
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 

 

 

Кваліфікаційна наукова праця 

на правах рукопису 

 

ГЕРАЩЕНКО ВАДИМ ОЛЕКСІЙОВИЧ 

 

УДК 330.131.5:631.11:636.5 

 

 

ДИСЕРТАЦІЯ 

 

МІКРОЕКОНОМІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ МАЛОГО І 

СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ 

 

 

 

Спеціальність 051 «Економіка»  

Галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» 

 

Подається на здобуття наукового ступеня доктора філософії 

 

 

Дисертація містить результати власних досліджень.  

Використання ідей, результатів і текстів інших авторів мають посилання  

на відповідне джерело   В. О. Геращенко 

 

 

 

Науковий керівник  

Шинкарук Лідія Василівна, 

доктор економічних наук, 

професор, член-кореспондент 

НАН України 

 

 

 

 

 

Київ – 2021 



2 

АНОТАЦІЯ 

Геращенко В. О. Мікроекономічні детермінанти розвитку малого і 

середнього бізнесу. Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 

051 «Економіка». Національний університет біоресурсів і природокористування 

України. Київ, 2021. 

Дисертацію присвячено дослідженню актуального науково-прикладного 

завдання щодо впливу мікроекономічних детермінант на розвиток малого і 

середнього бізнесу в Україні. З цією метою досліджено та систематизовано 

науково-методичні засади, проведено оцінку, аналіз та виокремлено вплив 

мікроекономічних детермінант на розвиток малого і середнього бізнесу в 

Україні та розроблено практичні рекомендацій щодо його активізації. 

Виокремлено особливості тенденцій розвитку малого і середнього бізнесу 

(МСБ) в Україні та в ЄС, з’ясовано, що в ЄС вони відіграють важливу роль у 

створенні робочих місць, грошових надходжень, сплаті податків та отриманні 

доданої вартості. В середньому по економіці частка МСБ переважає за часткою 

підприємств, часткою зайнятих та часткою доданої вартості. винятком. Така ж 

ситуація здебільшого спостерігається і в Україні, хоча динаміка розвитку МСБ 

за різними показниками не така рівномірна як в ЄС, що пояснюється різними 

факторами: коливаннями в самій економіці Україні, початком військових дій, 

загостренням політичної ситуації тощо. Відповідно до цього розвиток малих і 

середніх підприємств вирішує важливі соціально-економічні проблеми 

безробіття населення, створюючи створюються нові робочі місця, формуючи 

податкові надходження у бюджет країни. 

Визначено, що важливими мікроекономічними детермінантами і загалом 

основним капіталом малого і середнього бізнесу є володіння інформацією, 

спеціальними знаннями і здібностями, тобто бізнес має бути інформаційним 

адже інформація виступає каталізатором економічного розвитку, тому витрати 

на інформатизацію повинні постійно зростати. Також інформатизації 
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відводиться важлива роль у формуванні бізнес-середовища, тому він охоплює 

не тільки встановлення сучасної обчислювальної техніки та програмного 

забезпечення, але і нові інструменти, які мають на меті значно полегшити 

ведення бізнесу такі як електронний документообіг, електронний підпис, 

електронні платежі, електронний банк тощо.  

Дослідження створення доданої вартості малим і середнім бізнесом 

демонструє, що в ЄС зростає показник не тільки створення нових підприємств 

та зайнятості населення, але й показник доданої вартості, динаміка якого 

залежить від регіону ЄС, що також характерно для України, окрім того 

спостерігається переважання, за цим показником, великих та середніх 

підприємств над малими та мікропідприємствами.  

Завдяки комплексному підходу та дослідженню теоретичних, практичних 

засад, тенденцій і детермінант розвитку малого та середнього бізнесу, в роботі 

систематизовано наукове трактування таких економічних категорій, «малий і 

середній бізнес», «малі і середні підприємства», «підприємництво». На основі 

узагальнення та систематизації існуючих підходів і трактування даних 

категорій запропоновано використовувати економічні категорії «малий і 

середній бізнес» і «малі і середні підприємства» як тотожні, але розмежовувати 

поняття «малий бізнес» і «мале підприємництво». Це дозволило проаналізувати 

результати діяльності малого і середнього бізнесу, використовуючи статистичні 

дані малих і середніх підприємств та виокремити особливості їх розвитку. 

Розглядаючи малий бізнес як економічну категорію, слід враховувати, що він 

не обов’язково пов’язаний з інноваційною діяльністю, що дає підстави 

розглядати категорію малого бізнесу ширше, аніж підприємництво. 

Встановлено, що в Україні малі та мікропідприємства мають негативні 

тенденції за показниками рентабельності діяльності та чистого прибутку, які є 

основними мікроекономічними детермінантами розвитку малого і середнього 

бізнесу. Дані тенденції не є постійними та коливаються, але можна зробити 

висновок, що підприємства даного розміру більш вразливі до різних факторів 

та мають менше можливостей для утримання своїх ринкових позицій. 
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Детальний аналіз інституційного середовища інвестування МСБ дозволив 

визначити нерівномірність тенденцій інвестування з найбільшими коливаннями 

у 2013-2014рр., та стверджувати про їх залежність від галузі залучення 

інвестицій. Розгляд особливостей інвестування інвестицій також дозволив 

визначити основні можливості МСБ в фінансування бізнесу та нові програми, 

які діють в нашій країні. Серед таких можливостей можна виділити державну 

програму «Доступні кредити 5-7-9», а також інші діючі програми, які 

дозволяють отримати фінансування у формі кредитів чи грантів вітчизняним 

підприємствам. В останні роки відмічається зростання можливостей для 

вітчизняних МСБ в отриманні додаткових ресурсів на фінансування власної 

діяльності. 

Розглянуто структуру джерел фінансування, що дозволило визначити 

особливості макро-, мезо- та мікрорівня, які відрізняються в залежності від 

розміру суб’єкта, що надає фінансування, сформулювати інституційні засади 

інвестування МСБ, які випливають із формальних та неформальних правил та 

розрізняються за законодавчо-нормативним регулюванням держави та впливом 

культури, цінностей на їхнє становлення і втілення. Неформальні правила – 

правила ведення бізнесу, які не сформовані законодавчими та регуляторними 

державними актами, а є стихійними та формуються в результаті розвитку 

культурної спадщини, впливу різних зовнішніх факторів та ризиків, а також від 

діяльності самих органів державної влади. Також до неформальних правил 

можна віднести: навики ведення бізнесу, психологічні фактори, соціальну 

відповідальність бізнесу, на що вітчизняні підприємці не звертають увагу, а 

більше орієнтовані на формальні правила, саме вони і є важливим 

мікроекономічним фактором розвитку бізнесу.  

За результатами аналізу бар’єрів ведення бізнесу запропонована 

класифікація, яка ґрунтується на міжнародних методологічних підходах та 

враховує українські реалії ведення бізнесу. Дана класифікація розрізняє бар’єри 

на макроекономічному та мікроекономічному рівні. Нами виділено такі бар’єри 

як адміністративний чи інституційний, технологічний, фінансовий, 
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торгівельний, інформаційно-компетентісний, корупційний. Корупційний бар’єр 

визначений без розподілу за рівнями, як той, що формується на мікро-

економічному рівні, але має макроекономічне значення та підґрунтя. Дані 

бар’єри мають різний вплив на кожному з зазначених рівнів та формують ті 

детермінанти, які впливають на розвиток МСБ. що дозволить запропонувати 

удосконалений механізм вирішення проблем розвитку МСБ в частині 

подолання зазначених бар’єрів. 

Встановлено, що за показниками Світового рейтингу ведення бізнесу 

відбулося покращення загальної позиції України за рахунок зниження часу на 

реєстрацію підприємства, права власності, кількості податкових платежів, але 

ще існують інші бар’єри, які перешкоджають повноцінному розвитку МСБ, а 

саме: технологічні (підключення до електроенергії), проблеми в регулюванні 

процедури банкрутства, доступність кредитних джерел. Все це стає тими 

детермінантами, які впливають на стан і розвиток МСБ та впливають на 

мікроекономічні детермінанти. Визначення особливостей впливу і важливості 

мікроекономічних детермінант дозволило обґрунтувати необхідність розвитку 

мікроекономічних засад малого і середнього бізнесу в Україні через поєднання 

механізму саморегулювання, основою якого є мікроекономічні чинники та 

державного регулювання, що дозволить через механізм синергетичного ефекту 

реалізувати концепцію інклюзивного розвитку малого і середнього бізнесу в 

Україні. 

У сучасних економічних умовах, ускладнених глобальною пандемією, 

уточнено роль малого та середнього бізнесу, як чинника стабілізації 

виробництва продукції харчування в період пандемії COVID, через спрощення і 

розширення доступу населення до продовольства, стимулюючи безконтактні 

торгівельні операції. Такі інструменти дозволять позитивно вплинути на 

формування таких найважливіших мікроекономічних детермінант як дохід та 

прибуток і отримати, окрім економічного ефекту, зниження рівня масового 

скупчення людей, захворюваності та рівня напруги у суспільстві. Також він 

відіграє значну роль у забезпеченні зайнятості, насиченні ринку споживчими 
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товарами та послугами, сприяє послабленню монополізму, розвитку 

конкуренції, структурній перебудові економіки і засобом досягнення 

особистого успіху. 

В результаті дослідження діяльності малого і середнього бізнесу країн ЄС 

підтверджено, що успішний розвиток країн з ринковою економікою багато в 

чому обумовлено тим, що відпрацьовано механізм взаємодії великого бізнесу і 

МСБ. Велике виробництво в цих країнах не протиставляється малому а 

підтримується принцип кооперації підприємств різних розмірів, які 

взаємодоповнюють один одного, в першу чергу тоді, коли це стосується 

поглиблення спеціалізації окремих виробництв і інновацій. Саме від малого і 

середнього бізнесу в багатьох випадках залежить завершеність виробничих 

циклів і в цілому, і фінансово-економічні результатів діяльності великих фірм 

як кінцевих виробників. Разом з тим, залежність від змін умов бізнес 

середовища робить малий і середній бізнес дуже вразливим і висока чутливість 

до змін в інституціональному полі обумовлює залежність малого і середнього 

бізнесу від державної підтримки. 

За результатами аналізу діяльності малого і середнього бізнесу в Україні, 

можна стверджувати, що підґрунтям для підвищення рівня знань бізнесу 

можуть стати не лише вищі навчальні заклади та інші державні установи, а й 

приватні підприємства. Виведення бізнес-освіти на новий рівень можна 

розцінювати як покращення інноваційної діяльності, що є пріоритетом 

розвитку на сьогодні. Окрім того, використання для цих цілей навчальних 

закладів може допомогти їм отримати статус регіональних центрів інноваційної 

діяльності. Ще одним важливим інструментом, є створення «технологічних 

парків» – місця концентрації технологічних інновацій підприємств для 

ефективного розвитку галузей регіонів. 

Необхідною умовою ефективної діяльності малого і середнього бізнесу є 

удосконалення підходів до розробки державної політики стимулювання 

розвитку малого і середнього бізнесу, які полягають у забезпеченні тісного 

зв’язку цілей розвитку МСБ із загальноекономічними і соціальними цілями 
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країни; сприяння розвитку таких мікроекономічних чинників як культура та 

навики ведення бізнесу через приєднання до Глобального моніторингу 

підприємництва (ГМП), сприяння розвитку соціального підприємництва в 

Україні, сприяння навчанню підприємництву молоді, жінок та внутрішньо 

переміщених осіб; встановленні ефективного механізму моніторингу 

результатів для забезпечення чіткого розмежування функцій реалізації 

державної політики на центральному і місцевому рівнях влади; покращення 

рівня конкурентоспроможності та інноваційної діяльності МСБ; забезпеченнях 

участі у регіональному розвитку, розроблення механізму співфінансування 

сільськогосподарських підприємств, забезпечення взаємодії між наукою та 

бізнесом. 

У сучасних економічних умовах, формування державної політики 

підтримки малого і середнього бізнесу потребує дієвої цілісної системи його 

підтримки, враховуючи особливості і рівень розвитку країни та стратегічні цілі, 

тому актуальними на сьогодні можуть бути такі інструменти: сприяння 

створенню малих підприємств, тими, хто перебуває в службі зайнятості і є 

безробітним, допомога молоді у створенні і розвитку власної справи, допомога 

місцевих органів влади в розвитку малого бізнесу на місцях, створення мережі 

спеціалізованих фондів, які фінансують малий бізнес. 

Важливим інструментом розвитку малого і середнього бізнесу в Україні є 

розвиток інструментів саморегулювання, який залишається новим, але 

важливим напрямком дії мікроекономічних детермінант через механізм 

саморегулювання бізнесу. Підприємці своїми спільними зусиллями можуть 

впливати на розвиток демократії, економічні можливості і соціальну 

справедливість, що найчастіше проявляється через самостійні і добровільні 

об’єднання суб’єктів підприємницької діяльності – бізнес-асоціації. Будь-які 

позитивні зміни в сфері розвитку бізнесу неможливі без ініціативи підприємців 

і саме важливою відмінною рисою бізнес-асоціацій є те, що їх діяльність 

здійснюється заради захисту прав підприємців і суспільства, а не виключно. 
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АNNOTATION 

Gerashchenko V. О. Microeconomic Determinants of Small and Medium 

Business Development. Qualifying scientific work printed as a manuscript. 

The dissertation for a scientific degree of the doctor of philosophy, specialty 

051 «Economics». National University of Life and Environmental Sciences of 

Ukraine. Kyiv, 2021. 

The thesis is devoted to the study of a topical scientific and applied issue of 

microeconomic determinants influence on the development of small and medium 

businesses in Ukraine. For this purpose, the scientific and methodological 

foundations have been studied and systematized, the assessment, analysis and the 

impact of microeconomic determinants on the development of small and medium 

businesses in Ukraine have been evaluated and practical recommendations have been 

advanced for its activation. 

The features of small and medium business (SMB) development trends in 

Ukraine and the EU are highlighted, and it is found that in the EU they play an 

important role in job creation, cash flow, tax payment and value added. On average, 

the share of SMB in the economy is dominated by the share of enterprises, the share 

of employees and the share of value added. The same situation is mostly observed in 

Ukraine, although the dynamics of SMB development on various indicators is not as 

uniform as in the EU, which is explained by various factors: fluctuations in Ukraine’s 

economy, the beginning of hostilities, aggravation of the political situation and so on. 

Accordingly, the development of small and medium enterprises solves important 

socio-economic issues of unemployment, creating new jobs, generating tax revenues 

to the state budget. 

It is determined that important microeconomic determinants and in general the 

main capital of small and medium business is the possession of information, special 
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knowledge and skills, i. e. business should be informational because information is a 

catalyst for economic development, so the cost of informatization should continue to 

grow. Informatization also plays an important role in shaping the business 

environment, so it covers not only the installation of modern computer hardware and 

software, but also new tools that aim to greatly facilitate doing business such as 

electronic document management, electronic signature, electronic payments, 

electronic banking, etc. 

The study of value added by small and medium business shows that in the EU 

not only the creation of new enterprises and employment are growing, but also the 

value added, the dynamics of which depends on the EU region, which is also typical 

for Ukraine, indicator of large and medium enterprises over small and micro 

enterprises. 

Due to a comprehensive approach and research of theoretical, practical 

principles, trends and determinants of small and medium business development, the 

paper systematizes the scientific interpretation of such economic categories as «small 

and medium business», «small and medium enterprises», «entrepreneurship». Based 

on the generalization and systematization of existing approaches and interpretation of 

these categories, it is proposed to use the economic categories «small and medium 

business» and «small and medium enterprises» as identical, but to distinguish 

between «small business» and «small entrepreneurship». This allowed us to analyze 

the results of small and medium business, using statistics from small and medium 

enterprises and highlight the features of their development. When considering a small 

business as an economic category, it should be borne in mind that it is not necessarily 

related to innovation, which gives grounds to consider the category of small business 

more broadly than entrepreneurship. 

It is established that in Ukraine small and micro enterprises have negative 

trends in terms of profitability and net profit, which are the main microeconomic 

determinants of small and medium business development. These trends are not 

constant and fluctuate, but it can be concluded that companies of this size are more 
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vulnerable to various factors and have fewer opportunities to maintain their market 

positions. 

A detailed analysis of the institutional environment of SMB investment 

allowed us to identify the uneven investment trends with the largest fluctuations in 

2013-2014, and to claim that they depend on the area of investment. Consideration of 

the investing features also made it possible to identify the main opportunities for 

SMB in financing and new programs that operate in our country. Such opportunities 

include the state program «Affordable Loans 5–7–9», as well as other existing 

programs that allow obtaining funding in the form of loans or grants to domestic 

enterprises. In recent years, there has been an increase in opportunities for domestic 

SMB to acquire additional resources to finance their own activities.  

The structure of funding sources is considered, which allowed to determine the 

features of macro-, meso- and micro-level, which differ depending on the size of the 

entity providing funding, to formulate institutional principles of SMB investment, 

which follow from formal and informal rules and differ in legislation regulation of 

the state and the influence of culture, values on their formation and implementation. 

Informal rules are directives of doing business that are not formed by legislative and 

regulatory state acts, but are spontaneous and are formed as a result of the 

development of cultural heritage, the influence of various external factors and risks, 

as well as the activities of public authorities. Also, informal rules include: business 

skills, psychological factors, social responsibility of business, which domestic 

entrepreneurs do not pay attention to, but are more focused on formal rules, they are 

an important microeconomic factor in business development. 

Based on the analysis results of barriers to doing business, a classification is 

proposed, which is based on international methodological approaches and takes into 

account the Ukrainian realities of doing business. This classification distinguishes 

between barriers at the macroeconomic and microeconomic levels. We have 

identified such barriers as administrative or institutional, technological, financial, 

trade, information and competence, corruption. The corruption barrier is defined 

without division by levels, as one that is formed at the microeconomic level, but has a 
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macroeconomic significance and basis. These barriers have different effects at each 

of these levels and form the determinants that affect the development of SMB, which 

will offer an improved mechanism for solving the issues of SMB development in 

terms of overcoming these barriers. 

It is established that according to the World Business Rankings, Ukraine’s 

overall position has improved due to reduced time for business registration, 

ownership, the number of tax payments, but there are other barriers that hinder the 

full development of SMB, namely: technological (connection to electricity), issues of 

regulating bankruptcy proceedings, availability of credit sources. All these become 

the determinants that affect the state and development of SMB and affect the 

microeconomic determinants. Acknowledging the impact features and importance of 

microeconomic determinants allowed justifying the need to develop microeconomic 

principles of small and medium business in Ukraine through a combination of self-

regulatory mechanism based on microeconomic factors and government regulation, 

which will implement the concept of inclusive SMB development in Ukraine. 

In today’s economic environment, complicated by the global pandemic, the 

role of small and medium business as a factor in stabilizing food production during 

the COVID pandemic has been clarified, by simplifying and expanding public access 

to food by stimulating contactless trade. Such tools will have a positive impact on the 

formation of such important microeconomic determinants as income and profit and 

get, in addition to the economic effect, a reduction in crowds, morbidity and tension 

in society. It also plays a significant role in providing employment, saturating the 

market with consumer goods and services, weakening monopolies, developing 

competition, restructuring the economy and a means of achieving personal success. 

As a result of the study of small and medium business in the EU, it was 

confirmed that the successful development of market economies is largely due to the 

fact that the mechanism of interaction between big business and SMB has been 

worked out. Large-scale production in these countries is not opposed to small-scale 

one, but supports the principle of enterprises of different sizes cooperation, which 

complement each other, especially when it comes to deepening the specialization of 
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individual industries and innovations. It is small and medium business that in many 

cases depends on the completion of production cycles in general, and the financial 

and economic performance of large firms as end producers. However, the dependence 

on changes in the business environment makes small and medium business very 

vulnerable and high sensitivity to changes in the institutional field causes the 

dependence of small and medium business on government support. 

According to the analysis of small and medium business in Ukraine, it can be 

argued that the basis for improving the level of business knowledge can be not only 

higher education institutions and other government agencies, but also private 

enterprises. Bringing business education to a new level can be seen as improving 

innovation, which is a priority for development today. In addition, the use of 

educational institutions for these purposes can help them to obtain the status of 

regional innovation centers. Another important tool is the creation of «technology 

parks» – places of concentration of technological innovation enterprises for the 

effective development of industries in the regions. 

A necessary condition for the effective operation of small and medium 

business is to improve approaches to the development of state policy to stimulate the 

advancement of small and medium business, which are to ensure close integration of 

SMB improvement goals with general economic and social goals; promoting the 

progress of microeconomic factors such as culture and business skills through 

accession to the Global Business Monitoring (GBM), encouraging the expansion of 

social entrepreneurship in Ukraine, upgrading entrepreneurship training for young 

people, women and internally displaced persons; establishing an effective mechanism 

for monitoring results to ensure a clear delineation of state policy implementation 

functions at the central and local levels of government; improving the 

competitiveness level and SMB innovation; ensuring participation in regional 

development, enhancing a mechanism for agricultural enterprises co-financing, 

ensuring interaction between science and business. 

In contemporary economic conditions, the formation of state policy to support 

small and medium business requires an effective integrated system of its support, 
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taking into account the features and the country and strategic goals development 

level, so the following tools may be relevant today: promoting the creation of small 

business by those who are in the employment service and are unemployed, helping 

young people to generate and develop their own business, assistance to local 

authorities in the development of small business, creating a network of specialized 

funds to finance small business. 

An important tool for the development of small and medium business in 

Ukraine is promoting self-regulatory instruments, which remain a new but important 

area of microeconomic determinants action through the mechanism of business self-

regulation. Entrepreneurs can work together to influence the advancement of 

democracy, economic opportunities and social justice, which is most often 

manifested through independent and voluntary associations of business entities – 

business associations. Any positive changes in the field of business development are 

impossible without the initiative of entrepreneurs and the most important feature of 

business associations is that their activities are carried out to protect the rights of 

entrepreneurs and society.  

Key words: small business, medium business, small enterprises, medium 

enterprises, microeconomic determinants, macroeconomic determinants, barriers to 

doing business. 
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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. У сучасних глобальних умовах зросла 

необхідність дослідження впливу малого і середнього бізнесу на можливості 

економічного розвитку, оскільки особливості структури вітчизняної економіки, 

зумовлюють потребу обґрунтування основних напрямів здійснення 

прогресивних структурних перетворень у секторі малих і середніх підприємств.  

Питання розвитку малого і середнього бізнесу є предметом дискусій, не 

лише в країнах які розвиваються, але й у розвинених країнах. Основним 

питанням є роль малого і середнього бізнесу в забезпеченні економічного 

зростання і вирішення соціальних проблем, таких як зниження безробіття і 

боротьба з бідністю, також останнім часом актуалізувалося питання 

забезпечення продовольчої безпеки. Пріоритетне значення малого і середнього 

бізнесу для економічного зростання визначено Актом про малий бізнес для 

Європи і першочерговими пріоритетами реалізації Стратегії сталого розвитку 

«Україна-2020». Використання можливостей малого і середнього бізнесу 

дозволить, певною мірою, вирішити не лише економічні, але і соціальні 

завдання державної політики, сприяти нарощуванню частки інноваційної 

продукції та створенню нових робочих місць. 

Дослідження питань підприємництва були закладені ще у ХVIII ст. у 

працях видатних західних економістів А. Сміта, Д. Рікардо, Ж.-Б. Сея та 

розвинулися у подальшому дослідженнях М. Вебера, В. Зомбарта,  

Д. Кейнса, П. Самуельсона, Ф. Хайєка, Й. Шумпетера та інші. У подальшому 

дослідженнями малого та середнього бізнесу займалися З. Джонсон, 

Дж. Мак Міллан, Д. Вудроф, А. Хоскінг та інші. Теоретичні підходи до 

формування малого і середнього бізнесу, його регулювання та стимулювання в 

Україні знайшли відображення у працях українських вчених, зокрема 

Ю. Бажала, З. Варналія, В. Воротіна, Л. Воротіної, В. Гейця, А. Гриценка, 

М. Ільчука, І. Коновала, Н. Краус В. Кредісова, І. Малого, В. Осецького, 

О. Єрмакова, Т. Черняка, А. Чухна, Л. Шинкарук та багатьох інших. 



