'язку 9 761,2 7 305,0 2 394,7 4 672,7 11 914,0 2 152,8 

Фiнансова дiяльнiсть 39,8 63,5 16,0 46,8 1 833,7 1 793,9 

Операцiї з нерухомим майном, оренда 8 379,5 7 741,4 2 083,6 5 582,9 17 683,6 9 304,1 
Державне управлiння 252,2 575,7 160,6 413,2 357,1 104,9 

Освiта 274,6 428,2 112,0 317,8 478,1 203,5 

Охорона здоров'я 7 019,4 3 784,6 1 263,0 2 432,0 849,9 -6 169,5 

Надання комунальних послуг; 
дiяльнiсть у сферi культури та спорту 

1 246,2 4 430,6 469,4 3 322,3 1 352,3 106,1 

Всього 92 047,2 138 040,3 34 241,6 100 749,3 81 561,3 -10 485,9 

* Інвестиції в основний капітал враховувалися в цілому по національній економіці (платники податку на прибуток + інші суб‘єкти господарювання, які не є 

платниками податку на прибуток) 
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