19 

Бізнес, як приватне підприємництво, включає великі, середні і малі 

підприємства. Досліджуючи бізнес, який сформований малими і середніми 

підприємствами, використовується економічна категорія «малий і середній 

бізнес», яка є тотожною категорією «малі і середні підприємства». 

Низький рівень розвитку малого і середнього бізнесу в масштабі усієї 

національної економіки зумовлений несприятливими детермінантами як на 

макро-, так і на мікрорівні національної економіки, що негативно впливає на 

перспективи економічного розвитку країни. Подальший розвиток малих і 

середніх підприємств України має визначатися спроможністю знайти відповіді 

на виклики, що сформувалися під впливом глобальних тенденцій не лише 

економічного розвитку, але й неекономічних, зокрема глобальних пандемій, і 

перетворень у вітчизняній економіці.  

Вищезазначене дає підстави стверджувати, що проблема є комплексною і 

потребує додаткових досліджень, доповнення методології ідентифікації 

особливостей впливу мікроекономічних детермінант на розвиток малого і 

середнього бізнесу.  

Зв’язок теми дисертації з державними програмами, науковими 

напрямами Університету та кафедри. Дисертацію виконано у відповідності з 

планами наукових досліджень кафедри виробничого та інвестиційного 

менеджменту Національного університету біоресурсів і природокористування 

за темою: «Продовольча безпека: світові тенденції та можливості 

агропродовольчого комплексу України» (номер державної реєстрації 

0117U007079). В межах зазначеної теми автором розроблено пропозиції щодо 

підвищення ролі малого і середнього бізнесу загалом та агропродовольчого 

сектора, зокрема, у забезпеченні продовольчої безпеки країни. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

удосконалення теоретико-методологічних засад впливу мікроекономічних 

детермінант на розвиток малого і середнього бізнесу в Україні та розроблення 

практичних рекомендацій щодо його активізації. 

Реалізація поставленої мети зумовила вирішення таких завдань: 
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- уточнити місце та роль малого і середнього бізнесу як особливого виду 

діяльності; 

- з’ясувати особливості процесу становлення і розвитку МСБ в Україні; 

- оцінити динаміку та виявити особливості бар’єрів розвитку малого і 

середнього бізнесу в Україні;  

- визначити вплив мікроекономічні детермінант на розвиток малого і 

середнього бізнесу в Україні; 

- уточнити основні принципи формування державної політики 

стимулювання розвитку малого і середнього бізнесу в Україні; 

- визначити концептуальні засади регулювання розвитку малого і 

середнього бізнесу в Україні; 

- визначити чинники впливу на прийняття інвестиційного рішення та 

обґрунтувати напрями регуляторної політики держави щодо зниження бар’єрів 

МСБ. 

Об’єктом дослідження – є процес розвитку малого і середнього бізнесу в 

Україні. 

Предметом дослідження – є мікроекономічні детермінанти та 

особливості їх впливу на розвиток малого і середнього бізнесу в Україні  

Методи дослідження. Теоретико-методологічною основою дисертаційної 

роботи є фундаментальні положення класичних і сучасних теорій ринкової 

економіки, наукові дослідження вітчизняних і зарубіжних вчених. Розв’язання 

поставлених у роботі завдань здійснювалося із застосуванням таких наукових 

методів і прийомів: методів системного аналізу, абстракції – для 

систематизації основних напрямів державної політики відносно бізнесу, аналізу 

механізмів його регулювання; історичного і порівняльного аналізу – для 

дослідження еволюції процесу становлення підприємницького сектора в 

трансформаційному періоді, сучасних тенденції розвитку цього сектора 

економіки, зіставлення його ролі і значення у ряді країн; логічного узагальнення 

та аналогії – для дослідження соціально-економічної сутності малого та 

середнього бізнесу та конкретизації понятійного апарату; методу деталізації – 
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для визначення основних показників діяльності МСБ; методів математичного 

моделювання – для побудови моделі оцінки визначальних факторів розвитку 

інституційного середовища малого і середнього бізнесу в Україні; статистико-

аналітичних методів (групування, порівнянь, побудови динамічних рядів 

індексний) та графічного методу – для дослідження тенденцій розвитку МСБ, 

оцінки динаміки, структури й ефективності економічного розвитку в Україні; 

методу кластерного аналізу – для класифікації середнього бізнесу; методу 

економетричного аналізу – для оцінки і кореляційно-регресійного аналізу 

впливу різних чинників на ухвалення Інвестиційного рішення підприємствами 

малого і середнього розміру та визначення комплексу статистично значущих 

факторів, що впливають на імовірність інвестування у малому та середньому 

бізнесі. 

Інформаційну базу для проведення дисертаційного дослідження склали: 

Закони України та нормативні акти Верховної Ради України та Кабінету 

Міністрів України, статистичні дані та аналітичні матеріали Державного 

комітету статистики України, дослідження вітчизняних і зарубіжних вчених, 

матеріали міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій, 

аналітичні огляди.  

Побудову графіків та таблиць виконано із застосуванням програмного 

пакету Microsoft Excel. Статистична обробка бази даних, що використовується 

автором як емпіричний матеріал, здійснено з використанням статистичного 

програмного пакету SPSS8.0. 

Наукова новизна основних результатів дослідження полягає у 

комплексному дослідженні теоретико-методологічних та організаційно-

економічних засад впливу мікроекономічних детермінант на розвиток малого і 

середнього бізнесу в Україні і розроблення практичних рекомендацій щодо його 

активізації. До основних результатів дослідження, одержаних автором, що 

виносяться на захист та визначають наукову новизну, належать такі: 

набули подальшого розвитку: 

- визначення особливостей впливу і важливості мікроекономічних 
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детермінант та обґрунтовано необхідність розвитку мікроекономічних засад 

малого і середнього бізнесу в Україні через поєднання механізму 

саморегулювання, основою якого є мікроекономічні чинники, та державного 

регулювання, що дозволить через механізм синергетичного ефекту реалізувати 

концепцію інклюзивного розвитку малого і середнього бізнесу в Україні; 

- уточнення ролі малого та середнього бізнесу, як чинника стабілізації 

виробництва продукції харчування в період пандемії COVID, через спрощення і 

розширення доступу населення до продовольства, стимулюючи безконтактні 

торгівельні операції, які дозволять активізувати зростання найважливіших 

мікроекономічних детермінант – дохід та прибуток, а також можливість 

отримати окрім економічного ефекту, зниження рівня масового скупчення 

людей і рівня напруги у суспільстві; 

- з’ясування особливостей становлення та розвитку малого і середнього 

бізнесу в Україні вивчаючи умови їх створення на мікрорівні виокремлюючи 

такі мікроекономічні детермінант: культуру ведення бізнесу, корпоративну 

соціальну відповідальність, відносини у колективі, рівень освіти, структуру 

власності що дозволяє стверджувати про їх значний вплив на розвиток МСБ і 

необхідність більшої уваги при розробленні стратегій розвитку;  

- розкриття особливостей розвитку МСБ в ЄС та Україні, що дозволило 

підтвердити їх достатньо вагому роль в ЄС, зокрема, у багатьох секторах 

економіки переважають саме підприємства МСБ над великими підприємства; 

МСБ суттєво впливають на формування ринку праці та надходжень до держави 

у вигляді податків, створенні доданої вартості та залученні інвестицій. Динаміка 

українських показників не є тотожною європейським і знаходиться під впливом 

політичних та інших факторів, проте за останні роки, вітчизняні показники 

розвитку МСБ мають позитивну тенденцію, хоча малі та мікропідприємства 

мають більше труднощів у розвитку в порівнянні із середніми; 

- розкриття можливостей фінансування діяльності МСБ через державні 

програми України та програми міжнародних інституцій, які оперують на 

нашому ринку, що дає підстави стверджувати про зростання їх частки у 
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інвестуванні. Це дозволило визначити особливості макро-, мезо- та мікрорівня, 

які відрізняються в залежності від розміру суб’єкта, що надає фінансування, 

сформулювати інституційні засади інвестування МСБ, які випливають із 

формальних та неформальних правил та розрізняються за законодавчо-

нормативним регулюванням держави та впливом культури, цінностей на їхнє 

становлення і втілення; 

- розкриття динаміки бар’єрів розвитку малого та середнього бізнесу в 

Україні на основі аналізу показників якості бізнес-середовища, що дозволило 

виявити, значно вищі інституціональні бар’єри ніж фінансові і практично не 

враховано вплив мікроекономічних детермінант на якість бізнес-середовища. Це 

дозволяє стверджувати, що хоча світовий рейтинг ведення бізнесу свідчить про 

покращення загальної позиції в Україні за рахунок зниження часу на реєстрацію 

підприємства, права власності, кількості податкових платежів та інше, але ще 

існують інші бар’єри, які перешкоджають повноцінному розвитку МСБ, а саме: 

технологічні (підключення до електроенергії), проблеми в регулюванні 

процедури банкрутства, доступність кредитних джерел.  

удосконалено: 

- підходи до визначення впливу інституційного середовища на прийняття 

рішень МСБ про інвестування, які дозволили підтвердити тенденції 

нерівномірності інвестування, суттєвих коливань у 2013–2014 рр. та підтвердити 

їх залежність від розміру підприємства і галузі. Зокрема, інвестиції у великі 

підприємства переважають у промислових галузях, тоді як у малих підприємств 

– інвестиції у землю; 

- підходи до класифікації бар’єрів та запропоновано авторський підхід до 

класифікації бар’єрів розвитку МСБ в Україні, яка ґрунтується на 

методологічних підходах міжнародних організацій та наукових доробках різних 

авторів. Дана класифікація виділяє адміністративний/інституційний, 

технологічний, фінансовий, торгівельний, інформаційно-компетентнісний, 

корупційний бар’єри, які охарактеризовано за двома рівнями: 

макроекономічним та мікроекономічним, що дозволить запропонувати 
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удосконалений механізм вирішення проблем розвитку МСБ в частині подолання 

зазначених бар’єрів; 

- визначення складових інституційного середовища ведення бізнесу в 

Україні через включення формальних та неформальних правил, що виступають 

мікроекономічними детермінантами впливу на МСБ. Неформальні правила – 

правила ведення бізнесу, які не сформовані законодавчими та регуляторними 

державними актами, а є стихійними та формуються в результаті розвитку 

культурної спадщини, впливу різних зовнішніх факторів та ризиків, а також від 

діяльності самих органів державної влади. Також до неформальних правил 

можна віднести: навики ведення бізнесу, психологічні фактори, соціальну 

відповідальність бізнесу, на що вітчизняні підприємці не звертають увагу, а 

більше орієнтовані на формальні правила, саме вони і є важливим 

мікроекономічним фактором розвитку бізнесу.  

- удосконалено підходи до розробки державної політики стимулювання 

розвитку малого і середнього бізнесу, які полягають у забезпеченні тісного 

зв’язку цілей розвитку МСБ із загальноекономічними і соціальними цілями 

країни; сприяння розвитку таких мікроекономічних чинників як культура та 

навики ведення бізнесу через приєднання до Глобального моніторингу 

підприємництва (ГМП), сприяння розвитку соціального підприємництва в 

Україні, сприяння навчанню підприємництву молоді, жінок та внутрішньо 

переміщених осіб; встановленні ефективного механізму моніторингу 

результатів для забезпеченні чіткого розмежування функцій реалізації 

державної політики на центральному і місцевому рівнях влади; покращення 

рівня конкурентоспроможності та інноваційної діяльності МСБ; забезпечення 

участі МСБ у регіональному розвитку, розроблення механізму співфінансування 

сільськогосподарських підприємств, забезпечення взаємодії між наукою та 

бізнесом. 

Практичне значення одержаних результатів. Практичним результатом 

є пропозиції та практичні рекомендації щодо розвитку малого і середнього 

бізнесу через регулювання соціальних, культурних, політичних, інституційних 
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та інших детермінант для Київської області. Зокрема, науково-методичні 

розробки автора щодо формування механізму стимулювання розвитку бізнесу 

прийнято для практичного застосування в роботі постійної комісії з питань 

соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва, торгівлі, 

регуляторної, інноваційно-інвестиційної політики, зовнішньо-економічних 

зв’язків та фінансового забезпечення розвитку області. 

Науково-методичні розробки здобувача також використовуються в 

навчальному процесі кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту 

Національного університету біоресурсів і природокористування України при 

викладанні дисциплін: «Виробничий менеджмент», «Управління проектами 

стартап (Startup)», «Інвестиційний менеджмент», для студентів факультету 

аграрного менеджменту. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження є самостійною 

науковою працею, в якій викладено підхід до важливого наукового завдання – 

удосконалення теоретико-методологічних підходів та розроблення практичних 

рекомендацій щодо розвитку малого і середнього бізнесу в Україні враховуючи 

мікроекономічні детермінанти. Усі розробки, висновки, пропозиції, що 

виносяться на захист, є результатом власних досліджень і авторських здобутків. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати досліджень 

доповідались та обговорювались на: Міжнародній науково-практичній 

конференції «Інклюзивний розвиток національної економіки:  

глобальні тенденції, можливості України та роль агропродовольчого сектору» 

(м. Київ, 2017 р.); ІІ Міжнародній науково-практичній конференції 

«Інклюзивний розвиток національної економіки: глобальні тенденції, 

можливості України та роль агропродовольчого сектору» (м. Київ, 2018 р.); 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми 

менеджменту в умовах інноваційного розвитку економіки» 

(м. Тернопіль, 2019 р.); Міжнародній науковій конференції «Теорія і практика 

сучасної психології: реалії й перспективи» (м. Київ, 2019 р.); ІІІ Міжнародній 

науково-практичній конференції «Інклюзивний розвиток національної 
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економіки: глобальні тенденції, можливості України та роль агропродовольчого 

сектору» (м. Київ, 2019 р.). 

Публікації. Основні результати дослідження висвітлено у 12 наукових 

працях, з яких 4 статті у наукових фахових виданнях України, включених до 

міжнародних наукометричних баз даних, 3 статті у періодичному науковому 

виданні іншої держави, яка входить до Організації економічного 

співробітництва та розвитку та/або Європейського Союзу та Scopus, 5 тез 

наукових доповідей. Загальній обсяг публікацій, що належать особисто 

авторові, становить 3,1 друк. арк. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з анотації, 

вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. 

Загальний обсяг дисертації становить 313 сторінок, який містить 40 таблиць та 

25 рисунків. Список використаних джерел налічує 153 найменування, викладені 

на 16 сторінках. Дисертація містить 22 додатки, які розміщені на 88 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1. 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РЕГУЛЮВАННЯ 

РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ 

1.1. Малий і середній бізнес як економічна категорія 

Створення сприятливого середовища для розвитку малого і середнього 

бізнесу (у подальшому буде використовуватися скорочений термін МСБ) є 

підґрунтям для розв’язання не лише економічних, але й соціальних проблем, 

основними з яких є забезпечення ринку товарами та послугами, створення 

додаткових робочих місць та вирішення питання зайнятості в кризових 

регіонах, для яких характерне структурне безробіття, прискорення структурної 

перебудови економіки та покращення конкурентного середовища, зростання 

надходжень до місцевих бюджетів, поліпшення індикаторів інвестиційного 

клімату і забезпечення ефективного використання місцевих сировинних 

ресурсів. 

В економіці України відбуваються процеси глибокої структурної 

трансформації, яка покликана забезпечити формування ринкового середовища, 

яке розвивається на засадах підприємницької ініціативи, ефективності 

виробництва та розширеного і рівноцінного доступу до ресурсів, результатом 

якої має стати підвищення рентабельності виробництва і продуктивності праці. 

Тенденції подрібнення і диверсифікації промислових підприємств притаманні 

переважній більшості високоіндустріальних країн світу. Саме малий та 

середній бізнес, який займається виробництвом продукції зможе реалізувати 

вище окреслені завдання через сприяння широкому впровадженню високих 

технологій та зростанню частки інноваційної продукції. В Україні малі і середні 

виробництва концентруються переважно навколо великих промислових міст, 

використовуючи економічні переваги і отримуючи таким чином синергетичний 

ефект від дії макроекономічних і мікроекономічних детермінант розвитку 

малого і середнього бізнесу.  
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Дослідження особливостей розвитку малого та середнього бізнесу завжди 

є актуальним, оскільки дозволяє розробляти ефективну політику впливу на 

економічний розвиток країни, хоча роль і місце малого і середнього бізнесу 

(МСБ) в різних національних економіках залежать від рівня і етапів їх розвитку 

та завдань, які бізнес покликаний вирішувати. Зокрема в деяких країнах малий і 

середній бізнес покликаний в першу чергу забезпечити економічну стабільність 

і зайнятість в інших доповнює великий бізнес та робити його більш мобільним.  

В Україні малий і середній бізнес забезпечує 61 % доданої вартості, 37 % 

податкових надходжень та 73 % робочих місць, але економічний розвиток не 

лише МСБ, але й економіки загалом, ускладнений глобальною пандемією 

COVID-19, яка найболючіше вдарила саме по малих і середніх підприємствах. 

Хоча на підтримку бізнесу підписано низку законів (Закон «Про соціальну 

підтримку застрахованих осіб та суб’єктів господарювання на період 

здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів» № 1071-ІХ; «Про 

внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо 

соціальної підтримки платників податків на період здійснення обмежувальних 

протиепідемічних заходів» № 1072-ІХ; «Про внесення змін до статті 28 Закону 

України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» № 1073-ІХ) [1] вони не 

дозволяють повною мірою підтримати бізнес у даній ситуації. 

Також в Україні є інструменти і програми, які були напрацьовані у 

2020 році, це, так звана програма 8 тис. грн., програма підтримки і по 

тимчасовому безробіттю, і повернення ЄСВ для підприємців та інші, також 

ініційовано створення Офісу з питань малого та середнього бізнесу наразі діє 

близько 10 різних організацій, які допомагають в процесі створення та 

діяльності малому бізнесу. Період карантину є надзвичайно складним, 

особливо для тих компаній, що не можуть перенести свій бізнес в онлайн, 

однак, очевидно, що якщо обмежувальні заходи будуть подовжені, багатьом 

малим і середнім компаніям доведеться коригувати витрати, реорганізовувати 

бізнес, або ж повністю згортати свою. Про це свідчать результати експрес-

опитування, яке провела Європейська Бізнес Асоціація серед представників 
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малого та мікробізнесу – учасників проєкту Unlimit Ukraine. Так, згідно з 

результатами опитування, 18 % респондентів розглядають варіант закриття 

власного бізнесу,78 % повідомляють про втрати до 75 % від доходів, і тільки 

4 % можуть похвалитися збільшенням прибутку компанії [2]. 

Загальновідомим фактом є те, що від економічних наслідків пандемії 

коронавірусу надзвичайно потерпають малі підприємства, що є надзвичайно 

загрозливим, оскільки малий бізнес генерує значну кількість робочих місць, але 

сповільнення бізнес-активності вимусить змінювати розмір штату та зарплату 

персоналу у бік зменшення. Це підтвердили результати опитувань [2], оскільки, 

41 % планують адаптувати заробітну плату персоналу, 33% ще не визначилися, 

а 26 % власників підприємств збережуть виплати у чинному розмірі, також 

прийдеться зменшити кількість працівників 31 % підприємств, тоді як 21 % ще 

не визначилися, а 48 % респондентів не планують жодних скорочень.1 

На сьогодні все ще існує ситуація, коли термін «мале підприємництво» і 

«малий бізнес» є тотожними, вважається, що відмінність між цими термінами 

полягає лише в тому, що термін «мале підприємництво» – це юридичний термін 

і вживається переважно в нормативних актах [3], а «малий бізнес» – це 

економічний термін і використовується для висвітлення питань економічного 

розвитку. 

На нашу думку, важливим є теоретичні підходи до трактування 

підприємництва та підприємницької діяльності як явища, яке носить соціально-

економічний характер, оскільки питання розвитку підприємництва були 

центром уваги науковців багатьох шкіл і течій. Перші спроби систематизації 

теоретичних знань щодо розуміння підприємництва відносяться ще до ХVІІ 

столітті і пов’язані з ім’ям Річарда Кантільйона. Вчений здійснив системний 

аналіз підприємництва і довів, що в економічному середовищі з’явився новий 

                                                             
Довідково: 

Опитування проводилось з 24 до 30 березня 2020 року серед аудиторії проекту Unlimit Ukraine. В ньому взяли участь 155 підприємців – 

представників малого та середнього бізнесу. Unlimit Ukraine – платформа для розвитку малого та мікробізнесу, створена на базі 

Європейської Бізнес Асоціації. Проект надає комплексну підтримку для малого та мікробізнесу через освітні заходи і консультації, участь у 

спецпроектах, діагностику проблем бізнесу й обговорення актуальних для нього питань. Учасником проекту може стати малий і 

мікробізнес із формою власності ФОП без обмеження видів діяльності. Сьогодні проект налічує   1 811 учасників.
1  



30 

прошарок людей, які, приймаючи на себе ризики, здійснюють ринковий обмін з 

метою отримання прибутку. 

Ми дотримуємось визначення, що підприємництво – це діяльність, яка на 

основі ризику ініціює, на основі заповзятливості організовує, на основі 

відповідальності стабілізує і на основі особистої зацікавленості розвиває ту чи 

іншу форму виробництва матеріальних або духовних благ у сфері виробництва 

чи обміну. В цілому, підприємництво поєднує три компоненти: особисту, 

економічну та організаційно управлінську основи. Всі елементи організаційно 

управлінського механізму підприємництва ґрунтуються на інноваційній, 

ризиковій основі, перебувають в органічному взаємозв’язку та виявляються в 

якісно новому ефективному типі ведення господарства, який потребує 

найбільш прогресивних методів його організації [4, С 22]. 

Ми схиляємося до того, що суспільною формою підприємництва для 

малої виробничої одиниці (підприємця) є мале підприємництво, основними 

економічними рисами якого є: відособленість (господарювання на свій страх і 

ризик); спеціалізація на якому-небудь виді діяльності; реалізація виробничих 

товарів (послуг) через купівлю-продаж на ринку. Таким чином, мале 

підприємництво – це діяльність малих підприємств або окремих громадян 

(фізичних осіб) з метою отримання ними прибутку і реалізації перерахованих 

вище функцій, властивих підприємництву (новаторською, організаційною, 

господарською, соціальною, особистісною).  

Ми погоджуємося і з точкою зору авторів, які вважають за необхідне 

розмежувати поняття «малий бізнес» і «мале підприємництво» [5, С. 13], 

зокрема переконливим є аргумент З. С. Варналія, який вважає, що бізнес – це 

будь-яка діяльність з виробництва прибутку, а підприємництво має відмінну 

рису – інноваційність. [5, С. 15]. 

В основі даного підходу є розуміння підприємництва в його більш 

широкому сенсі, на основі поглядів Й. А. Шумпетера, який вважав, що 

підприємець – основна виробнича сила економічного розвитку, а економічна 

система сама розвивається тоді, коли в ній безперервно поєднуються нові 
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комбінації чинників виробництва. Так як нові комбінації передбачають 

виготовлення невідомого споживачем продукту, впровадження інновацій, 

освоєння нових ринків або сегментів ринку, отриманні нових джерел сировини, 

впровадженні нових методів організації праці, то підприємництво по 

Й. Шумпетер нерозривно пов’язане з інноваційністю. Тому, господарюючих 

суб’єктів, які активно здійснюють нові комбінації, Й. Шумпетер визначав як 

підприємців [6]. 

Опрацювавши дослідження вітчизняних, та зарубіжних науковців, можна 

зробити такі узагальнення щодо основних ознак підприємництва: 

• рушійною силою підприємництва виступають власні інтереси 

підприємця, а спонукальним мотивом є привласнення прибутку, азарт, потреба 

в самореалізації, почуття свободи, підвищення соціального становища; 

• підприємництво – господарська діяльність інноваційного характеру; 

• в основі підприємницької діяльності лежать товарне виробництво і 

грошово-кредитні відносини; 

• підприємництво як. особливий вид діяльності вимагає певного способу 

мислення, і типу господарської поведінки; 

• підприємець здійснює господарську діяльність від свого імені і на свій 

ризик;  

• підприємець – це особа, яка вкладає власні засоби в організацію справи і 

приймає на себе особистий ризик, пов’язаний з його результатами, а також всю 

повноту відповідальності за кінцеві результати діяльності як індивідуальної, 

так і колективної; 

• підприємницька діяльність направлена на досягнення комерційного 

успіху, одержання прибутку, або підприємницького доходу. 

Основними функціями підприємництва згідно [7, С. 723] є: новаторська, 

організаційна, господарська, соціальна та особистісна. Новаторська функція 

сприяє розробці нових ідей, як технічних, так і управлінських, створення нових 

товарів, послуг. Організаційна функція дозволяє розподіляти ресурси і 

впроваджувати нові форми організації виробництва і контролю. Господарська 



32 

функція направлена на використанні трудових, матеріальних, фінансових, 

інтелектуальних та інформаційних ресурсів. Соціальна пов’язана з 

виготовленням товарів та послуг, необхідних суспільству. Особистісна функція 

дозволяє підприємцю досягти самореалізації, що пов’язано з отриманням ним 

задоволення від своєї роботи. 

Разом з тим, незважаючи на загальноприйняті погляди, існує проблема 

розмежування підприємництва і малого та середнього бізнесу, а увага до 

проблем становлення та розвитку МСБ зумовила велику кількість підходів до 

визначення самого поняття малого і середнього бізнесу. Загальноприйняті 

уявлення про малий бізнес як один із видів бізнесу спирається на розуміння 

того, що для малого бізнесу характерні невеликі розміри, незалежний 

менеджмент, локальний район діяльності та власний капітал. 

Ми дотримуємося визначення, що малий бізнес – це діяльність будь яких 

малих підприємств та окремих громадян (фізичних осіб) з метою одержання 

прибутку, спрямована на реалізацію власного економічного інтересу. Не 

обов’язково це має бути ризикова та інноваційна діяльність на засадах повної 

економічної відповідальності. Саме в цьому якісному чиннику й полягає 

різниця між поняттями «мале підприємництво» і «малий бізнес» [4, С 22]. 

Бізнес – ширше поняття, ніж підприємництво, оскільки бізнес передбачає 

здійснення будь-яких одноразових комерційних угод в будь-якій сферах, він 

ведеться заради одержання доходу (прибутку) від результатів у сферах 

виробництв, торгівлі товарами та послугами, банківській та страховій сферах та 

передбачає багато інших операцій та видів економічної діяльності. Необхідно 

також акцентувати увагу на ще одній важливій відмінності – різній мотивації, 

зокрема, представники малого та середнього бізнесу отримують ще й 

задоволення від управління власним підприємством на відміну від орієнтованих 

на максимальний прибуток підприємців. Особливо малий бізнесмен здійснює 

свою діяльність, виходячи із власних цілей, бізнес для нього – основне джерело 

доходу, він займає весь його час і ресурси, також малий бізнес означає певне 

домінування в своєму середовищі і не завжди його метою є завоювання нових 
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ринків та пошук інновацій. Підприємець завжди керується метою отримання 

прибутку і розвитку, його діяльність часто носить інноваційних характер.  

Ще одним дискусійним питанням економічних досліджень є різноманітні 

підходи до класифікації підприємств за їх розміром, яке порушує ще одне 

дискусійне питання – розмежування категорій «малий бізнес» і «середній 

бізнес». Категорія середнього бізнесу, як окрема категорія не отримала 

широкого висвітлення [8, 9, 10, 11] разом з тим, чітке визначення категорій 

«малий бізнес» і «середній бізнес» і їх розмежування дозволяє розглядати 

ефективні механізми регулювання і впливу на їх розвиток, які різняться між 

собою і які необхідно враховувати для ефективнішого впливу на бізнес 

регуляторних важелів розвитку. 

Звісно ж переконливою є позиція авторів, які вважають що зміст поняття 

малого бізнесу не може бути звужено до малого підприємства [8, С. 21], 

оскільки бізнес є процесом або господарською діяльністю, в якій беруть участь 

суб’єкти цієї діяльності – малі підприємства, але ми у нашій роботі пропонуємо 

використовувати економічні категорії «малий і середній бізнес» і «малі і 

середні підприємства» як тотожні, але розмежовувати поняття «малий бізнес» і 

«мале підприємництво», це дозволило нам проаналізувати результати 

діяльності малого і середнього бізнесу, використовуючи статистичні дані малих 

і середніх підприємств та виокремити особливості їх розвитку, не змінюючи 

термінології даних офіційної статистики України. 

Узагальнення економічних досліджень, також демонструє підхід, що 

залежно від того, який вид діяльності і яку стратегію поведінки вибирає 

підприємство, виділяють такі види малих підприємств: 

- експлеренти – це ризикові фірми або інноваційні підприємства, які 

займаються в основному науковими та конструкторськими розробками, 

комерціалізацією технічних відкриттів, виробництвом дослідних партій 

товарів; 

- патієнти орієнтуються на місцеві джерела сировини і матеріалів та 

спеціалізуються на випуску кінцевої (готової) продукції, орієнтованої в 
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основному на локальні ринки збуту з обмеженим попитом, вони достатньо 

незалежні від великих підприємств, подекуди можуть створити конкуренцію 

навіть великому підприємству випускаючи якіснішу продукцію; 

- комунанти – це малі підприємства які, як правило, спеціалізуються на 

виготовленні окремих вузлів і деталей та складальних операціях, тісно 

взаємодіють із великими підприємствами, тому залежать від великих і жорстко 

конкурують між собою. 

Разом з тим, можна основною характеристикою, яка дозволяє визначати 

малий і середній бізнес є кількісний підхід, менш застосовуваною є якісні 

визначення, характеристики. Завдяки саме кількісному підходу можливо 

розмежування статистичних даних щодо економічної діяльності мікробізнесу, 

малого, середнього і великого бізнесу за показниками підприємств. Кількісний 

підхід до визначення малого і середнього бізнесу використовується виключно 

для коректного збору інформації про підприємства та співвіднесення з 

відповідною розмірною групою, без якого аналіз особливостей розвитку МСБ 

був би неможливим.  

Загалом, підходи до визначення малого і середнього бізнесу різноманітні 

у різних країнах. Є секторальний, зокрема у Австралії показник зайнятості 

використовується для визначення малого і середнього бізнесу в усіх сферах 

економіки за винятком сільського господарства. У США в центрі уваги 

законодавці є питання визначення підприємств малого і середнього бізнесу і 

для виділення груп підприємств за розміром використовується лише кількісні 

характеристики, які можуть, доповнюватися якісними в залежності від різних 

державних програм підтримки. 

Також є країни з деталізацією показників і вони варіюються особливостей 

країни це стосується Нідерландів та Іспанії та багатьох інших країн. До 

прикладу у Канаді, Греції, Португалії, Словаччині до таких показників 

відносять юридичне визначення, яке використовується для виділення в окрему 

підприємств малого і середнього бізнесу виділяються в окрему групу для участі 

їх в різних державних програмах підтримки. 
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Особливості економічної системи і досвід економічного розвитку Японії, 

наклав особливості на визначення критеріїв визначення МСБ, порогові 

значення, які застосовуються до кожного критерію, відрізняються як за видом 

діяльності так і за віднесенням до самого критерію: 

• 300 зайнятих і 300 млн. єн в сфері виробництва, будівництва і 

транспорту; 

• 100 зайнятих і 100 млн. єн в сфері оптової торгівлі; 

• 100 зайнятих і 50 млн. єн в сфері послуг; 

• 50 зайнятих і 50 млн єн в сфері роздрібної торгівлі. 

Законодавче поле різних країн, багато економічних видань та Світовий 

Банк пропонують до застосування підхід, який враховує також якісні 

характеристики [12, С. 5], який дозволяє дозволяють ідентифікувати модель 

ринкової поведінки малого і середнього бізнесу та здійснити аналіз їх 

відмінностей від діяльності великих компаній. До якісних критеріїв можна 

віднести обмежені можливості диверсифікація виробництва; прагнення 

зберегти юридичну незалежність; обмеженість ресурсної бази; менш розвинені 

системи управління; охоплення лише обмежених (локальних) сегментів ринку 

та інші. 

Критерії визначення малого і середнього бізнесу розширені не лише 

завдяки національним особливостям підходу до визначення розмірів 

підприємства, але і за рахунок розробок міжнародних організацій. 

У Звіті «Великі проблеми малого бізнесу оцінка реалізації стратегії 

розвитку малого та середнього підприємництва в Україні на період до 2020 

року та подальші напрями політики» [13], зазначено що відповідно до Угоди 

про асоціацію Україна та ЄС зобов’язались розвивати та зміцнювати 

співробітництво з питань політики у сфері промисловості та підприємництва і 

таким чином покращувати умови для підприємницької діяльності для всіх 

суб’єктів господарювання з особливою увагою малого і середнього бізнесу. З 

цією метою, серед іншого, було передбачено впровадження Стратегії МСП, що 

ґрунтується на принципах Європейської хартії малих підприємств [14], та 
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проведення моніторингу процесу їхньої імплементації шляхом щорічного 

звітування та діалогу. Таке співробітництво також передбачає особливу увагу 

до мікропідприємств та підприємств ремісницького типу, надзвичайна 

важливість яких як елемента економіки України та ЄС також визнається в Угоді 

про асоціацію [15].  

В рекомендації Європейської комісії (Рекомендація комісії від 06 травня 

2003 року стосовно визначення мікро-, малих та середніх підприємств 

(2003/361/EC) [16] особлива увага приділялася визначенню мікро-підприємств 

незалежно від їх юридичного статусу. Завдяки цьому в визначення мікро-

підприємства вперше були включені сімейний бізнес і ремісництво. 

У ЄС критерії визначення розміру МСП різняться серед країн-членів та 

можуть застосовуватися при визначенні ставок оподаткування та наданні 

фінансової підтримки, тобто з 2003 року Європейською комісією було оновлено 

рекомендовані для використання критерії та згідно з п. 3 Рекомендації 

Європейської комісії [16] під підприємством розуміється будь-який суб’єкт 

господарювання, незалежно від його юридичної форми, що займається 

господарською діяльністю, у тому числі, зокрема, суб’єкти, що займаються 

ремісничою діяльністю та іншими видами діяльності на індивідуальній чи 

сімейній основі, та партнерства або асоціації, що регулярно займаються 

господарською діяльністю [13]. 

За підходом Організації Об’єднаних Націй (ООН) до дрібної 

промисловості «сукупність дрібних фабрик і підприємств нефабричного типу, а 

також домашню промисловість» [17, С. 47]. При цьому регіональні економічні 

комісії ООН (Економічні комісії ООН для Азії і Тихого океану, для країн 

Латинської Америки, для країн Африки) пропонують неоднакові для різних 

країн світу кількісні критерії віднесення підприємств до МСБ.  

У свою чергу, чинне українське законодавство передбачає два підходи до 

класифікації МСП:  

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:124:0036:0041:EN:PDF
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• За статтею 2 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні» [18] – необхідно, аби щонайменше дві з трьох умов 

одночасно спрацьовували.  

• За статтею 55 Господарського кодексу України [3] – вимагається 

одночасне дотримання двох умов для віднесення до того чи іншого розміру. 

Підхід за Господарським кодексом України було імплементовано разом із 

прийняттям Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і 

середнього підприємництва в Україні» [19], що за винятком критерію річного 

балансу більшою мірою узгоджується із підходом, що використовується ЄС, 

зокрема при визначенні підстав надання державної підтримки та вжиття 

заходів, спрямованих на розвиток МСП.  

Ми підтримуємо думку , що критерії визначення належності до МСП в 

ЄС для цілей цього документа співставні з критеріями, зазначеними у 

національному законодавстві. Необхідно звернути увагу і на великий розрив 

між мікро-, малим та середнім бізнесом в Україні. Це спостереження важливо 

враховувати у контексті подальшого обговорення Стратегії МСП, 

проблематика і заходи якої більшою мірою стосуються малого та середнього 

бізнесу, а питання мікробізнесу не знайшли свого відображення достатньою 

мірою [13]. 

Тобто, на сьогодні існує поділ підприємств на типи згідно статті 55 

Господарського кодексу через граничні критерії: суб’єкти мікропідприємництва 

(до 10 осіб, до 2 млн євро), малого підприємництва (до 50 осіб, до 10 млн євро), 

середнього підприємництва (до 250 осіб, до 50 млн євро) та великого 

підприємництва (більше 250 осіб, більше 50 млн євро). Дана класифікація 

залишається в силі (можливо, тимчасово) [3, С. 5]. На сьогодні, виключно для 

цілей бухгалтерського обліку та складання фінзвітності уже з 2018 р. 

використовується нова класифікація, яка не збігається з Господарським 

кодексом. 

Нові зміни до Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні» від 16.07.1999 р. № 996 містяться в Законі від 05.10.2017 р. № 2164, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14
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який уже опублікований. Вони викликані адаптацією законодавства до вимог 

МСФЗ, а також до Директиви 2013/34/ЕС Європейського парламенту і ради від 

26.06.2013 р. про щорічну фінансову звітність. За вимогами даної Директиви і 

відбулася нова класифікація підприємств. Зміни набули чинності з 01.01.2018 р.  

У таблиці 1.1 представлені діючі на даний момент критерії розбивки 

підприємств в Україні, де розмір підприємства визначається критеріями, 

установленими частина 2 стаття 2 [18] (далі – Закон № 996), в основу якої 

закладено курс гривня /євро, що вносить необхідність перегляду розбивки 

кожен рік, враховуючи валютний курс. 

Таблиця 1.1 

Критерії визначення малих, середніх і великих підприємств в Україні 

Категорія 

підприємства 

Балансова 

вартість активів, 

євро 

Чистий дохід від 

реалізації, євро 

Середня кількість 

працівників, чол. 

мікро До 350 000 До 700 000 До 10 

мале До 4 000 000 До 8 000 000 До 50 

середнє До 20 000 000 До 40 000 000 До 250 

велике 
Більше 

20 000 000 
Більше 40 000 000  Більше 250 

Примітка. Сформовано автором на основі [18] 

Тобто з 1 січня 2018 року всі підприємства (крім бюджетних установ) для 

цілей бухгалтерського обліку (і не тільки) діляться на чотири категорії: 

мікропідприємства, малі, середні та великі підприємства. Необхідність 

визначення до якої саме розмірної категорії належить підприємство потрібне 

для того, щоб визначити: у якому складі і за якою формою подавати 

фінзвітність, чи зобов’язане підприємство створювати резерви в обліку і 

проводити переоцінку необоротних активів, оприлюднювати свою фінзвітність 

і застосовувати міжнародні стандарти. 

До прикладу, мікропідприємства (на відміну від інших підприємств 

згідно з п. 7 НП(С) БО 25 ) мають право: 

- відображати необоротні активи тільки за первісною вартістю без 

урахування зменшення корисності та переоцінки за справедливою вартістю; 

https://pravo.uteka.ua/doc/Pro-buxgalterskij-oblik-ta-finansovu--zvitnist-v-Ukraini
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- не створювати забезпечення під майбутні витрати і платежі (на виплату 

відпусткових, виконання гарантійних зобов’язань тощо), а визнавати відповідні 

витрати в періоді їх фактичного здійснення; 

- включати до підсумку балансу фактичну суму поточної дебіторської 

заборгованості (тобто не створювати резерв сумнівних боргів) [20]. 

Критерії для визначення розмірної категорії підприємства (табл. 1.2) та 

обов’язки такого підприємства, що випливають із приналежності до певної 

категорії, можна розрахувати за вище зазначеною методологією при визначенні 

категорії підприємства в 2021 році, оскільки розрахунки здійснюємо, виходячи 

із середнього курсу євро в 2020 році – 30,79 грн за 1 євро [21]. 

Таблиця 1.2 

Критерії, категорія підприємства 

№ 

п/п 

Найменування 

показника 

Розмірна категорія підприємства (ч. 2 ст. 2 Закону № 996) 

Мікро Мале Середнє Велике 

1 Балансова вартість 

активів*, євро/грн** 

До 350 000/ 

10 776 500 

До 4 000 000/ 

123 160 000 

До 20 000 000/ 

615 800 000 

Більше 

20 000 000/ 

615 800 000 

2 Чистий дохід від 

реалізації***, 

євро/грн** 

До 700 000/ 

21 553 000 

До 8 000 000/ 

246 320 000 

До 40 000 000/ 

1 231 600 000 

Більше 

40 000 000/ 

1 231 600 000 

* Показник ряд. 1300 форм № 1, № 1-м, № 1-м. 

** Показник ряд. 2000 форм № 2, № 2-м, № 2-мс. 

*** Для розрахунку критерію, установленого в євро, застосовується офіційний курс гривні 

(середній за період), розрахований на підставі курсів НБУ, які встановлювалися для євро 

протягом відповідного року (п. 2 ст. 2 Закону № 996). 

Примітка. Сформовано автором на основі [18] 

Отже, Закон № 996 [18] установив три критерії, за допомогою яких 

визначається категорія підприємства: 

- балансова вартість активів, євро; 

- чистий дохід від реалізації, євро; 

- середня кількість працівників, осіб. 

Дослідження Міжнародних інституцій доводять, що за рівнем життя і 

соціальним статусом представники малого і середнього бізнесу багатьох країн 

світу належать до більшості населення, є одночасно як виробником, так і 

споживачем широкого спектру товарів і послуг [22]. 
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Успішний розвиток країн з ринковою економікою багато в чому 

обумовлено тим, що знайдений механізм взаємодії великого бізнесу та МСБ і 

велике виробництво не протиставляється малому, а втілюється принцип 

кооперації підприємств різних розмірів, які доповнюють один одного першою 

чергою тоді, коли стосується поглиблення спеціалізації та інновацій. У багатьох 

випадках саме від малого і середнього бізнесу залежить завершеність 

виробничих циклів та фінансово-економічні результати діяльності великих 

підприємств, як кінцевих виробників. 

У країнах з ринковою економікою малий і середній бізнес є важливим 

пріоритетом економічної політики тому, що його розвиток служить фактором 

створення вільної та добросовісної конкуренції. Разом з тим, залежність від 

змін умов бізнес середовища робить малий і середній бізнес дуже вразливими і 

висока чутливість до змін в інституціональному полі обумовлює залежність 

малого і середнього бізнесу від державної підтримки. Тобто малий і середній 

бізнес як найбільш динамічна і гнучка форма ділової активності є 

найважливішою складовою частиною економічної системи, оскільки малі і 

середні підприємства успішно функціонують на невеликих ринкових сегмента, 

надає економічній системі гнучкість, мобільність, здатність до швидких 

структурних, технічних, інноваційних змін. Також МСБ виробляє широкий 

спектр продукції і виконує різні роботи за індивідуальним замовленням і якщо 

великі підприємства досягають економічної ефективності за рахунок економії 

на масштабі діяльності, то малий і середній бізнес не може цього досягнути.  

Також МСБ не диктує споживачеві свої умови, а, зайнявши свій сегмент 

на локальному ринку, відкрито бореться за свого споживача [23, С. 12] тобто 

він є антимонопольним за своєю природою. В організаційно-економічному 

аспекті невеликі розміри підприємств, їх технологічна, виробнича і 

управлінська гнучкість дають можливість більш своєчасно реагувати та 

впроваджувати інновації [24, С. 23]. Дослідження Світового банку за 2006 рік 

уже доводять, що багато найбільш важливих відкриттів ХХ століття були 
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зроблені або малими фірмами, або окремими особами, які не знайшли свого 

застосування у великих компаніях [25, С. 15]. 

Надзвичайно важливою властивістю МСБ є здатність бути стабілізатором 

зайнятості під час економічних спадів, що підтвердила глобальна пандемія 

COVID, але водночас знайшло підтвердження і така риса МСБ як вразливість в 

умовах недосконалості інституційного середовища і закритості регіонів країни, 

хоча підтримання соціальної стабільності певною мірою спрацювало за рахунок 

збереження мінімального рівня зайнятості.  

Щодо середнього бізнесу можна відзначити, що середні підприємства 

найчастіше є приватним бізнесом, або колективною власністю тому для 

середнього бізнесу мінімізуються питання корпоративного управління, зокрема, 

конфлікти між власниками і менеджерами, оскільки власники в більшості 

випадків безпосередньо залучені в менеджмент. 

Важливість ролі малого і середнього бізнесу в соціально-економічному 

розвитку країни є об’єктом постійних дискусій. Певне коло науковців 

стверджує, що малий і середній бізнес не має інструментів і економічних 

переваг перед великим і що висока частка малого і середнього бізнесу в 

економіці є наслідком високого рівня економічного розвитку країни. Інший 

підхід – підкреслює переваги малого і середнього бізнесу перед великим і 

стверджується, що висока його частка у ВВП і зайнятості є фактором, 

позитивного впливу на розвиток країни. Дослідження Міжнародних інституцій, 

зокрема, Світового Банку, вказують на те, що країни вищою часткою малого і 

середнього бізнесу в загальному обсязі виробництва і зайнятості показують 

більш високі результати економічного розвитку (ВВП на душу населення) та 

зможуть власне і забезпечити можливості інклюзивного розвитку економіки 

країни. 

Також є коло вчених, які підтримують думку про пріоритетну роль 

великого бізнесу у порівнянні з малим і середнім тому, що великі підприємства 

можуть використовувати ефект масштабу і більш безболісно брати на себе 

значні витрати, пов’язані з дослідженнями та розвитком. Ми також схиляємося 
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до думки, що твердження про більш вищий рівень і можливості інноваційного 

розвитку малого і середнього бізнесу є лише частково вірним і не може 

виступати в якості однозначної переваги, що підтвердив перебіг карантинних 

обмежень у період глобальної пандемії, коли найбільш постраждали в Україні 

саме малі і середні підприємства. 

Хоча вчені зі світовим іменем С. Девіс, Й. Шумпетер [26, С. 12] ствер-

джують, що хоча валові показники створення та скорочення робочих місць 

вище на дрібних і середніх підприємствах, чіткого зв’язку між чистими 

показниками створення робочих місць і розміром підприємства не 

спостерігається. Ми підтримуємо дану думку, оскільки вважаємо , що у 

сьогоднішніх умовах даний вплив доповнюється якістю інституційного 

середовища країни і впливом мікроекономічних детермінант на розвиток МСБ. 

По-третє, деякі автори у своїх дослідженнях доводять, що малий бізнес не 

відрізняється ні більшою продуктивністю, ні більш високою якістю створення 

робочих місць в порівнянні з великими фірмами [27, С. 10]. Навпаки, їх 

емпіричні дані свідчать, що великі підприємства надають більш стабільні 

робочі місця, більш високий рівень оплати праці, а також більше нефінансових 

стимулів. Емпіричні мікроекономічні національні дослідження, що 

проводилися на рівні підприємств і галузей, також не виступають на користь 

підтримки малого і середнього бізнесу. 

По-четверте, ряд авторів ставлять під сумнів тезу про те, що розмір 

підприємства сам по собі може мати вплив як фактор економічного зростання. 

У літературі, присвяченій проблемам організації виробництва і промисловості, 

затверджується, що національну структуру промисловості і оптимальний 

розмір підприємства визначає наявність природних ресурсів, технологія, 

політика і державні інститути, а не розміри підприємств [28, С. 31]. 

Відзначається також важливість бізнес середовища, умови якої зачіпають всі 

підприємства в економіці, як великі, так і малі, середні. 

З нашої точки зору, аргументи опонентів свідчать про відсутність 

суперечності в даній проблемі і є доказом наявності взаємозв’язку між 
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розвитком малого і середнього бізнесу та економічного розвитку країни. З 

одного боку, розвиток малого і середнього бізнесу дає простір підприємницької 

ініціативи, інновацій, заповнення ринкових ніш, і тим самим сприяє 

економічному зростанню. З іншого, високий рівень економічного розвитку 

створює потребу і передумови підтримки малих і середніх підприємств в 

економіці для забезпечення конкуренції, вирішення проблеми соціальної 

стабільності через створення робочих місць в цьому секторі. Вищевикладена 

наукова дискусія свідчить, що значення малого та середнього бізнесу в 

розвитку економіки недостатньо оцінювати вузько економічними кількісними 

індикаторами (частка у ВВП і чисельність зайнятих), оскільки в цьому випадку 

не враховується його соціальна роль стабілізатора зайнятості, джерела доходів 

населення і фактора зниження соціальної напруженості в суспільстві. 

Крім того, слід враховувати, що ступінь значущості для економічного 

зростання великого і малого, середнього бізнесу може варіюватися в залежності 

від фаз економічного циклу, а також середніх і довгих хвиль економічного 

розвитку. У момент економічного підйому роль великого бізнесу підвищується, 

оскільки існує значний незадоволений попит і можливості для масового 

виробництва. У період спаду малі і середні підприємства відіграють більшу 

роль, оскільки більш гнучко реагують на існуючі ринкові ніші і «відтягують» на 

себе певну частину робочої сили, що вивільняється з великого сектора. 

Дискусія про важливість окремих розмірних груп в економічному розвитку не 

повинна бути самоціллю. Вона сприяє розробці механізму регулювання 

розвитку малого та середнього бізнесу і збільшення ефект його впливу на 

економічне зростання і стабільний розвиток суспільства. 

1.2. Мікроекономічні аспекти регулювання і саморегулювання 

малого і середнього бізнесу 

Йозефом Шумпетером на початку ХХ століття основи теорії сучасного 

підприємництва були закладені. Він сформулював функцію підприємництва, 

яка полягає у реформуванні структури виробництва за допомогою застосування 
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певного винаходу, невикористаної технологічної можливості, знаходження 

нових джерел постачання матеріалів і сировини, нових ринків збуту продукції, 

реорганізації певної галузі тощо [6]. З метою виконання цієї головної функції 

малі підприємства повинні не тільки вести точний облік витрат та прибутків, 

але й сформувати структуру управління і виробництва, що своєчасно реагує та 

адаптується до мінливих вимог ринку. Основною вимогою до структур малих 

підприємств являється гнучкість, тобто можливість у разі необхідності 

реорганізації старої або створення нової структури, яка в найбільшому ступені 

задовольнятиме вимогам ринку. 

Слід зазначити, що існує безліч факторів внутрішнього і зовнішнього 

середовища, які негативно впливають на результати виробничо-господарської 

діяльності малих підприємств. Залежно від рівня, на якому вони повинні бути 

вирішені, названі фактори можна класифікувати таким чином: 

Макроекономічні фактори: 

- недосконале нормативно-правове забезпечення діяльності малих 

підприємств; 

- відсутність налагодженого механізму державного регулювання бізнесу;  

- недостатньо чітко сформульована через систему правових актів 

державна політика, що направлена на підтримку малого бізнесу; 

- політична та економічна кризи; 

- існування адміністративних бар’єрів при ліцензуванні та сертифікації, 

регулюванні орендних відносин і контролі; 

- надмірний податковий тиск та часті перевірки; 

- складна система фінансової звітності та відсутність налагодженого 

механізму електронного зв’язку з податковою службою; 

- невпевненість підприємців у незмінності нормативно-законодавчої бази 

й стабільності економічних відносин; 

- недосконала конкуренція та існування тіньового сектора. 

- відсутність ефективно діючих механізмів фінансово-кредитної політики; 

- недостатня інвестиційна та науково-технічна допомога; 
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- недосконала ринкова інфраструктура малого підприємництва; 

- відсутність якісних консультаційних центрів; 

- недостатнє інформаційне забезпечення суб’єктів малого 

підприємництва; 

- високий рівень корупції і бюрократії; 

- недостатній захист суб’єктів малого бізнесу. 

Мікроекономічні фактори: 

- низький рівень прибутку, як інвестиційного ресурсу; 

- відсутність у підприємців, що починають роботу, знань необхідних для 

організації та ведення успішної діяльності у сфері малого бізнесу; 

- недосконалий механізм визначення, оцінки та прогнозування впливу 

факторів внутрішнього та зовнішнього середовища на результати 

господарювання підприємств, що уповільнює їх адаптацію до мінливих умов 

ринку; 

- недосконалі організаційна і виробнича структури підприємств; 

- недостатньо високий рівень конкурентоспроможності продукції; 

- нераціональне використання виробничих ресурсів; 

- не досить ефективна діяльність відділів менеджменту та маркетингу в 

умовах ринкової економіки; 

- низький рівень активності суб’єктів малого підприємництва щодо 

захисту власних інтересів;  

- недосконалість системи підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації кадрів для суб’єктів малого підприємництва; 

- низький рівень залучення молоді та сільського населення до малого 

підприємництва.; 

- низька корпоративна етика.  

Основними мікроекономічними детермінантами, що перешкоджають 

розвиткові малого та середнього підприємництва є нестача внутрішніх 

фінансових ресурсів, складність доступу до зовнішніх джерел фінансування та 

залучення інвестицій, які синергетично пов’язані з макроекономічними 
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факторами. На мікроекономічному рівні з метою адаптації до мінливих 

ринкових умов необхідно визначати фактори внутрішнього і зовнішнього 

середовища, що позначаються на результатах виробничо-господарської 

діяльності малого підприємства, та оцінювати ступень небезпеки їх впливу. 

Тому доцільно обґрунтувати функціональні залежності між факторами 

внутрішнього і зовнішнього середовища та результатами господарювання 

малого і середнього бізнесу а також удосконалити на основі цих залежностей 

механізму управління результатами діяльності. 

Отже, узагальнивши загальноприйняті підходи ми схиляємося до того, що 

мікроекономічні детермінанти це – мікрофактори, які ідентифікують причини 

МСБ, пов’язані з діяльністю з організації виробництва товарів і надання послуг 

і формуються під впливом виробничих, збутових, сервісних та ринкових 

факторів. Також кожна з мікроекономічних детермінант має декілька 

складових, зокрема до складу виробничих факторів включається технічна 

складова (вік обладнання, ступінь автоматизації виробництва, забезпеченість 

ресурсами та інші) і управлінська складова (роль керівництва, персонал та 

інші). 

Кількісна оцінка мікроекономічних детермінант здійснюється на основі 

методу SWOT, в рамках якого значимість оцінюється в балах та кожен 

представник МСБ здійснює його індивідуально і відповідно результати є 

різними, тому одні представники бізнесу є успішними, а інші банкротами. В 

Україні незаслужено увага до мікроекономічних детермінант є заниженою, 

оскільки це дозволяє перекладати вину на державу. В останні роки, у оглядах 

конкурентоспроможності економік країн, звертається увага на зростання ролі 

мікроекономічних детермінант і відставання країн у економічному розвитку, на 

думку зарубіжних інституцій, саме у можливостях успішної реалізації цих 

факторів , а не макроеконмічних: тарифів, податкових та кредитних ставок, 

рівня енергоємності економіки, динамікою інвестицій в реальний сектор 

економіки та інші криється успіх економічного розвитку МСБ, саме такі 

процеси називаються саморегулюванням, до якого наш бізнес лише звикає. 
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Бізнес-інфраструктура, яка формується під впливом макроекономічних 

детермінант для всіх представників МСБ одна, тому звинувачувати лише 

несприятливе макроекономічне середовище, відсутність «промислової» 

політики уряду, суворі кліматичні умови, слабку банківську систему, високі 

тарифи та інші фактори є по меншій мірі некоректним. Тому, на нашу думку, 

наша країна відстає від інших країн насамперед на мікроекономічному рівні, 

тобто по ефективності діяльності малого і середнього бізнесу. 

Вигідне положення фірми щодо ресурсів та інфраструктури, сприятливе 

конкурентне середовище, обумовлена макроекономічними чинниками, ще не 

гарантують її успіху, дані умови є необхідні, але недостатні для успішної 

діяльності МСБ в Україні. Дуже важливо якісно управляти «життєвим циклом» 

підприємств, що саме і визначають мікроекономічні детермінанти. На думку Ф. 

Тейлора, основоположника менеджменту, хороша організація при бідному 

обладнанні дає кращі результати, ніж відмінне устаткування при поганій 

організації. 

Також важливо виокремити одні з основних мікроекономічних 

детермінант впливу на обсяг інвестицій: 

- становище підприємства на ринку і частка ринку; 

- ціни на продукцію; 

- наявність серйозних конкурентів; 

- обсяги власного капіталу і чистого прибутку та інші показники 

ефективності діяльності. 

Інвестиції зазвичай є тим показником, який найшвидше знижується у 

кризові часи, що підтвердили результати діяльності МСБ в Україні у часи 

карантину, зокрема найбільше підприємств закрились у сфері гуртової та 

роздрібної торгівлі. Загалом, за даними Опендатабот, в Україні у зв’язку з 

карантинними обмеженнями була чи залишається забороненою діяльність 

близько 300 тисяч фізосіб-підприємців. 

Щоб повернутись в докарантинний стан, малому і середньому бізнесу 

знадобиться чимало часу і прискорити вихід з кризи можуть державні 
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інструменти розвитку держави – наразі уряд запропонував декілька варіантів. 

Та поки держава обирає шляхи можливої допомоги, на захист малого та 

середнього бізнесу готові стати саме ті, кому проблеми бізнесменів близькі та 

зрозумілі – великий бізнес та приватні фонди. Де знайти підтримку для свого 

бізнесу, читайте у матеріалі. 

У часи глобальної пандемії ще більше актуалізувалося питання 

самоорганізація малого та середнього бізнесу через механізм саморегулювання, 

який не є державним, але виконує функцію регулювання бізнесу та є 

альтернативною формою неефективного бюрократичного регулювання, 

оскільки будь-які позитивні зміни в сфері розвитку МСБ неможливі без дієвої 

та вольової ініціативи підприємців, позитивного, системного і конструктивного 

впливу на національну політику і стосується розвитку демократії, економічних 

можливостей і соціальної справедливості. Інструментами такого впливу 

найчастіше є самостійні і добровільні об’єднання суб’єктів – бізнес-асоціації. 

Важливою відмінною рисою таких організацій є те, що їх діяльність 

здійснюється заради захисту прав підприємців і суспільства, для виконання 

бізнесом своїх соціальних функцій, а не виключно заради економічних 

інтересів бізнесу [29]. 

В Україні створення таких організацій залишається порівняно новим 

напрямком суспільно-господарського життя, основними завданнями яких є: 

- підготовка пропозицій щодо формування державної економічної. 

податкової та митної політики, спрямованої на забезпечення захисту інтересів 

суб’єктів господарювання; 

- сприяння формуванню дієвого механізму взаємодії органів виконавчої 

влади та суб’єктів господарювання на засадах партнерства, відкритості та 

прозорості; 

- пропозицій щодо необхідності перегляду нормативно-правових актів у 

сфері МСБ; 
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- участь у здійсненні заходів з відстеження результативності введених в 

дію регуляторних актів та підготовка рекомендацій Кабінету Міністрів 

України, центральним та місцевим органам виконавчої влади від бізнесу; 

- розгляд пропозицій щодо внесення змін до актів законодавства з метою 

створення сприятливих умов для розвитку підприємництва в Україні, 

удосконалення системи забезпечення захисту права власності; 

Одним з перших об’єднань підприємців (в основному малого та 

середнього бізнесу) є Український союз промисловців і підприємців (УСПП), 

який є всеукраїнською громадською неприбутковою організацією, утвореною 

відповідно до Закону України «Про об’єднання громадян», яка об’єднує на 

основі спільних інтересів на засадах добровільності та рівноправності громадян 

України, іноземців та осіб без громадянства, в тому числі суб’єктів 

підприємницької діяльності, трудові колективи підприємств, установ і 

організацій, їх об’єднання та громадські організації. УСПП здійснює свого 

діяльність на принципах демократії, відкритості, законності, добровільності 

вступу та свободи виходу, рівноправності членів, незалежності, гласності, 

самоврядування, чіткого розподілу повноважень між керівними органами 

УСПП та відповідальності членів організації за виконання прийнятих на себе 

зобов’язань. На жаль, на сьогоднішній день активність даного громадського 

утворення значно знизилася. 

З огляду на важливість для становлення ринкової економіки України 

розвитку такого явища, як саморегулювання бізнесу, вивчення теоретичних 

проблем і поширення практичного досвіду саморегулюючих бізнес організацій 

є одним з прогресивних напрямків в економічному розвитку України. Слід 

зазначити що науково-теоретичне дослідження саморегулювання бізнесу як 

самостійної категорії є недостатньо висвітленим у сучасній економічній 

літературі. В українській науковій літературі проблема саморегуляції малого і 

середнього бізнесу не належить до глибоко вивченим [30, С. 59]. 

За останні роки ідея саморегулювання бізнесу знаходить свою підтримку. 

Одним із перших науковців України, який ввів категорію саморегулювання 
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бізнесу у вітчизняній науковій літературі є З. Варналій вони стосуються 

дослідження самоврядування організацій в малому бізнесі, форм прояву 

самоврядування та його регулювання [31, С. 22]. Значний внесок у розвиток 

поглядів саморегулювання справила теорія архітектоніки, запропонована 

А. Гриценком [32, С. 27], трактування якої підтверджували погляди про те, що 

інститут архітектоніки є структурою інститутів, які складаються з правил, 

норм, стереотипів, традицій в їх співвідношенні з суттю соціальної системи і 

саме це слугую підґрунтям до розуміння організацій самоврядування як 

структурного елемента загальної архітектоніки соціуму. 

Використання саморегулювання не лише вирішує проблеми 

вдосконалення механізму регулювання розвитку бізнесу, але дозволяє отримати 

позитивні ефекти для суспільства, дозволяє знизити державні витрати за 

рахунок зниження витрат по організацію контролю та перевірок виконання 

регуляторного законодавства. Погляд зарубіжних вчених на розвиток малого і 

середнього бізнесу висвітлює можливості застосування саморегулювання на 

фінансових ринках, ринку медичних, юридичних, консалтингових послуг, 

послуг у сфері реклами, дистанційних і прямих продажів, телекомунікаційних 

послуг [33, С. 6].  

Враховуючи наслідки для МСБ карантинних заходів в умовах глобальної 

пандемії саморегулювання бізнесу має розглядатися як найважливіша складова 

інституціонального механізму суспільства, використання якої дозволить 

удосконалювати регуляторний механізм розвитку малого і середнього бізнесу. 

Суть саморегулювання полягає у реалізації процесу колективного управління 

формуванням бізнес-середовища.  

Саморегулювання бізнесу доповнює державне регулювання, 

забезпечуючи такі ефекти: 

- може створювати додаткові інструменти подолання провалів ринку без 

втручання держави і залучення бюджетних коштів, що довели умови діяльності 

МСБ в умовах пандемії; 
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- не вимагає високих адміністративних витрат на регуляторні процедури 

та великого постійного штату і управлінського апарату; 

- формує більшу гнучкість і дозволяє краще врахувати інтереси учасників 

ринку, що особливо важливе у інноваційних галузях; 

- дозволяє уникнути тривалих бюрократичних процедур, властивих 

державним інститутам і швидше реагувати на зміни, інформувати покупця про 

нові властивості продукту і забезпечувати захист інтересів покупця. В цілому, 

саморегулювання може надавати можливості ефективного узгодження інтересів 

всіх учасників рику і держави [30, 60]. 

Необхідно зазначити що саморегулювання має двоїстий вплив на 

економіку країни, з однієї сторони позитивний, який ми висвітлили вище і 

негативний – організації саморегулювання можуть істотно обмежувати 

конкуренцію, створюючи вхідні бар’єри на ринок і ігноруючи інтереси 

аутсайдерів, що вимагає чіткого законодавчого забезпечення діяльності 

інституту саморегулювання. 

Однією з головних передумов формування механізму саморегуляції 

малого і середнього бізнесу та створення асоціацій (організацій) 

саморегулювання є спільність інтересів для розробки єдиних правил і 

стандартів, системи контролю за їх виконанням, яка може бути досягнута в разі, 

об’єднання за галузевим ознакою, або через використання схожих ресурсів і 

технологій.  

В умовах України важливим стимулом розвитку саморегулювання є 

загроза державного втручання також розвиток саморегулювання посилюється в 

результаті скорочення кількості державних ліцензій і дерегулювання 

економіки, оскільки у тих галузях, які виводяться з-під ліцензування 

з’являються серйозні стимули до створення приватних організацій, які 

підтримували б певний рівень стандартів професійної діяльності.  

Важливим стимулом розвитку механізму саморегулювання малого і 

середнього бізнесу є необхідність підтримки високих стандартів професійної 

діяльності в умовах високої конкуренції за споживача, оскільки репутаційні 
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якості актуалізуються останнім часом і члени організацій саморегулювання 

отримують «вотум довіри» покупців, а значить конкурентні переваги на ринку. 

Розвиток саморегулювання співвідноситься з корпоративною соціальною 

відповідальністю бізнесу, яка передбачає можливість добровільного взяття 

бізнесом на себе додаткових соціальних або екологічних зобов’язань, через 

підписання добровільних угод, створення організацій, які пропонують своїм 

членам добровільні зобов’язання і умови їх реалізації. 

У західній економічній літературі існують різні підходи до сутності 

держави та її ролі в економіці і регулювання бізнесу, може активна участь 

держави в соціально-економічному розвитку є умовою збереження 

екологічного середовища, розвитку продуктивних сил, науково технічної 

революції, задоволення потреби у виробництві суспільних благ [34, С. 316] та 

згідно «Вашингтонського консенсусу» активна роль держави повинна бути 

виключена, так як для економіки, «чим його (держави) менше, тим краще». 

Даний підхід зазнав змін в теорії Дж. Стігліца в кінці 80-х років XX століття. 

Виходячи з цієї теорії, державне втручання розглядається як необхідне 

доповнення до ринкового механізму. На думку Дж. Стігліца, держава менш 

ефективно виконує свої економічні функції, ніж ринки. Разом з тим, 

враховуючи, що держава все ж має відігравати важливу роль в регуляції 

економічних процесів, то питання ставиться скоріше не про те, чи повинна 

держава бути задіяні в економічному житті, а про те, яким чином це потрібно 

робити» [35, С. 26-27]. За «Економічним енциклопедичним словником» під 

редакцією С. В. Мочерного, «економічна роль держави» визначається як 

виконання державою основних економічних функцій в їх взаємозв’язку з метою 

забезпечення розвитку економічної системи, її розширеного відтворення і 

насамперед сукупного капіталу [36, С. 197] 

Основні підходи, які покликаний врахувати і реалізувати МСБ наступні: 

- активізація підприємницької діяльності на ринку Євросоюзу; 

- реалізація через власні стратегії розвитку євроінтеграційних тенденцій, 

щодо розширення навиків і можливостей для доступу до іноземного капіталу та 
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грантових програм цільових фондів фінансування підприємництва, що 

підтримуються міжнародними фінансовими інститутами та урядами 

розвинених країн; 

- реалізація перспектив розвитку інноваційного підприємництва, у сфері 

освітніх послуг. 

Теоретико-практичними питаннями регуляторного впливу та ролі 

громадських об’єднань займалися такі вітчизняні вчені, як З. Варналій, 

Л. Воротіна, В. Воротін, К. Ляпіна, Н. Краус, В. Осецький, М. Ільчук, 

Л. Шинкарук та інші, в яких знайшло відображення науково-теоретичне 

обґрунтування завдань держави в сфері регулювання МСБ, а також аналіз 

взаємодії асоціацій бізнесу з органами влади щодо впровадження принципів та 

інструментів регуляторної політики в Україні. На сьогодні, умови діяльності 

МСБ під час глобальної пандемії, довели необхідність підтримки активної 

позиції держави та відстоювання національних інтересів. 

Основними функціями, покладеними на державу, є ті, які воно виконує в 

основних сферах життя суспільства, таких як політичної, соціальної, 

міжнародної та економічної сферах. Держава повинна створювати рівні умови 

для бізнесу, розробляючи «правила гри», здійснюючи захист конкуренції, 

створює органи для спостереження за виконанням антимонопольних законів та 

інше. Реалізація економічних функцій держави здійснюється через механізм 

бюджетної, фіскальної, грошово-кредитної, структурної, інвестиційної, цінової, 

соціальної, зовнішньоекономічної та інших напрямків соціально-економічної 

політики. Окрім того, держава покликана розробляти і реалізувати стратегію 

соціально-економічного розвитку країни, створювати спільні законодавчі та 

правові передумови і прозорі та зрозумілі правила гри для усіх суб’єктів 

ринкової економіки. Держава організовує процес регуляторної діяльності, 

приймаючи відповідні нормативно-правові акти, та створюючи систему 

органів, які наділяються разом з іншими органами державної влади, 

відповідними обов’язками щодо здійснення регуляторної діяльності, контролює 

цю діяльність, реалізуючи регуляторну політику. 
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Економічні обмеження карантинного періоду подолання пандемії 

підтвердили тезу про те що найбільше потребує регулювання малий бізнес. 

Найпоширеніша в світовій практиці підтримка малий бізнес. Як показує досвід 

розвинених країн, малий бізнес там успішно розвивається тоді, коли він 

знаходиться під захистом держави: використовуються бюджетні кошти і 

політичні важелі для залучення інвестицій в малий бізнес.  

Світовий досвід підтримки малого бізнесу з боку держави дуже 

різноманітний. В окремих європейських країнах використовують переважно 

надання субсидій і прямих позик початківцям в малому бізнесі, в інших –

спеціальна програма підтримки малого бізнесу, яка включає: створення мережі 

спеціалізованих фондів, які фінансують малий бізнес; допомога молоді у 

створенні і розвитку власної справи; сприяння створенню малих підприємств, 

тими, хто перебуває в службі зайнятості і є безробітним; допомога місцевими 

органам управління в розвитку малого бізнесу на місцях. 

В Україні потрібні програми державної підтримки, які б в умовах 

фінансових обмежень, зумовлених карантинними заходами подолання пандемії, 

визначили для МСБ заходи посилення його мотивації. Загалом, у Законі 

України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності» [37] визначені права приватних осіб і їх об’єднань щодо участі в 

здійсненні регуляторної політики. Громадяни, суб’єкти господарювання, їх 

об’єднання та наукові установи мають право:  

- подавати зауваження та пропозиції щодо оприлюднених проектів 

регуляторних актів, брати участь у відкритих обговореннях питань, пов’язаних 

з регуляторною діяльністю; 

- бути залученими регуляторними органами до підготовки аналізів 

регуляторного впливу, експертних висновків щодо регуляторного впливу та 

виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів; 

- самостійно готувати аналіз регуляторного впливу проектів регуляторних 

актів, розроблених регуляторними органами, відстежувати результативність 
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регуляторних актів, подавати за наслідками цієї діяльності зауваження та 

пропозиції регуляторним. 

- подавати регуляторним органам пропозиції про необхідність підготовки 

проектів регуляторних актів, а також про необхідність їх перегляду.  

У період кризи, зумовлений подоланням наслідків глобальної пандемії, 

значно зростає роль держави як регулятора, тому необхідно посилити 

регуляторну функцію держави щодо зниження фіскального тиску на бізнес під 

час кризи і введення стимулів для інвестиційних вкладень та інноваційного 

розвитку підприємництва, більш повної компенсації втрат від введення 

карантинних заходів. 

Основними мікроекономічними детермінантами і загалом основним 

капіталом малого і середнього бізнесу є володіння інформацією, спеціальними 

знаннями і здібностями. Бізнес має бути інформаційним, а витрати на 

інформатизацію постійно зростають, тому що цей аспект є необхідним для 

ефективного ведення підприємництва. Проблемі інформатизації відводиться 

важлива роль у формуванні бізнес-середовища в Україні та регіонах. 

Інформація розглядається як каталізатор економічного розвитку. 

Процес інформатизації охоплює не тільки встановлення сучасної 

обчислювальної техніки та програмного забезпечення, але й потенційно цей 

процес вводить в підприємництво нові категорії, які мають на меті значно 

полегшити ведення підприємництва.  

До них відносяться такі ключові механізми, як електронний 

документообіг, електронний підпис, електронні платежі, електронний банк 

тощо. У зв’язку з цим, малим підприємствам для підвищення 

конкурентоспроможності необхідно проводити політику інформатизації. Ця 

політика призведе до зменшення витрат на маркетинг, рекламу, персонал, 

банківські операції та інше. Для організації сучасного підприємства необхідно 

мати відповідну інформаційну інфраструктуру, комп’ютерну техніку, локальну 

мережу, власний веб-сайт, систему управління та програмне забезпечення. І 

хоча обладнання та програмне забезпечення потребують іноді значних витрат, 
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покликанням інформатизації є саме зниження загальних витрат грошових 

коштів та часу на підприємстві. 

Отже, разом із «системними» причинами, розвиток малого та середнього 

бізнесу обмежують і перешкоди, що пов’язані з виконанням суб’єктами 

підприємництва обов’язкових правил та процедур, передбачених законними та 

підзаконними актами, свавілля органів державної влади, тобто 

адміністративними бар’єрами, тобто їм необхідно приділяти особливу увагу, 

оскільки вони спричинені, як правило, необ’єктивними причинами і їх 

усунення не потребує значних ресурсів, оскільки в основному залежить від 

залежить від досконалості законодавчої бази урегулювання підприємницької 

діяльності та рівня правової культури і саме даний спектр залежить від 

розвитку інституційного середовища , який дозволяє забезпечити інклюзивний 

підхід до розвитку підприємництва. 

Важливим фактором розвитку малого і середнього бізнесу є рівень 

теоретичних знань щодо ведення економічної діяльності. Бізнес-середовище в 

країнах з ринковою економікою формувалося багато років, а Україна лише 

розпочала діяти у цьому напрямку. Саме цьому необхідна дієва підтримка з 

боку держави щодо залучення населення і бізнесу також до освітніх програм.  

Іншим важливим аспектом є правові питання, тобто законодавчі та 

нормативні акти, що регулюють підприємницьку діяльність, які повинні 

створити для всіх її суб’єктів рівні правові умови, тобто однакові правила 

поведінки сфері, чітко визначити їх права і обов’язки, гарантувати захист 

власності, не допускати втручання органів державного управління в 

господарську діяльність, що забезпечить самостійну діяльність бізнесу у 

правовому полі. 

Безумовно важливим фактором розвитку підприємництва є економічні 

умови: економічна свобода суб’єктів, їх рівноправність у всіх сферах 

економіки, створення конкурентного середовища, захист від недобросовісної 

конкуренції та монополізму, формування розгалуженої інфраструктури (банків, 

інвестиційних, інноваційних, страхових та інших компаній), прогнозований 
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курсу національної валюти, рівень інфляції і безробіття, рівень доходів 

основних груп населення, стан фінансової та податкової систем. Соціальні 

умови підприємницької діяльності полягають у соціальній стабільності 

суспільства, рівні гостроти суперечностей, стані соціального захисту населення. 

До цієї групи умов належать такі мікроекономічні детермінанти як культурне 

середовище: рівень освіченості населення, естетичні смаки різних соціальних 

груп та інше. Від них значною мірою залежать стимули діяльності малих і 

середніх підприємств.  

Стан МСБ зумовлюється і технологічним середовищем, що включає 

рівень технічної оснащеності виробництва, стан розвитку науково-дослідних та 

дослідно-конструкторських робіт. Саме ці мікроекономічні фактори 

визначають ефективність економічної діяльності, що безпосередньо 

позначається на багатьох видах підприємництва. 

Безумовно, до умов, що впливають на підприємництво, належить 

демографічна ситуація в країні, природно-кліматичне середовище, 

інституціональне та організаційно-технічне середовище. Саме ефективність 

діяльності залежить від таких мікроекономічних детермінант, як висока 

кваліфікація підприємця або людей, що здійснюють його ідеї, достатній обсяг 

матеріальних і фінансових ресурсів, обґрунтованість концепції того виду 

підприємництва, яким займається його суб’єкт, широкі особисті контакти 

підприємця та знання ринку збуту. 

Щодо умов діяльності малого і середнього бізнесу в Україні, то вони 

перебувають у процесі формування. В Україні практично відсутні такі 

достатньо сформовані умови, як реальний плюралізм форм власності ( 

гальмується тіньовою економікою), стабільна науково обґрунтована політика 

держави стосовно підприємництва, особливо малого бізнесу, економічні методи 

державного регулювання економіки (переважають адміністративні), ефективна 

зовнішньоекономічна діяльність щодо захисту вітчизняного підприємництва. 

Така ситуація є результатом низької ефективності економічних реформ у 

сфері МСБ, які не створюють сприятливих умов для підприємництва, тому 
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бізнес потрапляє у пастку неформальної економіки, що суттєво знижує 

можливості ефективної роботи. 

Важливість питання освіти бізнесу, підвищення рівня підприємницьких 

знань можуть вирішити як вищі навчальні заклади, так і інші державні установи 

та приватні підприємства. Покращення рівня бізнес-освіти частково є 

інноваційною діяльністю, що є пріоритетом розвитку держави сьогодні, при 

використанні навчальних закладів для цієї мети, вони можуть стати 

регіональними центрами підприємництва та інноваційної діяльності. У 

поєднанні з іншими елементами регіонів навколо них можуть формуватися 

кластери економічного розвитку, що включають у себе науково-дослідні 

одиниці, малі і середні підприємства [38]. 

Іншим важливим аспектом, який може впливати на рівень обізнаності 

щодо конкретних галузей ведення підприємництва, є наявність так званих 

«технологічних парків» в регіонах. В загальному розумінні технологічні парки - 

це місце концентрації підприємств для ефективного розвитку галузей регіонів. 

Дана структура може існувати як автономна (бути зареєстрована як окреме 

підприємство), так і існувати в структурі технопарку. В даному випадку 

«технологічний парк» буде центром розповсюдження нових технологій, що 

дозволить становлення наукомісткого малого і середнього бізнесу, який 

співпрацює з закладом освіти або інноваційним центром, основною метою 

якого є обслуговування та надання допомоги підприємствам на ранніх стадіях 

їх розвитку. 

Особливі перспективи у цьому напрямку розкриває новий Закон України 

«Про вищу освіту», у якому передбачені інструменти формування малих 

інноваційних підприємств. 

Лише комплексний підхід до ефективного використання і поєднання 

факторів розвитку МСБ зможе надати необхідні переваги для інклюзивного 

зростання даного сектору економіки через можливий синергетичний ефект. 

Розвиток МСБ в Україні є істотним невикористаним резервом 

економічного зростання і його активізація повинна стати одним з ключових 
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пріоритетів регулювання соціально-економічного розвитку економіки України. 

На чому необхідно наголосити, так це на тому, що необхідно також 

враховувати регіональні відмінності розвитку, які зумовлюють відмінності 

регуляторної моделі розвитку МСБ для регіонів із різним рівнем соціально-

економічного потенціалу. Для регіонів з високим рівнем розвитку малий і 

середній бізнес є фактором формування соціальної стабільності та зростання 

якості життя, а для регіонів з порівняно меншим потенціалом - може виступати 

драйвером соціально-економічного розвитку. 

1.3. Неформальні правила формування бізнес-середовища і бар’єри 

ведення бізнесу 

Продовжуючи дослідження мікроекономічних детермінант розвитку 

малого та середнього бізнесу необхідним є аналіз неформальних правил в 

бізнес-середовищі як одного з інститутів, що впливає на функціонування МСБ. 

Як вже було розглянуто вище, формальне інституційне середовище можна 

описати як середовище, яке визначається законодавчими актами, нормами 

загального права та іншими нормативними документами, тобто мають 

юридичну силу та їхнє порушення несе юридичну відповідальність. Другою 

частиною інституційного бізнес-середовища є виступають неформальні 

правила, які можна визначити як правила, що не мають юридичного 

закріплення, а обґрунтовані культурними традиціями, цінностями населення, 

релігією, негласними нормами та правилами. Такі правила також можуть бути 

обмежувальними, але не є зафіксованими документально [39]. Але 

застосування неформальних правил може також нести юридичну 

відповідальність в деяких випадків. До неформальних правил ведення бізнесу 

нами віднесено: корупція; приховування податків; несплата по своїх 

зобов’язаннях; навики ведення бізнесу; психологічні фактори; соціальний 

капітал підприємства; традиції укладання договорів тощо. Тобто це все те, з 

чим стикається підприємець під час ведення бізнесу, але носить не 

законодавчий характер. З урахуванням цього бачимо, що деякі складові 
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інституту неформальних правил не будуть нести юридичну відповідальність у 

разі їх порушення (психологічні фактори, соціальний капітал підприємства та 

його підтримка та інші), вони можуть викликати осуд, але не мати 

адміністративних чи карних наслідків, у той час як корупція чи ухиляння від 

сплати податків несе саме юридичну відповідальність. Тобто, тут ми бачимо, 

що на неформальні правила впливають не лише норми, традиції та звичаї, але й 

формальні правила, через інститут формальних правил держава регулює 

мікроекономічні детермінанти ведення бізнесу.  

М. Ліфанова окрім вже зазначених до неформальних відносить: освіта і 

грамотність, рівень та якість життя населення, корпоративна етика, 

інституціональна довіра [40]. В цілому, можна погодитись із науковцем, але, на 

нашу думку, рівень та якість життя не є правилом, а виступають наслідком 

існування інституційного середовища, тобто результуючою якісною 

категорією. Відносно такої категорії як «освіта і грамотність» зазначимо, що, 

якщо розглядати в загальному, широкому розумінні, то сюди можна віднести 

освіту населення взагалі, якщо брати більш вузький масштаб, то можна 

визначити як знання в ведення бізнесу. В нашому описі неформальних правил 

ми це визначаємо як навики ведення бізнесу. Отже, до вже визначених вище 

віднесемо до неформальних ще корпоративну етику та інституціональну довіру. 

Взаємозв’язок формальних з неформальними правилами є цілком 

зрозумілим та обґрунтованим, так як формальні через закони регулюють 

неформальні, які, в свою чергу, наслідками свого існування впливають на появу 

тих чи інших формальних правил. Прикладом може стати поява 

антимонопольного законодавства як реакція на порушення правил 

добросовісної конкуренції та порушення балансу на ринку. Неформальні 

правила можна визначити як мікроекономічні детермінанти ведення бізнесу, які 

знаходяться під впливом неформальних [41].  

Дослідження даної проблеми є актуальним для нашої країни, так як за 

думкою науковців «від якості інституціонального середовища певним чином 

залежить результат діяльності, яка в ньому здійснюється» [42]. Інституційне 
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середовище виступає як обмежувальним механізмом, так й стимулом розвитку. 

Саме тому, врегулювання неформальних правил в частині боротьби із 

корупцією, несплати податків, іншим економічних зловживань є важливим 

інструментом розвитку МСБ, так як від слідування ним залежить його успіх та 

результативність.  

Стрижак О.О. вказує на зв’язок між рівнем розвитку країни та слідуванню 

формальним та неформальним інститутам. Так, згідно неї, більш розвинені 

країни мають більш досконале законодавство та механізм його забезпечення, 

тому ефективність формальних інститутів вища. Менш розвинені країни, які 

відрізняються недосконалим законодавством та відсутністю ефективного 

механізму його контролю, тяжіють до використання неформальних правил. Й 

автор зауважує, що таким чином збільшується тіньовий сектор економіки [39]. 

Тіньова економіка може проявлятись не тільки в корупції, ухилянні від сплати 

податків, але й в тіньовому ринку зайнятості, незаконному обігу коштів тощо, 

тобто всього, що не враховується в державі та має великий негативний вплив на 

соціально-економічний розвиток країни.  

Для обґрунтування актуальності розвитку мікроекономічних детермінант 

ведення МСБ та врегулювання питань корупції, ухиляння від оподаткування, 

незаконного обігу коштів та інших економічних зловживань, які є наявними в 

нашому суспільстві, та формуванню в цілому тіньової економіки, 

проаналізуємо статистичні дані.  

Так, у 2018 р. рівень тіньової економіки України дорівнював 47,2 % від 

загального обсягу ВВП, що є збільшенням у порівнянні з 2017 р. на 0,6 %. 

Регіональний розподіл тіньової економіки представлено на рисунку 1.1 (Рівень 

тіньової економіки в Україні становить 47,2 % від ВВП.) 

З рисунку ми бачимо, що у 2018 р. відбулось зростання рівня тіньової 

економіки у зрівнянні з 2017 р. майже за всіма регіонами (окрім 

Північ/Центру). У 2018 р. тіньова економіка була на Заході, хоча в 

попередньому році там був найнижчий показник разом із Півднем (43,5 %). 
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Рис. 1.1. Рівень тіньової економіки за регіонами від загального обсягу 

ВВП, 2017-2018 рр.  

Примітка. Побудовано автором за даними [43]. Рівень тіньової економіки 

в Україні становить 47,2% від ВВП 

Місто Київ має десь середній результат (середній результат у 2018 р. 

дорівнював 46 %, а у 2017 р. – 45, 28 %). 

Серед секторів економіки найбільш тінізованими є роздрібна торгівля та 

будівництво, масштаби яких сягають 50 % й вище. 

У таблиці 1.3 наведено основні складові тіньової економіки та їхні зміни 

протягом 2017-2018 років. 

Дані таблиці показують, що протягом 2017-2018 рр. деякі складові 

тіньової економіки зменшувались (приховування доходу від бізнесу), деякі 

залишались незмінними – приховування кількості працівників, а частка 

приховуваної заробітної плати – зростала (на 3,1 %). Тобто, працівники, які 

отримують неформальну заробітну плату, отримують її неофіційно, таким 

чином, зменшуючи надходження в бюджет, нарахування на пенсію, що має 
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негативний вплив на соціально-економічне становище самого працівника та 

країни в цілому.  

Таблиця 1.3 

Основні складові тіньової економіки та їхні зміни протягом 2017-2018 

років 

Складова 2018 р. 2017 р. 

Приховування доходу від 

бізнесу 

56,7% 60,2% 

Приховування кількості 

працівників (від загальної 

кількості зайнятого населення) 

21,6% 21,6% 

Приховування виплаченої 

заробітної плати 

21,4% 18,3% 

Примітка. Сформовано автором на основі [44]. Рівень тіньової економіки 

в Україні становить 47,2 % від ВВП, Про затвердження Основних напрямів 

реалізації державної політики у сфері зайнятості  

Частка приховуваного доходу зменшується, але вона залишається 

достатньо великою – 56,7 %.  

Офіційні дані Національного банку України надають наступну 

інформацію станом на початок 2020 року загальний обсяг тіньової економіки 

дорівнює 23,8 % від ВВП, що у грошовому вимірі складає 846 млрд. грн. та 

четверту частину від офіційного ВВП України. Ці дані відрізняються від 

попередніх, що полягає в різних методиках розрахунку. Попередні результати 

розраховані Київським міжнародним інститутом соціології, а дані є 

результатом дослідження Ernst&Young, обидва джерела є достовірними. 

Готівкова тіньова економіка складає 19,7 % ВВП (702 млрд. грн.) [45]. 

Представники влади, а саме міністерства розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства бачать вирішення ситуації в збільшенні обсягів 

користування платіжною інфраструктурою. Згідно проведених досліджень в 

європейських країнах, збільшення частки безготівкових розрахунків на 100 % 

сприяє зменшенню рівня тіньової економіки до 3,7 % від загального обсягу 

ВВП та збільшенню державних доходів до 0,8 % від ВВП [45]. 
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Таким чином, ми бачимо, що рівень тіньової економіки достатньо 

високий в Україні, хоча й є деякі тенденції до зниження. В цілому, це має бути 

подолано, тому що це має негативні наслідки для соціально-економічного 

розвитку держави та впливає на якість життя населення. В розвитку тіньової 

економіки також вбачається брак соціальної відповідальності бізнесу (СВБ), 

яка має мікроекономічний характер та може бути віднесена до неформальних 

правил, так як вона є добровільною. В Україні немає закону, який би зобов’язав 

чи регулював СВБ, хоча раніше була спроба розробки Національної стратегії 

Корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) (вчені розрізняють поняття 

СВБ та КСВ розмірами підприємств та за іншими ознаками, однак вони є 

несуттєвими для нашого наукового дослідження, тому ми будемо їх 

ототожнювати). Перші спроби розробки Національної стратегії були у 2016 

році, але вона так й не була прийнята. У 2020 році відбулись певні зрушення на 

національному рівні: Кабінет Міністрів України видав розпорядження від 

24.01.2020 р. № 66-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у 

сфері сприяння розвитку соціально відповідального бізнесу в Україні на період 

до 2030 року» [46]. До більш глибокого аналізу СВБ перейдемо далі у нашому 

дослідженні, так як саме поняття СВБ є багатогранним та включає в себе 

багато складових, які також будуть розглянуті далі. 

Вітчизняні підприємці звертаються до деяких неформальних правил, а 

деякі залишаються осторонь та здебільшого орієнтовані на макроекономічні 

формальні, що є обґрунтованим, але не розуміючи важливість такої 

неекономічної складової як психологічні фактори, навики ведення бізнесу, 

розвиток соціального капіталу, МСБ отримує негативні соціально-економічних 

наслідки, які впливають на фінансовий результат. 

Перейдемо до аналізу такої складової неформальних правил, як корупція. 

Яковенко С. Б. в своєму науковому дослідженні зазначає, що немає єдиного 

трактування поняття «корупція», але більш схожим до нашого розуміння 

корупції він наводить таке визначення, яке запропоноване Франчук В. І. та 

Коміссарчук Ю. А. – «використання державної влади в корисних цілях. 
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Використання службового становища посадовими особами для надання за 

винагороду різного роду матеріальних благ, пільг, послуг або інших 

переваг» [47].  

Крушельницька Т. та Матвєєва О. визначають корупцію як «протиправну 

діяльність окремих осіб, яка полягає у використанні службовими особами їхніх 

прав і посадових можливостей для особистого збагачення» [48]. Тобто, ці два 

трактування не суперечать одне одному й відображають основну сутність 

корупції. 

Владимир О. вбачає унеможливлення подолання проблеми корупції в 

недосконалості побудови та функціонування інституційного середовища [39]. 

Тобто, це схоже до вищенаведеного, що чим більше досконалий механізм 

формальних правил, тобто законодавча система, тим менше рівень тіньової 

економіки та корупції як її чинника та складової. 

В цілому, корупція розглядається як бар’єр до розвитку МСБ, але 

водночас вона є й частиною неформальних правил в Україні. За думкою 

Владимир О., корупцію наші підприємці використовують через бажання більш 

легким шляхом вирішити свої проблеми, з метою уникнення офіційних 

дозвільних процедур [49]. Це є цілком логічним та обґрунтованим з 

урахуванням процедури ведення бізнесу в Україні, хоча й відмічається 

поліпшення останнім часом. 

Скорик М. О. виділяє також й інші причини, які є передумовами такого 

рівня корупції в нашій країні, а саме: відсутність довіри до державних 

інституцій та ментальність нашого населення [50]. Дослідник вважає, що треба 

звертати увагу саме до того, що саме спричиняє це явище та діяти на це. Тобто, 

треба підвищувати довіру до інститутів влади, а також змінювати ментальність 

через зміну цінностей та традицій. Це можна зробити лише через формальні 

інститути законодавчої влади та реально діючої судової та виконавчої. Лише 

узгодження та правомірність дій цих трьох гілок зрушать з місця ситуацію, що 

склалась. Але варто відмітити, що корупція є не суто вітчизняним явищем, а 

має глобальний характер [50]. 
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Корупція виступає тим фактором, який гальмує розвиток не тільки 

малого бізнесу, але й поступово держави взагалі, так як її наслідки є 

деструктивними для всього суспільства. Корупція виступає тією 

мікроекономічною детермінантною, яка негативно впливає на розвиток МСБ.  

При підготовці проєкту Антикорупційної стратегії України на 2020-

2024 рр було проведено соціологічне дослідження, яке показало, що частка 

громадян, які мають безпосередній досвід корупції, з 2013 року значно 

зменшився у 2020 році. У 2013 році подібний досвід мало приблизно 60 %, а на 

початок 2020 року – до 40 % громадян [51]. Для підтвердження цієї ситуації 

проаналізуємо Індекс сприйняття корупції (ІСЦ), який оцінює 180 країн світу 

та територій за оцінками рівня корупції у державному секторі. Даний Індекс 

відобразив, що велика кількість країн майже не покращує боротьбу з 

корупцією. Також автори й розробники Індексу зауважують, що зменшення 

великих грошей у політиці буде сприяти інклюзивному прийняттю 

стратегічних рішень.  

Даний Індекс розробляється Transparency International, що є глобальним 

рухом по припиненню неправовірної корупції. Він діє в більш ніж 100 

країнах [52].  

В Україні діє також акредитований представник глобального руху, які за 

стратегічні пріоритети на найближчий час має:  

- запобігання корупції; 

- залучення до боротьби з нею; 

- покарання корупції [42].  

Представимо у таблиці 1.4 дані Індексу сприйняття корупції України.  

Таблиця 1.4 

Тенденції Індексу сприйняття корупції України 

Рік Результат Місце у рейтингу Найближчі сусіди 

2011 27 - - 

2012 26 144 Конго, Папуа Нова Гвінея 

2013 25 144 
Камерун, Іран, Нігерія, 

ЦАР, Папуа Нова Гвінея 

2014 26 142 Уганда, Коморські острови 
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Продовження таблиці 1.4 

2015 27 142 
Іран, Камерун, Непал, 

Нікарагуа, Парагвай 

2016 29 131 
Казахстан, Росія, Непал, 

Іран 

2017 30 130 Росія, Молдова 

2018 32 120 Росія, Молдова 

2019 30 126 
Киргизстан, Азербайджан, 

Джибуті 

2020 33 117 

Молдова. Єгипет, Сваіленд, 

Непал, Сьєрра-Леоне, 

Замбія 

Примітка. Сформовано автором на основі офіційного сайту Трансперенсі 

Інтернешнл Україна [52] 

Таким чином, бачимо, що Індекс сприйняття корупції в Україні 

розвивається нерівномірно. В цілому, за методикою, чим вище його показник, 

тим краще. Показник України не є високим, а, навпаки, вважається низьким. 

Для більш наочного аналізу представимо рисунок 1.2. 

 

 

Рис. 1.2. Динаміка зміни показника Індексу сприйняття корупції в 

Україні, 2011-2020 рр. 

Примітка. Побудовано автором [52] 

З рисунку нерівномірні тенденції розвитку цього Індексу є наявними. На 

початку періоду, що аналізується, Індекс був на рівні вищим, ніж наступні 3 

роки, коли він знижувався до 25, що, з наведених даних, є найнижчим 

показником. Після 2013 року почалось зростання Індексу, що є позитивною 
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характеристикою. Дана тенденція зберігалась до 2018 року – результат 32, що 

на 7 балів краще 2013 року. Після чого знов спостерігалось невеличке зниження 

та наступне зростання до найкращого показника за аналізований період – 33 

бали. Наразі наша позиція у рейтингу – 117, що позитивно характеризує зміни, 

що відбуваються. 

Для порівняння, найкращі показники у таких країн як: Нова Зеландія та 

Данія – по 88 із 100. Також лідерами є Фінляндія, Сінгапур, Швеція та 

Швейцарія. Світові лідери майже не змінюються останні роки, що говорить про 

ефективний державний механізм протидії корупції. 

Порівняння зі світовими лідерами дає приклад того, яким чином може 

працювати влада в країні та куди треба орієнтуватись Україні. Адже корупція 

стає тим бар’єром, який стимулює розвиток будь-яких процесів, в тому числі й 

підприємницьких. Тобто, вона водночас виступає бар’єром та неформальним 

правилом ведення бізнесу. Мікроекономічною детермінантною, яка має 

макроекономічний масштаб та вплив [53]. 

У травні 2020 року було представлено результати дослідження 

Антикорупційної ініціативи ЄС в Україні, яке було проведено разом із 

Національним агентством з питань запобігання корупції (НАЗК). Дослідження 

«Корупція в Україні 2020: розуміння, сприйняття, поширеність» аналізувало 

відповіді трьох категорій: населення, бізнесу та експертів. Згідно цього 

дослідження проблема корупції займає друге місце за серйозністю після 

військових дій в Україні. Дуже серйозною її визначило 69,0 % респондентів. За 

думками представників бізнесу найбільш корумпованою структурою у 2020 

році була митниця (4,19 з 5), після якої вже йдуть суди, Верховна Рада України 

тощо. Це прямим чином впливає на результативність бізнесу, адже це 

можливість виходу МСБ на зовнішні ринки, яка нівелюється корумпованістю 

митних структур. Але, варто відмітити, що в цілому оцінка корумпованості 

багатьох інституцій знизилась з погляду підприємницьких структур. Так, оцінка 

корумпованості Податкової служби знизилась з 3,45 у 2017 році до 3,16 у 

2020 році, що є достатньо вагомим. Інші державні органи відмічаються також 
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зниженням оцінки корумпованості окрім таких структур НАБУ та НАЗК. Що 

можна вважати негативним результатом, так як ці інституції створені з метою 

протидії та запобігання корупції [54]. 

Найбільш корумпованими сферами на думку бізнесу є земельні відносини 

(4,01), будівництво великих інфраструктурних об’єктів (4,07) та приватизація 

підприємств (4,04). 

На особливу увагу заслуговує результат як оцінив бізнес корупційні 

практики при контакті з органами державної влади та місцевого 

самоврядування, в тому числі й ЦНАП [54]. Це є важливим так як ці структури 

є важливим інструментом, що впливає на процедуру реєстрації, перереєстрації, 

оформлення дозвільних документів, результати конкурсного відбору тощо. В 

цілому, ми бачимо, що є позитивні зміни, які знаходять своє підтвердження й 

цифрами, що були розглянути вище, але є приклади, які показують, що є куди 

прямувати й багато невирішених питань залишаються відкритими. Тому, 

важливим є формування ділового середовища, в якому відсутня корупція, яка 

негативно впливає на його ефективне функціонування.  

Розглядаючи корупцію та тіньову економіку стосовно підприємництва ми 

знову повертаємось до категорії соціальної відповідальності бізнесу. Так як 

соціальна відповідальність бізнесу проявляється якраз в легальному веденні 

бізнесу, своєчасній сплаті податків, дотриманню законодавства тощо.  

Таким чином ми можемо говорити про соціальну відповідальність бізнесу 

як мікроекономічну детермінанту, яка також є визначальною для розвитку 

МСБ. 

Соціальну відповідальність бізнесу можна розглядати як відповідальність 

підприємства перед суспільством за свою діяльність. СВБ має багато форм 

прояву, деякі з яких вже було описано вище. Але варто зауважити, що в 

українських реаліях до соціальної відповідальності додаються такі елементи, 

які не є притаманними їй в розвинених країнах, вірніше, рівень форм прояву в 

тих країнах вище. 
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Відносно вітчизняного бізнес-середовища СВБ проявляється у 

наступному: 

- дотримання податкового, господарського законодавства (що є 

безумовним в розвинених країнах); 

- керування персоналом на засадах дотримання КЗпП (що також є 

українською рисою); 

- виробництво продукції та послуг з урахуванням вимог та зниження 

впливу на навколишнє середовище; 

- реалізація екологічних, соціальних, освітніх програм з метою 

підвищення рівня життя населення в певних громадах, осередках, регіонах 

тощо; 

- проведення інформаційних кампаній з різних питань з метою 

підвищення обізнаності населення; 

- особистісний та професійний розвиток персоналу підприємств, надання 

можливостей більше того, що зазначено в законодавстві (ось це є типовим для 

розвинених країн); 

- добросовісна конкуренція; 

- орієнтація на споживача при виробництві товарів та послуг; 

- створення нових робочих місць; 

- працевлаштування молоді, людей з особливими потребами; 

- підготовка працівників до виходу на пенсію; 

- благодійність та інші практики, які спрямовані на покращення рівня 

життя персоналу, населення та країни перебування в цілому. 

Отже, ми бачимо, що прояви СВБ достатньо широкі й вона виступає саме 

тим засобом, який може значно підвищити імідж підприємства, його 

репутаційний капітал, покращити якість роботи персоналу, життя населення, де 

перебуває підприємство чи де воно реалізує свої програми. Важливість СВБ для 

розвитку МСБ є високою, адже в ньому криються й інші неформальні правила, 

що були розглянуті вище – соціальний капітал, який формується в тому числі й 
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завдяки соціальній відповідальності, довіра до різних інститутів, в тому числі й 

інститут МСБ. 

СВБ в Україні відноситься до неформальних правил, як вже 

зауважувалось, так як воно не має обов’язковості. Концепція, про яку вже 

писалось вище, своєю метою має створення нормативно-правової бази та 

здійснення заходів для впровадження стандартів ведення СВБ в діяльність 

суб’єктів господарської діяльності [55]. Це планується реалізувати в два етапи, 

протягом яких основна увага приділяється наданню рекомендацій щодо 

напрямів реалізації СВБ, проведенню інформаційної кампанії щодо 

можливостей та результатів втілення СВБ. Таким чином держава підвищить 

якість діяльності підприємств, якість життя населення та імідж вітчизняних 

підприємств на світових ринках. Варто відмітити, що раніше СВБ в Україні 

була притаманна в основному іноземним підприємствам, які ввійшли на ринок 

України, але наразі йде мова про збільшення практики наших підприємств, що 

втілюють СВБ в свою діяльність [56]. Якщо раніше, це були в основному великі 

підприємства, то зараз вже можна говорити й про середні підприємства, які 

можуть реалізовувати СВБ не стільки масштабними програмами, скільки 

орієнтовані на створення кращих умов праці та прояви СВБ по відношенню до 

працівників підприємства. 

Аналізуючи інші неформальні правила, перейдемо до соціального 

капіталу, який визначається як «сукупність ресурсів, які мають в своєму 

розпорядженні люди завдяки своїм соціальним зв’язкам» [57] або «сукупністю 

актуальних чи потенційних ресурсів, пов’язаних із наявністю стабільних 

мережевих зв’язків, що інституційовані відносинами і взаємного визнання» 

[58]. Тобто це ті соціальні зв’язки, які впливають на результативність роботи 

підприємств, так як вони розглядаються як ресурс. Соціальний капітал в такому 

сенсі формує мережу зв’язків бізнес-середовища й визначає напрямки 

діяльності МСБ. Тобто, МСБ функціонує в залежності від тих знайомств, 

мережевих зв’язків, що є в підприємства. Ці зв’язки й виступають тими 

неформальними правилами, що впливають на процес діяльності бізнесу. Це є 
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цілком логічним та обґрунтованим, головним стає передбачення та управління 

цим капіталом для перешкоджання використання його як ресурсу до 

корупційних чи тіньових схем. Тобто, ці правила можуть мати як позитивні, так 

й негативні наслідки, в залежності від того, як цей ресурс використовується. 

Задачею на цьому рівні є управління цією мікроекономічною детермінантою 

таким чином, щоб соціальний капітал не можна було використати в 

негативному сенсі. 

Інші неформальні правила, а саме: навики ведення бізнесу, психологічні 

фактори також виступають тими мікроекономічними детермінантами, що 

формують середовище МСБ та сприяють чи знижують його розвиток. 

Навики ведення бізнесу в великій мірі залежать від культурних традицій 

та цінностей населення. В випадку нашої держави велика проблема полягає в її 

історичному розвитку, коли великий проміжок часу в країні панувала така 

форма господарювання, при якій була відсутня приватна власність та люди 

втратили навики управління підприємствами. Наразі, вже трохи більше 30 років 

(починаючи з часів «Перебудови»), люди мають можливість управляти власним 

бізнесом, але для цього потрібен більший час, ресурси та підтримка з боку 

держави. Саме на інформаційно-освітню складову й спрямована діяльність 

різних державних структур та світових ініціатив, як то EU4 Business, які не 

тільки надають можливості в формі фінансування та грантів підприємствам, але 

й діють як консультанти. 

Вважається, що населення Україні має низький рівень фінансової 

грамотності та навиків ведення бізнесу, їх недостатньо для виходу на зовнішні 

розвинені ринки, ефективного управління підприємством всередині країни. В 

великій частині зберігається використання соціального капіталу при прийнятті 

управлінських рішень, що знижує їхню ефективність. Окрім цього варто 

зазначити, що наразі важливими компетентностями при управлінні стають не 

тільки професійні якості, але й додаткові, які мають психологічне тат соціальне 

підґрунтя. Таким чином, ці правила переходять в інші – психологічні фактори 

ведення бізнесу.  
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Наразі відомим стає категорія soft skills, яка означає ті знання та навички, 

які стоять за професійними, а саме: комунікативні навички, емоційний інтелект 

людини, вміння роботи в команді, стресостійкість, вміння управляти 

конфліктами тощо. Тобто це ті навички, які складають психологічний фон 

роботи в бізнес-середовищі. Саме вони формують те, яким чином буде існувати 

підприємство, вестись перемовини, врегульовуватись конфлікт тощо. Ці 

неформальні правила також формують мікроекономічну детермінанту 

діяльності МСБ. Саме на розвиток цього й може спрямовуватись СВБ в частині 

підвищення особистісного розвитку, проведення тренінгів, навчання персоналу 

з опанування та закріплення цих soft skills. 

Наступна складова неформальних правил – корпоративна етика, яку 

можна визначити як правила поведінки, етичних норм працівників у сфері 

їхньої діяльності, де учасники комунікації встановлюють і розвивають ділові 

відносини на основі цих правил та норм [59]. Тобто це правила, які стають 

традиціями та цінностям організації, вони виступають неформальними, так як 

закріплюються на рівні організації й залежать від керівництва. Вони 

знаходяться в залежності від навиків ведення бізнесу керівництва та впливають 

на загальний клімат в організації. 

Також важливим правилом виступає інституційна довіра, яку можна 

охарактеризувати як «довіра до органів влади, політичних і державних 

інститутів» [60]. Хоча це стосується довіри до органів влади, а не до 

підприємництва, це є дуже важливим інститутом поведінки, так як він формує 

тенденції та напрямки поведінки суспільства (в нашому випадку представників 

бізнесу). Якщо відсутня довіра до інститутів влади, то бізнес може звертатись 

до інших складових неформальних правил – корупція, ухилення від сплати 

податків, формування тіньового ринку тощо. Тобто в бізнесу відсутня довіра до 

органів влади, до справедливості їх дій, до правомірного вирішення питання, 

що й викликає наступні дії з метою досягнення успіху своїми власними 

шляхами. Тому, ми знову повертаємось до того, що саме від ефективного 

механізму державної влади залежать такі мікроекономічні детермінанти. 
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Ободовська М. в своєму науковому дослідженні зауважує, що довіра до 

інститутів влади залежить певною мірою від якості цієї влади. Для цього влада 

має сама сприяти побудові цієї довіри, дотримуватись обов’язків тощо [61]. 

Таким чином, ми доповнимо наведений раніше рисунок інституційного 

середовища інвестування МСБ в Україні новими складовими та визначимо його 

як інституційне середовище функціонування МСБ (рис.1.3). 

Важливим також є опис факторів, які впливають на ці неформальні 

правила та мікроекономічні детермінанти. По-перше, як вже зазначалось 

раніше це культурні цінності та традиції. Цей фактор є чи не найбільш 

впливовим на неформальні правила, так як визначає в цілому як будуються 

відносини як в самому підприємстві, так й поза його межами. Вони визначають 

корпоративну етику підприємства, психологічні фактори управління, навики 

ведення переговорів тощо. Саме на врахування цього фактору має бути 

спрямована політика побудови нового середовища МСБ, як такого, що формує 

світогляд суспільства, в тому числі й стосовно ведення бізнесу.  

Наразі не менш важливим фактором, який має вплив на середовище МСБ 

та неформальні правила, є ситуація в країні, зокрема локдаун, який був 

оголошений в Україні навесні 2020 р. Прогнозується ще декілька хвиль 

локдауну.  

Локдаун полягає в тому, що всі підприємства є закритими та не мають 

права працювати при контакті з людьми. Дозволяється робота лише онлайн 

формат роботи. Дана ситуація дуже вплинула та впливає на розвиток МСБ та 

особливо на неформальні правила. Передбачається, що знову зросте частка 

безробіття, так як підприємства будуть змушені звільняти людей. Також для 

того щоб утримати підприємство керівникам доведеться працювати нелегально, 

приховуючи свою активність, так як це заборонено формальними правилами, 

що знову формує тіньову економіку та тіньовий грошовий обіг, тіньову 

зайнятість тощо. 
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Рис. 1.3. Розширене інституційне середовище функціонування МСБ в 

Україні 

Примітка. Побудовано автором 

Немаловажним фактором впливу є зовнішні та внутрішні ризики 

підприємства. Ризики – це те, з чим стикається підприємство щодня й 

полягають в можливих змінах фактичних результатах від запланованих, які 

залежать від різних факторів. Саме на уникнення цих ризиків й спрямована 

діяльність підприємства та ефективного управління ризиками. Складання 

можливого плану дій для управління ризиком й формують неформальні 
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правила поведінки підприємців, за яких використовується соціальний капітал 

підприємства, удосконалюються навики ведення бізнесу, виробляються тактики 

поведінки, формується корпоративна етика підприємства тощо. Тобто, ризики 

також є впливовими факторами мікроекономічних детермінант розвитку  

МСБ [62]. 

Таким чином, нами було описано інституційне середовище неформальних 

правил, які є складовими мікроекономічних детермінант, що впливають на 

розвиток МСБ. Вони є важливими при формуванні ефективного бізнесу як на 

рівні окремого підприємства, так й формуванні державної політики по розвитку 

МСБ. В цілому, вони залежать від культурної спадщини, цінностей суспільства, 

сучасної ситуації в країні, але також від ефективності самих державних органів 

влади, які формують формальні правила ведення бізнесу, але й не напряму 

визначають й неформальні. Підприємці не завжди звертають увагу на ці 

неформальні правила, орієнтуючись на закони та кодекси, але неформальні 

правила виступають важливими мікроекономічними детермінантами розвитку 

МСБ. 

Висновки до розділу 1 

1. Обґрунтовано, що важливість ролі малого і середнього бізнесу в 

соціально-економічному розвитку країни є об’єктом постійних дискусій, що 

дозволило виокремити два підходи, перший – малий і середній бізнес не має 

інструментів і економічних переваг перед великим і висока частка малого і 

середнього бізнесу в економіці є наслідком високого рівня економічного 

розвитку країни, другий – підкреслює переваги малого і середнього бізнесу 

перед великим і стверджує, що висока його частка у ВВП і зайнятості є 

фактором, позитивного впливу на розвиток країни.  

2. Враховуючи дослідження вчених С. Девіса, Й. Шумпетера та інших 

вчених можна стверджувати, що хоча валові показники створення та 

скорочення робочих місць вище на дрібних і середніх підприємствах, чіткого 

зв’язку між чистими показниками створення робочих місць і розміром 
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підприємства не спостерігається і вважаємо, що у сьогоднішніх умовах даний 

вплив доповнюється якістю інституційного середовища країни і впливом 

мікроекономічних детермінант на розвиток МСБ. 

3. Підтверджено правильність твердження, що вищий рівень і можливості 

інноваційного розвитку малого і середнього бізнесу є лише частково вірним та 

не може виступати в якості однозначної переваги, що підтвердив перебіг 

карантинних обмежень у період глобальної пандемії, коли найбільше 

постраждали в Україні саме малі і середні підприємства. У період глобальних 

криз великий бізнес, у порівнянні з малим і середнім більш безболісно може 

брати на себе значні витрати, пов’язані з дослідженнями та розвитком. 

4. Доведено, що в останні роки, у оглядах міжнародних 

конкурентоспроможності економік країн більше звертається більше увага на 

зростання ролі мікроекономічних детермінант і відставання країн у 

економічному розвитку, полягає саме у можливостях успішної реалізації цих 

факторів , а не макроекономічних: тарифів, податкових та кредитних ставок, 

рівня енергоємності економіки, динамікою інвестицій в реальний сектор 

економіки та інші.  

5. Встановлено, що мікроекономічні детермінанти це – мікрофактори, які 

ідентифікують причини МСБ, пов’язані з діяльністю з організації виробництва 

товарів і надання послуг і формуються під впливом виробничих, збутових, 

сервісних та ринкових факторів. Також кожна з мікроекономічних детермінант 

має декілька складових, зокрема до складу виробничих факторів включається 

технічна складова (вік обладнання, ступінь автоматизації виробництва, 

забезпеченість ресурсами й інші) і управлінська складова (роль керівництва, 

персонал та інші). 

6. Визначено, що на розвиток МСБ також впливають правила, які можна 

розподілити за ознакою формальності і які є інституційним середовищем 

функціонування бізнесу. Формальними виступають правила, які визначені в 

законах та нормативних актах України, неформальні правила – формуються з 

урахуванням ситуації в країні, не визначені законодавчо. До них відносяться 
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корупція, тіньова економіка, соціальна відповідальність бізнесу, навики 

ведення бізнесу, психологічні фактори, соціальний капітал підприємства, 

корпоративна етика та інші. 

7. Виокремлено основні фактори, які впливають на формування 

неформальних правил на мікроекономічному та макроекономічному рівні,: 

культурні традиції та цінності в суспільстві, ситуація в країні та світі 

(наприклад, локдаун), а також внутрішні та зовнішні ризики, які впливають на 

правила ведення бізнесу. Неформальні правила здебільшого визначають 

правила ведення бізнесу в нашій державі та випливають також із формальних і 

є тими мікроекономічними детермінантами, які регулюють розвиток МСБ.  
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РОЗДІЛ 2. 

ДИНАМІКА РОЗВИТКУ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В 

УКРАЇНІ 

2.1 Особливості становлення і розвитку малого та середнього бізнесу 

Для більш повного аналізу передумов розвитку МСБ в Україні 

проаналізуємо спочатку досвід ЄС в частині функціонування підприємств 

такого розміру. В ЄС до підприємств МСБ відносять підприємства розміром до 

250 осіб, щорічним оборотом до 50 млн. євро та балансовою вартістю активів – 

не більше 43 млн. євро. Ці критерії є дуже важливим через те, що за ними 

визначається можливість участі у програмах фінансування ЄС, спрямованих на 

стимулювання розвитку МСБ. Політика ЄС в сфері розвитку МСБ зосереджена 

на таких пріоритетах: 

1. Сприяння розвитку підприємництва та підприємницьких навичок. 

2. Покращення доступу МСБ до ринків. 

3. Зменшення бюрократії. 

4. Покращення потенціалу зростання МСБ. 

5. Посилення діалогу та консультацій МСБ із зацікавленими сторонами.  

Класифікація підприємств в ЄС відбувається за такими групами: 

- мікропідприємства – зайнято менше 10 осіб з річним оборотом до 

2 млн. євро та балансовою вартістю активів до 2 млн. євро; 

- малі підприємства – зайнято з 10 до 49 осіб з річним оборотом до 

10 млн. євро та балансовою вартістю активів – до 10 млн. євро; 

- середні підприємства – зайнято 50–249 осіб з річним оборотом до 

50 млн. євро та балансовою вартістю активів – до 43 млн. євро.; 

- малі та середні підприємства (МСБ) – зайнято 1–249 осіб; 

- великі підприємства – зайнято 250 та більше осіб з річним оборотом 

більше 50 млн. євро [63]. 

Спочатку проаналізуємо кількість підприємств МСБ в ЄС, зокрема у 

порівнянні із кількістю великих підприємств. У таблиці 2.1 наведено 
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статистичні дані щодо кількості підприємств різного розміру в ЄС у 2015–

2018 рр., які представлено в підприємницькому секторі за винятком фінансової 

та страхової активності. Дані наведено по групах країн ЄС, де ЄС-27 означає всі 

країни ЄС з кінця січня 2020 р., коли Великобританія (ВБ) вийшла зі складу ЄС. 

ЄС-28 включає всі країни-члени, які були до кінця січня 2020 р. ЄС-15 означає 

країни, які ввійшли до складу ЄС до 1995 року включно, а саме: Німеччина, 

Італія, Франція, Бельгія, Нідерланди, Люксембург, Іспанія, Португалія, 

Великобританія, Ірландія, Греція, Австрія, Данія, Швеція, Фінляндія. ЄС-13 

означає нові держави члени – ЄС, які приєдналися у 21 столітті, здебільшого це 

країни колишнього соцтабору чи країни-члени СРСР, а саме: Польща, 

Угорщина, Чехія, Словаччина, Словенія, Литва, Латвія, Естонія, Кіпр, Мальта, 

Румунія, Болгарія, Хорватія. Також у таблиці 2.1 наведено приріст по 

показнику кількості підприємств до попереднього року. 

Таблиця 2.1 

Кількість підприємств в ЄС у 2015-2018 рр. 

Кількість 

компаній, 

одиниць 

2015 2016 2017 2018 
2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

ЄС-27 

(з 2020) 

МСБ 199809 1282435 20651994 22664895 1082626 19369559 2012901 

Великі 39 094 40 289 41 491 40 000 1195 1202 -1491 

ЄС-28 

(2013-

2020) 

МСБ 23427976 24688037 24291385 : 1260061 -396652 - 

Великі 45 524 46 485 47 810 : 961 1325 - 

ЄС-15 
МСБ 18364209 19109179 18885226 19082855 744970 -223953 197629 

Великі 34 750 35 434 33 510 34066 684 -1924 556 

ЄС-13 
МСБ 5022805 5197020 5332360 5717811 174215 135340 385451 

Великі 9862 10101 10445 10475 239 344 30 

ЄС-15 

без 

ВБ 

МСБ 16429692 16999243 16747423 16899210 569551 -251820 151787 

Великі 28320 29238 27191 27536 918 -2047 345 

Примітка. Сформовано автором за даними [63]. Дані за ЄС-27 надані 

частково, дані за ЄС-28 за 2018 не надано 

Для наведення даних по групі ЄС-27 та ЄС-28 в даній роботі використо-

вувались дані відповідних рядків статистичних таблиць, наведених на Eurostat. 
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Дані груп ЄС-15, ЄС-13 та ЄС-15 без ВБ розраховувались дією сумування по 

відповідних країнах.  

Отже, з даних таблиці видно, що кількість МСБ переважає кількість 

великих компаній у всіх аналізованих регіонах. Але в цілому, кількість МСБ 

більше в країнах ЄС-15, які вважаються більш економічно розвиненими. 

Кількість компаній МСБ та великих підприємств в нових державах-членах 

значно менша, ніж в ЄС-15, що можна пояснити історичним минулим більшої 

частини цих країн – соціалістична система господарювання та перехід до 

ринкової економіки у 1990-х роках 20 століття. Тому підприємницький сектор 

тут й може вважатись не настільки розвиненим ніж в країнах, які є 

локомотивом економічного розвитку ЄС. Аналіз динаміки кількості МСБ 

відображає зростання щорічне МСБ в регіоні ЄС-27, але більш глибоке 

вивчення з’ясовує, що це зростання в угрупованні відбулось за рахунок ЄС-13, 

так як в країнах ЄС-15 була негативна динаміка в цей період, так як показники 

2017 р. були нижчими за 2016 р. У 2018 році ця ситуація вирівнялась, окрім 

великих підприємств, кількість яких зменшилась. В цілому, ми бачимо, що 

кількість МСБ значно зросла в порівнянні з 2015 р. Але, слід зауважити, що 

дані за МСБ 2015 р. у ЄС- 27 наведено (див. Додаток 1–4) лише за категорією 

середні підприємства, а дані за інші групи підприємств за групою ЄС-27 не 

надано. 

У додатках А.1–А.4 наведено дані по кількості підприємств МСБ та 

великого бізнесу у ЄС за країнами у 2015–2018 рр. 

На рисунку 2.1 представлено кількість підприємств МСБ та великого 

бізнесу у 2018 р. за країнами ЄС.  

З даного рисунку ми можемо побачити співвідношення кількості МСБ та 

великого бізнесу по країнах ЄС у 2018 р. Так, серед наведених країн найбільша 

кількість малих та середніх підприємств в Італії (дані щодо великих 

підприємств в Італії у 2018 р. не наведено). Також серед країн з найбільшою 

кількість МСБ можна виділити Францію, Іспанію, Німеччину, Великобританію 

та Польщу. Кількість підприємств такого розміру в цих країнах значно 
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переважає показники інших країн. Найменша кількість на Кіпрі, Мальті, 

Люксембурзі та Естонії.  

 

Рис. 2.1. Кількість підприємств МСБ в ЄС у 2018 р. за країнами 

Примітка. Побудовано автором за даними [63] 

Кількість великих підприємств найбільша в Німеччині, а також у 

Великобританії, хоча між цими двома країнами різниця доволі суттєва.  

Якщо порівнювати МСБ між регіонами ЄС-15 та ЄС-13, то якщо на 

2015 р. була відмінність у кількості підприємств в цих групах, то наразі ми 

бачимо, що сумарно відмінність існує, але, наприклад, нові країни-члени 

Польща трохи поступається Великій Британії та переважає всі інші розвинені 

країни-члени (Італія, Франція, Іспанія та Німеччина попереду ВБ). Так само 

Чехія трохи поступається Нідерландам, які йдуть за Польщею, а всі інші країни 

ЄС-15, які не вийшли на передові позиції поступається цим новим країнам-

членам.  

З урахуванням важливості МСБ для ринку праці будь-якої країни та 

особливої актуальності цього питання для ЄС зокрема проаналізуємо дані щодо 

зайнятості населення на підприємствах МСБ та великих підприємствах. У 
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таблиці 2.2 наведено дані по найманих працівниках в регіонах ЄС. Методика 

розрахунку така сама, як й в попередній таблиці. У додатках Б1–Б4 наведено 

аналіз по країнах у ЄС в цей період.  

Таблиця 2.2 

Зайнятість населення на підприємствах ЄС, 2015–2018 рр. 

Кількість 

зайнятого 

населенні 

2015 2016 2017 2018 
2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

ЄС-27 

(з 2020) 

МСБ 13058116 34686769 83921182 84005987 21628653 49234413 84805 

Великі 37320914 38304561 41372323 45367993 983647 3067762 3995670 

ЄС-28 

(2013-

2020) 

МСБ 55149787 94941811 94599441 : 39792024 -342370 - 

Великі 46257142 47495375 50 629 946 : 1238233 3134571 - 

ЄС-15 
МСБ 69820645 73937097 70772490 71781347 4116452 -3164607 1008857 

Великі 35022507 37275195 36066912 40422088 2252688 -1208283 4355176 

ЄС-13 
МСБ 18027379 18478200 18662850 19235533 450821 184650 572683 

Великі 7912118 8172437 8472999 8927327 260319 300562 454328 

ЄС-15 

без ВБ 

МСБ 35022507 63333379 60094231 60912730 28310872 -3239148 818499 

Великі 26086279 28084381 26809289 31031236 1998102 -1275092 4221947 

Примітка. Сформовано автором за даними [63]. Дані за ЄС-27 надані 

частково, дані за ЄС-28 за 2018 не надано 

З даної таблиці ми можемо побачити, що у 2015 р. кількість зайнятого 

населення в МСБ ЄС-27 набагато менше, ніж ЄС-28, але це пов’язано із 

даними, які наведено лише частково у цьому році у цьому регіоні. Якщо 

порівнювати дані за регіонами ЄС-15 та ЄС-13, які розраховано як сума по 

відповідним країнам-членам, то побачимо, що сума зайнятих в цьому секторі 

набагато більша в регіоні ЄС-15 (на 51793266 осіб) ніж у ЄС-13, що знову 

свідчить про більший розвиток МСБ та вплив його у країнах старих членах ЄС. 

У наступних роках кількість зайнятого населення в МСБ перевищувала великі 

підприємства, тенденція переважання зайнятого в ЄС-15 населення над ЄС-13 

зберігається.  

Аналіз динаміки за ці роки відображає позитивні зміну в ЄС-15 у 2016 р. 

в порівнянні з 2015 р., наступний спад та негативний приріст у 2017 р. в 

порівнянні з 2016 р. й наступне зростання у 2018 р. Хоча країни ЄС-13 
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характеризуються постійною позитивною динамікою по працевлаштуванню 

людей на підприємства як малого та середнього бізнесу, так й великого.  

На рисунку 2.2 наведено кількість зайнятого населення на підприємствах 

ЄС у 2018 р. за країнами-членами, представлено всі країни-члени ЄС на 2018 р. 

(28 країн) та зайнятість населення на підприємствах МСБ та великого бізнесу.  

 

Рис. 2.2. Кількість зайнятого населення на МСБ в ЄС у 2018 р. за 

країнами, млн. осіб 

Примітка. Побудовано автором за даними [63] 

Аналіз за країнами у 2015–2018 рр. наведений у додатках Б.1 – Б.4. Як 

видно з рисунку, то найбільша кількість населення зайнята в МСБ в Німеччині. 

Населення, зайняте в великому бізнесу, в цій країні також переважає. Але це 

можна пояснити не тільки економічним розвитком країни, але й тим, що 

Німеччина є найбільш населеною країною ЄС. Тому більш коректним було б 

порівняння частки всього населення, зайнятого на МСБ та великих 

підприємствах. 

Але, з урахуванням даних наявної статистики, Німеччина є лідером серед 

ЄС-28. Їй поступається Великобританія, в МСБ якої зайнято майже 11 

млн. осіб, а на великих підприємствах трохи більше 9 млн. осіб. Лідер серед 

кількості підприємств МСБ – Італія – за показником зайнятого населення є 

третьою в регіоні та кількість зайнятого в МСБ сягає 10 млн. осіб (дані щодо 

зайнятого на великих підприємствах населення не наведено у 2018 р.). Франція 

трохи поступається Іспанії за цим показником, хоча за кількістю підприємств 
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МСБ вона випереджає її, але різниця є незначною на противагу зайнятому 

населенню на великих підприємствах, де показник Франції майже в 2 рази 

перевищує показник Іспанії. Тому ми можемо зробити висновок про важливість 

розвитку МСБ в Іспанії як вагомої детермінанти розвитку ринку праці в країні.  

Серед нових членів (ЄС-13) позиції лідера займає Польща, що є цілком 

логічним з урахуванням кількості підприємств МСБ в цій країні. Кількість 

зайнятого в МСБ населення більше ніж у 2 рази перевищує зайняте на великих 

підприємствах. Чехія, яка значно перевищувала показники кількості 

підприємств МСБ серед інших країн, за цим показником не значно переважає 

інші як нові члени ЄС, так й ЄС-15.  

Країна з найменшим показником зайнятості населення серед країн ЄС є 

Мальта, що можна пояснити розміром цієї країни. Також невисокі позиції у 

Кіпра та Люксембургу.  

На рисунку 2.3 показано частку зайнятого населення на підприємствах 

МСБ та великих підприємствах у країнах ЄС у 2018 р. до загальної кількості 

населення. 

 

Рис. 2.3. Частка зайнятого населення на підприємствах МСБ та великих 

до загальної кількості населення в ЄС у 2018 р. 

Примітка. Побудовано автором за даними [63]. Дані по Італії, Австрії та 

Португалії за великими підприємствами у 2018 р. не наведено 



86 

Як бачимо з рисунку 2.3, частка зайнятих у МСБ до загальної кількості 

населення найбільша в Люксембурзі (майже в два рази більша за частку 

зайнятих на великих підприємствах), що пояснюється розміром цієї країни та 

меншою кількістю великих підприємств. В усіх наведених країнах відсоток 

зайнятого населення на МСБ перевищує відсоток зайнятого на великих 

підприємствах. Але, наприклад, в таких країнах як Данія, Франція, 

Великобританія, ця частина не має велику різницю із зайнятими на великих 

підприємствах. В інших країнах спостерігається розрив й доволі вагомий. 

Таким чином, можна зробити висновок, що МСБ забезпечують робочими 

місцями більшу кількість населення майже у усіх країнах ЄС, що говорить про 

важливість та актуальність розвитку цього сектору.  

Для більш ґрунтовного аналізу розвитку МСБ та його важливості для 

економіки країни проаналізуємо показник доданої вартості продукції чи послуг, 

яка виробляється підприємствами ЄС. Цей показник є важливим для аналізу так 

як відображає ту вартість, яку додає підприємство до продукції чи послуг до 

вартості сировини, матеріалів, палива за доставку, за яку підприємство 

сплатило. Додана вартість стає тим чинником, за рахунок якої формується 

конкурентоспроможність підприємства, а також необхідною передумовою 

підвищення прибутку підприємства [64]. 

У таблиці 2.3 наведено розмір доданої вартості в ЄС у 2015–2018 рр. 

Розрахунок даних відбувається так само, як у попередніх таблицях даного 

розділу. У додатках В.1–В.4 наведено показники доданої вартості за країнами 

ЄС у 2015–2018 рр.  

Таблиця 2.3 

Додана вартість в ЄС, 2015–2018 рр. 

Додана 

вартість, 

млн. євро 

2015 2016 2017 2018 
2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

ЄС-27 

(з 2020) 

МСБ 1508547 1586718 1777767 3459748 78171 191049 1681982 

Великі 2365149 2457078 2735702 3097806 91929 278624 362104 

ЄС-28 

(2013-

2020) 

МСБ 3933737 4018313 2071587 : 84576 -1946726 - 

Великі 3061606 3136941 3368750 : 75336 231808 - 
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Продовження таблиці 2.3 

ЄС-15 
МСБ 3495515 3614115 3137644 3500015 118600 -476471 362372 

Великі 2516232 2681268 2107619 3067527 165035 -573649 959908 

ЄС-13 
МСБ 293800 298296 325807 380549 4496 27511 54742 

Великі 238009 218074 243352 300743 -19935 25278 57391 

ЄС-15 

без ВБ 

МСБ 1819775 2990204 2520039 2859014 1170428 -470164 338975 

Великі 26086279 2001404 1474571 2412178 -24084875 -526833 937607 

Примітка. Сформовано автором на основі [63]. Дані за ЄС-27 надані 

частково, дані за ЄС-28 за 2018 не надано 

З даної таблиці видно, що у 2015 р. розмір доданої вартості МСБ в ЄС-27 

був менший ніж показник великих підприємств, однак з аналізу таблиць у 

додатках бачимо, що в цьому році дані наведено не повністю по всіх типах 

підприємств. Так само й в наступних роках окрім 2018 р. За показником 2018 р. 

в цілому по регіону ЄС-27 розмір доданої вартості МСБ перевищує показник 

великих підприємств. Аналіз по регіонах ЄС-15 та ЄС-13, який розраховується 

як сума показників країн, відобразив як позитивні, так і негативні тенденції. 

Так, у 2016 р. відмічалось зростання доданої вартості продукції МСБ в ЄС-15 та  

ЄС-13 на 118600 та 4496 млн. євро відповідно. А на великих підприємствах в  

ЄС-13, навпаки, зниження (-19935 млн. грн.). В наступному періоді – 2017 р. в 

ЄС-15 була негативна динаміка розміру доданої вартості до попереднього року 

(-476471 млн. євро) серед МСБ та великого бізнесу (-573649 млн. євро). Тоді як 

в ЄС-13 в цей рік відмічалась позитивна динаміка (27511 млн. євро в МСБ та 

25278 у великих підприємств). 

В цілому, якщо порівнювати дані ЄС-15 та ЄС-13 у 2018 році, то ми 

бачимо, що додана вартість на підприємствах МСБ в країнах старих членах ЄС 

(ЄС-15) майже в 10 раз більша доданої вартості виробленої на підприємствах 

ЄС- 13. Така сама тенденція й на великих підприємствах.  

На рисунку 2.3 наведено аналіз за показником доданої вартості на 

підприємствах ЄС у 2018 р. за країнами. 
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Рис. 2.3. Додана вартість підприємств ЄС у 2018 р. за країнами, млн. євро 

Примітка. Побудовано автором на основі [63] 

Рисунок 2.3 унаочнює наведені у додатку В.4 дані й відображає реальну 

картину по підприємствах ЄС щодо продукування доданої вартості. Так, 

найбільше додана вартість продукується на підприємствах Німеччини, яка є 

лідером за попереднім показником, що аналізувався. Додана вартість, яка 

виробляється великими підприємствами Німеччини є більшою ніж на МСБ. 

Така сама ситуація й в інших країнах, які є лідерами з цього показника (у 

Франції та Великобританії додана вартість великих підприємств більша ніж 

додана вартість МСБ). Це означає, що не звертаючи увагу на кількість 

підприємств та кількість зайнятого на них населення більше доданої вартості в 

цих країнах, які є лідерами за багатьма показниками ЄС, продукується саме на 

великих підприємствах.  

Мінімальні значення результату доданої вартості, які наведено на 

рисунку 2.3 в таких країнах як Італія, Австрія та Португалія пояснюються не 

їхнім значенням рівним 0, а відсутністю даних за цей період в офіційній 

статистиці ЄС.  

В цілому, в більшості країн додана вартість на підприємствах МСБ у 

2018 році перевищувала додану вартість великих підприємств. Хоча різниця 

може бути невеликою.  
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Якщо робити висновок в цілому за ЄС, то ми бачимо, що сектор МСБ в 

них достатньо вагомий, кількість малих та середніх підприємств зросла в 2018 

році. Кількість зайнятого населення на підприємствах МСБ більше зайнятих 

великих підприємств, що позитивно характеризує вплив на ринок праці та 

обґрунтовує важливість подальшої політики ЄС щодо стимулювання різними 

правовими та фінансовими важелями їхній розвиток. Додана вартість продукції 

в країнах-лідерах на великих підприємствах перебільшує додану вартість МСБ, 

але в інших країнах, малі та середні підприємства продукують більше доданої 

вартості, ніж великі компанії, що свідчить про вагомий економічний результат, 

які отримують ці підприємства та економіка цих країн в цілому.  

Аналіз за регіонами ЄС-15 та ЄС-13 дозволяє зробити висновок, що деякі 

країни-нові члени ЄС (Польща, Чехія) наразі перевищують за цими 

показниками країни, які ввійшли до складу ЄС у 20 ст., що свідчить про 

позитивний результат їх входження, а також стрімкий розвиток цих економік.  

Аналіз даних по галузях представлений у таблиці 2.4. 

Показники розвитку МСБ та великих підприємств за галузями у ЄС-27 у 

2018 р. 

Таблиця 2.4 

Основні кількісні характеристики малого і середнього бізнесу в 

порівнянні з великим бізнесом в галузевому розрізі в країнах ЄС-27 

 

Доля підприємств 

різного розміру, % 
Доля зайнятих, % 

Доля додаткової 

вартості, % 

МСБ 

Великі 

підпри-

ємства 

МСБ 

Великі 

підпри-

ємства 

МСБ 

Великі 

підпри-

ємства 

В середньому по 

економіці 
99,8 0,2 65,0 35,0 53,0 47,0 

Гірнича промисловість і 
розробка корисних 
копалин 

99,0 1,0 40,0 60,0 44,0 52,0 

Виробництво, 
промисловість 
(manufacturing) 

99,2 0,8 52,4 47,6 35,5 64,5 

Постачання електрики, 
газу та steam and air 
conditioning supply 

99,7 0,3 30,0 70,0 29,7 70,3 
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Продовження таблиці 2.4 

Постачання води; 
діяльність з каналізації, 
поводження з відходами 
та відновлення 

98,9 1,1 47,9 52,1 43,8 56,2 

Будівництво 99,9 0,1 85,0 15,0 79,5 20,5 
Оптова та роздрібна 
торгівля; ремонт 

99,9 0,1 69,8 30,2 63,4 36,6 

Готелі та ресторани 99,9 0,1 86,2 13,8 68,1 31,9 

Транспорт та зберігання 99,7 0,3 53,0 47,0 43,8 56,2 
Інформація та 
комунікація 

99,8 0,2 55,6 44,4 38,1 61,9 

Нерухомість, здача в 
оренду і інші послуги 

99,97 0,03 89,5 10,5 83,1 16,9 

Професійна, наукова та 
технічна діяльність 

99,9 0,1 82,9 17,1 75,5 24,5 

Адміністративна та 
допоміжна службова 
діяльність 

99,6 0,4 46,0 54,0 48,5 51,5 

Ремонт комп’ютерів та 
предметів особистого 
вжитку та побуту 

99,97 0,03 88,2 11,8 77,7 22,3 

Примітка. Сформовано автором на основі [63]. ЄС-27 враховує країни ЄС 

станом на кінець 2020 р. без урахування Великої Британії 

За даними таблиці 2.4 ми бачимо розподіл частки МСБ та великих 

підприємств за галузями за кількістю підприємств, долі зайнятих та обсягу 

доданої вартості, які виробляються на них. 

Так, доля підприємств МСБ превалює за всіма галузями. Найвища доля 

великих підприємств в гірничій промисловості й сягає 1,0 %, що значно 

перевищує інші галузі. Серед зайнятості населення існує своя специфіка й 

немає тотожного попередньому показнику результату. Так, в середньому, 

кількість зайнятого населення на МСБ перевищує майже вдвічі зайнятого на 

великих підприємствах. Однак, за галузевим розрізом різниця є важливою для 

аналізу. Так, найбільша частина зайнятого на МСБ населення це в галузях 

нерухомості, здачі в оренду та інших послуг (89,5 %), ремонт комп’ютерів та 

предметів особистого вжитку (88,2 %), готелі та ресторани (86,2 %) та 

будівництві (82,0 %). В інших галузях різниця менше, а також є галузі, в яких 

зайнятість на великих підприємствах переважає МСБ, що пояснюється 

особливістю таких галузей, а саме це постачання електрики та газу (70,0 % на 

великих підприємствах та 30,0 % на МСБ), гірнича промисловість (60,0 % на 
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великих проти 40,0 % в МСБ), постачання води, водовідведення (52,1 % на 

великих проти 47,9 % в МСБ). Таким чином, в галузевому розрізі доля 

зайнятого населення в МСБ не виглядає найбільшою в порівнянні з попереднім 

показником та середнім показником за галузями. Це можна пояснити 

специфікою тих галузей, де переважають великі підприємства, а саме вони 

здебільшого мають національне значення та регулюються великими 

підприємствами, хоча й доля самих МСБ в порівнянні з великими там 

перевищує.  

Доля додаткової вартості, що виробляється на підприємствах цих рівнів в 

середньому не має такої різниці як перший аналізований показник, а має десь 

рівнорозподілений результат: 53,0 % на МСБ та 47,0 % на великих 

підприємствах. Тобто, додана вартість створюється як на МСБ, так й великих 

підприємствах в середньому однаково. Однак, аналіз за галузями відображає, 

що не за всіма галузями МСБ переважає у створенні доданої вартості. Так, в 

таких галузях як гірнича промисловість, виробництво, постачання електрики та 

газу, постачання води та водовідведення, транспорт та зберігання, інформація 

та комунікація, а також адміністративна та службова діяльність, доля доданої 

вартості, яка створена на великих підприємствах в тій чи іншій пропорції 

перевищує долю МСБ. Серед галузей, в яких додана вартість здебільшого 

створюється на МСБ можна виділити нерухомість, будівництво, професійна 

наукова та технічна діяльність, ремонт комп’ютерів та предметів побуту, 

оптова та роздрібна торгівля, готелі та ресторани.  

Таким чином, результати аналізу даної таблиці дають можливість 

побачити роль МСБ в вирішенні важливих економічних проблем: створенні 

робочих місць та створення доданої вартості як важеля розвитку економіки 

країни. За часткою підприємств в галузевому розрізі значно переважає МСБ, що 

не має такої самої тенденції за іншими показниками, хоча в середньому, доля 

МСБ переважає великі підприємства за всіма представленими показниками. 

Для більш повного аналізу та порівняння отриманих вище результатів 

наведемо статистичні дані розвитку МСБ України. 
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Спочатку проаналізуємо кількість суб’єктів МСБ за такими групами як 

суб’єкти середнього підприємництва, суб’єкти малого підприємництва, 

суб’єкти мікропідприємництва та великі підприємства. Суб’єкти МСБ наведені 

також в розрізі фізичної особи-підприємці (ФОП), які враховані в загальну 

статистику (табл. 2.4).  

До мікропідприємств віднесені підприємства з середньою кількістю 

працівників до 10 осіб, чистим доходом від реалізації продукції – до 700 

тис. євро на рік та балансовою вартістю активів – до 350 тис. євро.  

До малих віднесено підприємства з середньою кількістю працівників  

до 50 осіб, чистим доходом від реалізації продукції – до 8 млн. євро на рік та 

балансовою вартістю активів – до 4 млн. євро. 

До середніх віднесено підприємства з середньою кількістю працівників  

до 250 осіб, чистим доходом від реалізації продукції – до 40 млн. євро на рік та 

балансовою вартістю активів – до 20 млн. євро. 

До великих враховуються всі підприємства, які перевищують показники 

середніх підприємств [65]. 

У додатку Д наведено дані по кількості підприємств МСБ та великих 

підприємств за видами економічної діяльності. Дані таблиці свідчать, що 

динаміка кількості підприємств України нерівномірна протягом аналізованого 

періоду. Так, у 2019 р. показник кількості великих підприємств трохи менший 

початку періоду – 2010 р., але протягом 9 років він змінювався постійно до 

максимального зростання у 2012 р. до 698 підприємств, до мінімального 

значення 383 у 2016 р.  

У таблиці 2.5 представлено частку кожного виду підприємства в загальній 

чисельності підприємств України окрім мікропідприємств, які враховано до 

числа малих підприємств.  
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Таблиця 2.5 

Кількість суб’єктів великого, середнього, малого та мікропідприємництва у 2010-2019 роках 

Кількість суб’єктів 

господарювання 

Роки 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Усього: 

суб’єкти великого 

підприємництва, одиниць 
586 659 698 659 497 423 383 399 446 518 

Приріст  73 39 -39 -162 -74 -40 16 47 72 

суб’єкти середнього 

підприємництва, одиниць 
21343 21059 20551 19210 16618 15510 15113 15254 16476 18129 

Приріст  -284 -508 -1341 -2592 -1108 -397 141 1222 1653 

суб’єкти малого 

підприємництва, одиниць 
2 161999 1 679902 1 578878 1 702201 1 915046 1 958385 1 850034 1 789406 1 822671 1 922978 

Приріст  -482097 -101024 123323 212845 43339 -108351 -60628 33265 100307 

з них суб’єкти 

мікропідприємництва, 

одиниць 

2 093688 1 608819 1 510776 1 637180 1 859887 1 910830 1 800736 1 737082 1 764737 1 864013 

Приріст  -484869 -98043 126404 222707 50943 -110094 -63654 27655 99276 

у тому числі фізичні особи-підприємці: 

суб’єкти середнього 

підприємництва, одиниць 
360 306 362 351 712 307 281 317 419 378 

Приріст  -54 56 -11 361 -405 -26 36 102 -41 

суб’єкти малого 

підприємництва, одиниць 
1 804758 1 325619 1 234830 1 328392 1 590448 1 630571 1 558880 1 466486 1 483297 1 560650 

Приріст  -479139 -90789 93562 262056 40123 -71691 -92394 16811 77353 

з них суб’єкти 

мікропідприємництва, 

одиниць 

1 793243 1 313004 1 224315 1 318703 1 580965 1 626589 1 553041 1 458980 1 471965 1 550633 

Приріст  -480239 -88689 94388 262262 45624 -73548 -94061 12985 78668 

Примітка. Сформовано автором на основі [66] 
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Тобто відмічалось зростання до 2012 р. включно, а потім спад 

(найбільший у 2014 р. – зниження на 162 підприємства) з відновленням росту у 

2017 р. 

Але найбільший інтерес викликають показники МСБ, які відображають 

іншу ситуацію: тоді, коли був найбільший спад у кількості великих 

підприємств, то серед підприємств малого бізнесу відмічалось зростання 

(найбільше у 2014 р.). Хоча показник малих підприємств у 2019 р. менше 

кількості у 2010 р. Це є характеристикою й інших наведених даних. Однак 

динаміка змін кількості підприємств різниться та не має явної залежності від 

року.  

Кількість суб’єктів середнього підприємництва зменшувалась, 

починаючи з 2011 р. та відновила своє зростання лише у 2017 р. Найбільше 

зниження відмічалось у 2014 р. (-2592 підприємства), що може бути 

обґрунтовано політичним змінами в нашому суспільстві, які вплинули на 

економічну ситуацію в країні. В останні роки аналізованого періоду намітилась 

позитивна тенденція та відмічається зростання кількості підприємств за усіма 

групами (окрім суб’єктів середнього підприємництва у вигляді ФОП). 

Найбільш стрімко зростає кількість суб’єктів малого підприємництва та в тому 

числі суб’єктів мікропідприємництва, що може бути обґрунтовано 

полегшенням виходу на ринок та внесеними юридичними змінами у цей 

процес.  

Як ми бачимо з рисунку 2.4 найбільша частка підприємств на ринку 

України за видами економічної діяльності представлено в частині малих 

підприємств. Їхня частка складає 99 % від усієї кількості підприємств. Трохи 

менше 1 % - 0,93 % це суб’єкти середнього підприємництва з часткою 0,03 % 

вийшли великі підприємства. Таким чином, у 2019 р. найбільше представлені 

малі підприємства, які разом із середніми майже складають 100 %. Що свідчить 

про вагому частину МСБ в економіці країни та необхідність його розвитку 

через вплив на соціально-економічне становище держави.  
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Рис. 2.4. Частка суб’єктів великого, малого, середнього підприємництва 

України у 2019 році. 

Примітка. Побудовано автором на основі [66] 

Далі проаналізуємо показники зайнятості населення на підприємствах 

МСБ та великого підприємництва. У таблиці 2.6 наведено дані за 2010–2019 рр. 

У додатку Ж представлено дані за видами економічної діяльності. Важливість 

даного аналізу обґрунтовується тим впливом, які здійснюються МСБ на 

економіку країни. Згідно проведеного вище аналізу, на підприємствах малого та 

середнього підприємництва працює більше осіб ніж на великих підприємствах. 

Доведення факту, що МСБ в Україні вирішує таке складне соціально-

економічне питання як безробіття та стимулює створення робочих місць 

сприятиме підтримці з боку держави розвитку МСБ. 
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Таблиця 2.5 

Кількість зайнятих працівників у суб’єктів великого, середнього, малого та мікропідприємництва у 2010-2019 

роках 

Кількість зайнятих 

працівників 

Роки 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Усього: 10772,7 10164,5 9957,6 9729,1 8796,7 8180,0 8108,3 8141,0 8532,5 9017,8 

суб’єкти великого 

підприємництва, тис. осіб 

2400,3 

 

2449,0 

 

2484,2 

 

2383,7 

 

1915,1 

 

1708,6 

 

1586,6 

 

1560,9 

 

1574,3 

 

1608,3 

 

Приріст  48,7 35,1 -100,4 -468,7 -206,5 -122,0 -25,7 13,4 34,0 

суб’єкти середнього 

підприємництва, тис. осіб 
3413,8 3273,5 3188,2 3054,1 2766,4 2632,7 2649,9 2623,8 2784,4 3089,7 

Приріст  -140,3 -85,3 -134,1 -287,7 -133,7 17,3 -26,2 160,7 305,2 

суб’єкти малого 

підприємництва, тис. осіб 
4958,6 4441,9 4285,2 4291,1 4115,1 3838,7 3871,7 3956,3 1822,6 1922,9 

Приріст  -516,6 -156,8 6,0 -176,0 -276,4 33,0 84,6 217,3 146,1 

з них суб’єкти 

мікропідприємництва, тис. 

осіб 

3540,7 3030,4 2850,9 2915,1 2976,9 2878,5 2814,7 2874,8 1764,7 1864,0 

Приріст  -510,2 -179,5 64,2 61,8 -98,4 -63,8 60,1 158,1 136,0 

у тому числі фізичні особи-підприємці: 

суб’єкти середнього 

підприємництва, тис. осіб 
20,5 20,9 43,9 42,1 69,9 28,0 27120 30,7 40,2 37,1 

Приріст  0,4 23,0 -1,9 27,8 -41,9 -0,9 3,6 9,6 -3,2 

суб’єкти малого 

підприємництва, тис. осіб 
2794,0 2350,5 2233,8 2280,4 2428,2 2262,3 2 280,0 2297,3 2532,6 

2573,1 

 

Приріст  -443,6 -116,6 46,6 147,8 -166,0 17,8 17,3 235,3 40,5 

з них суб’єкти 

мікропідприємництва, тис. 

осіб 

2708,1 2241,5 2062,7 2119,8 2253,4 2187,1 2172,0 2160,1 2328,6 2390,6 

Приріст  -466,6 -178,8 57,1 133,6 -66,3 -15,1 -11,9 168,5 62,0 

Примітка. Сформовано автором на основі [66] 
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В таблиці 2.6 показано кількість зайнятих працівників у суб’єктів 

великого підприємництва та МСБ. Так, згідно даних, зайнятих працівників на 

середніх та малих підприємствах працює більше, ніж на великих. Частка 

великих підприємств не значна (менше 1 %), але на кожному великому 

підприємстві можуть працювати більше 250 осіб, а отримані показники 

свідчать, що підприємства МСБ відіграють дуже важливу роль в вирішенні 

проблем ринку праці України. Одначе, як й з попереднім показником, дані за 

2019 р. нижче даних початку аналізованого періоду 2010 р. (окрім суб’єктів 

середнього підприємництва, які функціонують у формі ФОП. Частка зайнятих 

на цих підприємствах людей незначна, тому й вагомість даного результату не є 

важливою). Динаміка результатів за групами підприємств є також 

нерівномірною. Якщо середні підприємства зазнали зменшення з 2011 р. й 

почали зростати у 2018 р. (у 2016 р. також була позитивна динаміка, але її 

показник був незначним та у 2017 р. знов були негативні зміни), то суб’єкти 

малого підприємництва у 2011 р. знизились більше, ніж у середніх підприємств, 

але стійке зростання зайнятого населення відбулось на два роки раніше з 

2016 р. У 2018 р. позитивна динаміка була більшою, ніж у 2019 р., але в цілому 

тенденція зберігається.  

Мікропідприємства, які статистикою відносяться до малих підприємств 

складають велику частку зайнятих працівників малого підприємництва (у 

2019 р. майже 97 %), але динаміка змін була відмінною: відмічався значний 

спад так само у 2010 р., але позитивна динаміка була у 2013–2014 рр., яка 

змінилась спадом 2015 р. й покращенням ситуації на рік пізніше, ніж малі 

підприємства. Тож, ми бачимо, що вони розвиваються не однаково й кожний 

вид суб’єкту має свою динаміку.  

Якщо аналізувати великі підприємства, то бачимо, що тенденція трохи 

інша й відрізняється від загальної динаміки інших підприємств. Так, на початку 

періоду, що аналізується кількість зайнятих працівників зростала, на відміну 

від інших підприємств, однак подальше зниження кількості зайнятих 

відновилось та отримало позитивні зміни у 2018 р. На рисунку 2.5 наведено 
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частку зайнятого населення в кожному виді підприємств, окрім 

мікропідприємств, які включено вже у малі підприємства. 

 

Рис. 2.5. Частка зайнятих працівників у суб’єктів великого, малого, 

середнього підприємництва України у 2019 р. 

Примітка. Побудовано автором на основі [66]  

Рисунок наочно відображає частку зайнятого населення по групах 

підприємств. Як можна побачити, найбільша зайнятість населення на малих 

підприємствах (48 %). На підприємствах середнього розміру зайнято 34 %, а на 

великих – 18 %. Таким чином, згідно отриманих даних немає такого великого 

розриву в кількості зайнятих по підприємствах, як в попередньому показнику – 

кількість підприємств. На підприємствах МСБ зайнято 82 % працівників. Тому 

це підтверджує важливість розвитку даного виду підприємництва, так як це 

стає чинником розвитку ринку праці та вирішення гострої соціально-

економічної проблеми безробіття.  
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Для повноти аналізу розвитку МСБ в Україні дослідимо обсяг доданої 

вартості, який виробляється на підприємствах України. Важливість цього 

показника для МСБ та економіки взагалі було розглянуто вище. У таблиці 2.7 

наведено додану вартість за витратами виробництва різних підприємств. У 

додатку З наведено додану вартість підприємств за видами економічної 

діяльності. 

Таблиця 2.7 

Додана вартість за витратами виробництва суб’єктів великого, 

середнього, малого та мікропідприємництва у 2013–2019 роках 

Додана вартість 
за витратами 
виробництва 

Роки 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

суб’єкти 
великого 

підприємництва, 
млн. грн 

416121,1 530792,4 585131,8 680193,2 844774,1 895101,1 999622,4 

Приріст  114671,3 54339,5 95061,4 164580,9 50327,0 104521,3 
суб’єкти 

середнього 
підприємництва, 

млн. грн 

414308,8 489536,8 540215,7 741417,7 870095,6 964765,2 1182182,5 

Приріст  75227,9 50678,9 201202,0 128677,9 94669,6 217417,3 
суб’єкти малого 
підприємництва, 

млн. грн 
207981,4 273266,3 270938,8 383978,2 542427,8 650790,3 791831,4 

Приріст  65284,9 -2327,6 113039,4 158449,6 108362,5 141041,1 
з них суб’єкти 
мікропідприє-

мництва, млн. грн 
94808,4 132673,0 123311,5 186174,8 284242,3 345244,5 432427,8 

Приріст  37864,6 -9361,4 62863,2 98067,6 61002,1 87183,3 

у тому числі фізичні особи-підприємці: 
суб’єкти 

середнього 
підприємництва, 

млн. грн 

3661,3 2989,3 2259,7 3079,5 4574,8 7794,4 6535,4 

Приріст  -672,0 -729,6 819,8 1495,3 3219,6 -1258,9 
суб’єкти малого 
підприємництва, 

млн. грн 
57605,0 56516,1 64762,1 99839,2 153217,9 192281,6 222805,0 

Приріст  -1088,8 8246,0 35077,1 53378,7 39063,8 30523,4 
з них суб’єкти 
мікропідпри-

ємництва, млн. 
грн 

52644,1 51613,0 60762,9 94307,4 144110,9 180270,4 210735,2 

Приріст  -1031,1 9149,9 33544,5 49803,5 36159,5 30464,8 

Примітка. Сформовано автором за даними [66] 
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Таблиця відображає, що додана вартість протягом періоду, що 

аналізується в основному зростала, тобто вартість, яку додають підприємства 

своєму продукту збільшується й це позитивно відображає діяльність 

вітчизняних підприємств. У 2019 р. додана вартість по всіх видах підприємств 

зросла в порівнянні з початком аналізованого періоду – 2013 р.  

Середні за розміром підприємства відображають постійне зростання 

протягом періоду 2013-2019 рр. В цілому, обсяг доданої вартості зріс майже у 

3 рази за ці 6 років. Також вони переважають інші підприємства за обсягом 

грошей. Навіть у період, який відрізнявся негативною динамікою по інших 

показниках (2014, 2016 рр. та інші), даний показник відображає постійне 

зростання.  

Суб’єкти малого підприємництва також здебільшого показують зростання 

доданої вартості окрім 2015 року, де було зниження доданої вартості. Але 

зниження будо не суттєвим й вже у 2016 р. малі підприємства покращили свої 

показники та вони перебільшили позитивну динаміку 2014 р. Частка 

мікропідприємств в малому підприємництві не має вже такого показника, як в 

попередніх, але вона змінюється протягом аналізованого періоду. Але, в 

цілому, динаміка зміни доданої вартості мікропідприємств змінюється 

однаково із малими підприємствами.  

Більше негативної динаміки можна спостерігати у підприємств, які є 

ФОП. Причому у середніх підприємств у 2019 р. був негативний результат у 

порівнянні із 2018 р.  

Аналіз великих підприємств відображає стійке зростання доданої 

вартості, яка продукується на підприємствах цього розміру. Зростання 

результату у 2019 р. склало 2,4 рази в порівнянні із 2013 р. Самі позитивні 

темпи відрізня-ються також своїм розміром й не є рівномірні протягом 6 років. 

Але, в цілому, результат позитивний та відображає зростання вартості, яка 

продукується підприємствами цього розміру.  
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На рисунку 2.6 наведено частку підприємств різного розміру в загальній 

структурі підприємництва за показником доданої вартості за витратами 

виробництва. 

 

Рис. 2.6. Частка доданої вартості за витратами виробництва у суб’єктів 

великого, середнього, малого підприємництва у 2019 році 

Примітка. Побудовано автором за даними [66] 

Отже, рисунок 2.6 наочно відображає частку кожного виду підприємства 

в загальному показнику доданої вартості у 2019 р. На відміну, від попереднього 

показник, де найбільша частка була малого підприємництва, найбільшу частину 

доданої вартості мають середні підприємства – 40 %. Також велику частину 

дають великі підприємства – 33 % створюють додану вартість. З урахуванням 

попереднього показника, ми можемо сказати, що 18 % зайнятих працівників на 

цьому виді підприємства створюють 33 % доданої вартості в загальному по 

Україні.  

Найменше представлені малі підприємства – 27 %, однак різниця не є 

вагомою й не сильно менше показника великих підприємств. В цілому, можна 

обґрунтувати такий результат, адже малі підприємства більше зосереджені на 
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утриманні своїх конкурентних позицій через свій малий розмір й конкуренції 

від середніх підприємств та великих підприємств й одним з чинників такої 

переваги є економія на витратах, що відображається на ціні продукту. 

Здебільшого частки підприємств сегментовані більш-менш рівномірно. 

Наступним показником, який ми проаналізуємо буде показник обсягу 

реалізованої продукції протягом. У додатку К наведено обсяг реалізованої 

продукції підприємствами різних розмірів за видами економічної діяльності. У 

таблиці 2.8 наведено обсяг реалізованої продукції суб’єктами різних розмірів 

підприємництва у 2010–2019 р.  

Згідно даних таблиці, обсяг реалізованої продукції у 2019 р. збільшився 

майже у 3 рази в порівнянні з 2010 р. В цілому, обсяг реалізованої продукції 

майже постійно зростав, окрім 2013 р., однак за різними за розмірами 

підприємствами динаміка щороку відрізнялась.  

Так, суб’єкти середнього підприємництва збільшували обсяг реалізованої 

продукції майже весь аналізований період окрім показника 2013 р., де 

відмічалось зменшення на 99101,1 млн. грн. в наступному періоді динаміка 

знову стала позитивною, а з 2015 р. обсяги реалізації перебільшили попередні 

показники. У 2019 р. середні підприємства за цим показником покращили свої 

результати у 3 рази.  

Важливою для аналізу є динаміка обсягу реалізації малих підприємств, 

яка є позитивною протягом аналізованого періоду. У 2019 р. показник обсягу 

реалізації продукції цими підприємствами зріс більше ніж у 3,2 рази, ніж у 

2010 р., що позитивно характеризує діяльність малих підприємств.  
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Таблиця 2.7 

Обсяг реалізованої продукції суб’єктами великого, середнього, малого та мікропідприємництва у 2010-2019 роках 

Обсяг реалізованої 
продукції, (товарів, 
послуг), млн. грн. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Усього 3 596646,4 4 202455,2 4 459818,8 4 334453,1 4 459702,2 5 556540,4 6 726739,8 8 312272 9 966804,5 10524112,8 

усього 3 366228,2 3 991239,4 4 203169,6 4 050215,0 4 170659,9 5 159067,1 6 237535,2 7 707935 9 206049,5 9 639730,6 

суб’єкти великого 
підприємництва 

1 401596,8 1 775829,0 1 761086,0 1 717391,3 1 742507,9 2 053189,5 2 391454,3 2 929517 3 515839,5 3 631415,3 

Приріст  374232,2 -14743,0 -43694,7 25116,6 310681,6 338264,8 538062,3 586322,9 115575,9 
суб’єкти середнього 

підприємництва 
1 396364,3 1 607628,0 1 769430,2 1 662565,2 1 723151,5 2 168764,8 2 668695,7 3 296418 3 924059,6 4 168439,4 

Приріст  202997,3 163596,0 -99101,1 52550,2 448482,5 498926,8 631652,5 639061,4 240466,7 
суб’єкти малого 
підприємництва 

568267,1 607782,4 672653,4 670258,5 705000,5 937112,8 1 177385,2 1 482001 1 766150,4 1 839875,9 

Приріст  28579,2 108510,6 17430,1 47582,3 337674,1 333007,9 415817,3 429148,4 201265,7 
з них суб’єкти 

мікропідприємництва 
181903,1 189799,1 212651,2 216111,4 230729,3 307450,0 361784,0 497777,1 599625,6 612370,4 

Приріст  -461,5 66603,5 22557,0 25978,0 179090,5 145820,6 240603,1 240281,0 138129,2 
у тому числі фізичні 
особи-підприємці: 

усього 
230418,2 211215,8 256649,2 284238,1 289042,3 397473,3 489204,6 604336,7 760755,0 884382,2 

суб’єкти середнього 
підприємництва 

19487,5 11221,2 13015,4 20778,9 12742,7 15612,0 14607,8 18538,2 29957,8 26044,7 

Приріст  -8266,3 1793,9 7763,9 -8036,2 2869,3 -1004,1 3930,3 11419,7 -3913,1 
суб’єкти малого 
підприємництва 

210930,7 199994,6 243633,8 263459,2 276299,6 381861,3 474596,8 585798,5 730797,2 858337,5 

Приріст  -10936,1 43639,6 19825,0 12840,3 105561,8 92735,5 111201,8 144998,7 127540,3 
з них суб’єкти 

мікропідприємництва 
190055,3 181697,8 225449,1 244546,0 255906,0 358275,8 449762,4 554372,4 692805,0 818189,3 

Приріст  -8357,6 43751,4 19096,8 11360,0 102369,8 91486,6 104610,0 138432,5 125384,3 

Примітка. Сформовано автором за даними [66] 
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Мікропідприємства реалізовували свою продукцію також з позитивною 

динамікою, починаючи з 2012 р. У 2011 р. було зменшення обсягів реалізації на 

461,5 млн. грн, що в масштабах країни, не є критичним й знівелювалось 

позитивною динамікою інших підприємств. Найбільше негативна динаміка 

спостерігалась серед суб’єктів МСБ, які діяли у форма ФОП, але вони також 

різнились за часовими рамками та обсягами показників.  

Аналіз великих підприємств відображає негативну динаміку у 2012 р. та 

2013 р., яка з 2014 р. змінилась позитивною та постійно нарощує свої обсяги. 

Наразі, у 2019 р. обсяг реалізованої продукції цих підприємств збільшився на 

2,5 рази у порівнянні з 2010 р. Тобто, трохи менше обсягу зростання великих та 

малих підприємств.  

На рисунку 2.7 наведено частку кожного з виду підприємств в загальному 

обсязі реалізації продукції. 

 

Рис. 2.7. Частка обсягу реалізованої продукції суб’єктами великого, 

середнього, малого підприємництва у 2019 році 

Примітка. Побудовано автором за даними [66] 
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 З даного рисунку наочно видно, що найбільше в обсязі реалізованої 

продукції представлені підприємства середнього розміру – 43 % (частка 

приблизно дорівнює попередньому показнику доданої вартості). Трохи 

поступаються за часткою великі підприємства – 38 % й найменшу частину 

складають малі підприємства – 19 %. В цілому, ми бачимо, що малі 

підприємства відіграють вагому роль в працевлаштуванні населення, де їхня 

доля була максимальною, трохи менше ніж великі підприємства в 

попередньому показнику, але за показником обсягу реалізованої продукції вони 

найменше представлені. Це можна пояснити масштабами самих підприємств та 

потенційними обсягами виробництва, які вони можуть виробляти, а також 

обмеженнями річного грошового обігу для цього виду підприємств.  

Для більш повного та якісного аналізу розвитку МСБ в Україні 

проаналізуємо показники рівня рентабельності операційної діяльності 

підприємств та рівня рентабельності всієї діяльності підприємства.  

Рівень рентабельності операційної діяльності відображає ефективність 

операційної діяльності підприємства, тобто відношення фінансового результату 

від операційної діяльності до витрат на операційну діяльність підприємства.  

Рівень рентабельності усієї діяльності відображає ефективність 

функціонування підприємства в цілому й розраховується як відношення 

чистого прибутку (збитку) до всіх витрат підприємства.  

У таблиці 2.9 та на рисунку 2.8 наведено рівень рентабельності 

операційної діяльності підприємств протягом 2010 – 2018 рр., що дозволяє 

наочно побачити динаміку рентабельності підприємств України різних 

розмірів. У додатку К наведено рівень рентабельності операційної діяльності 

підприємств та рівень рентабельності всієї діяльності підприємств за видами 

економічної діяльності. 

З таблиці 2.9 видно, що рентабельність від операційної діяльності загалом 

була позитивною окрім показника 2014 р. (-4,1). Однак динаміка не була 

рівномірною протягом аналізованого періоду на початку й маючи стрімке 

зростання з 2015 року. 



106 

 

 

Таблиця 2.9 

Рівень рентабельності операційної діяльності підприємств, 

2010–2019 рр. 

Роки 

Рівень рентабельності (збитковості) операційної діяльності 

підприємств 

усього 

у тому числі 

великі 

підприє-

мства 

середні 

підпри-

ємства 

малі 

підпри-

ємства 

з них 

мікропід-

приємства 

2010 4,0 3,9 5,0 1,8 -3,5 

2011 5,9 6,2 6,0 4,2 0,8 

2012 5,0 5,2 5,0 4,1 -0,1 

2013 3,9 5,0 3,2 2,2 -2,3 

2014 -4,1 0,7 -3,6 -17,9 -30,1 

2015 1,0 4,0 0,0 -4,2 -8,2 

2016 7,4 8,8 6,9 5,2 -0,4 

2017 8,8 11,2 7,3 6,5 2,4 

2018 8,1 9,1 7,0 8,3 4,7 

2019 10,2 10,3 10,0 10,7 9,3 

Примітка. Сформовано автором за даними [66]  

Рисунок наочно відображає рентабельність всіх видів підприємств від 

операційної діяльності. Мікропідприємства відрізняються негативною 

рентабельністю протягом майже усього періоду, окрім 2011 р. та 2017–2019 рр. 

Найбільш негативний показник був у 2014 р., де рентабельність міркопід-

приємств склала – 30,1, що є найгіршим показником серед наведених даних.  

Малі підприємства, до складу яких входять й мікропідприємства, мали 

іншу динаміку показників. У 2014 р. також було значне зниження 

рентабельності підприємств цього розміру, але воно було менше, ніж результат 

мікропідприємств – 17,9. Негативним також виявився 2015 р., після якого 

спостерігається стійке зростання рентабельності малих підприємств від 

операційної діяльності. 
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Рис 2.8. Рівень рентабельності від операційної діяльності суб’єктів 

великого, середнього, малого підприємництва у 2010–2019 роках 

Примітка. Побудовано автором за даними [66]  

Середні підприємства мали позитивну рентабельність протягом 

аналізованого періоду окрім показників збитковості 2014 та 2015 рр. (- 3,6 та 

0,0 відповідно). Це можна обґрунтувати політичною ситуацією в країні в цей 

період та переламними моментом МСБ в визначенні напрямків свого розвитку. 

Великі підприємства найменше постраждали від кризи 2014 р. та 

рентабельність цього виду підприємств була позитивною протягом періоду з 

невеличкими коливаннями й найменшим показником 0,7 у 2014 р.  

Тому можна зробити висновок, що рентабельність від операційної 

діяльності підприємств була від’ємною майже усіх підприємств в період 2014 р. 

(окрім великих підприємств), тобто підприємства були збитковими. Але після 

2015 р. вона характеризується позитивною динамікою.  

В таблиці 2.10 та на рисунку 2.9 представлено рівень рентабельності всієї 

діяльності підприємств.  
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Таблиця 2.10 

Рівень рентабельності всієї діяльності підприємств, 2010–2019 рр. 

Роки 

Рівень рентабельності (збитковості) всієї діяльності 

підприємств 

усього 

у тому числі 

великі 

підприє-

мства 

середні 

підпри-

ємства 

малі 

підпри-

ємства 

з них 

мікропід-

приємства 

2010 0,5 0,2 2,3 -5,7 -13,9 

2011 1,8 3,3 1,2 -2,5 -8,0 

2012 1,0 0,9 2,2 -3,3 -10,2 

2013 -0,7 0,6 -0,1 -6,2 -16,1 

2014 -14,2 -11,1 -12,5 -26,5 -40,2 

2015 -7,3 -7,0 -5,0 -13,6 -20,4 

2016 0,6 2,4 0,7 -3,6 -11,7 

2017 3,0 5,2 3,1 -2,0 -8,0 

2018 4,5 5,2 4,6 2,7 -1,8 

2019 7,6 6,8 8,6 7,0 3,3 

Примітка. Сформовано автором за даними [66] 

Дана таблиця відображає, що протягом аналізованого періоду 

підприємства разом були рентабельними окрім 2013–2015 рр., де показники 

збитковості дорівнювали: - 0,7 у 2013 р., -14,2 у 2014 р. та - 7,3 у 2015 р. 

Починаючи з 2016 р. є тенденція до щорічного зростання показника 

рентабельності. У 2019 р. показник рентабельності на 7,1 більше  

показника 2010 р.  

Аналіз показника рентабельності мікропідприємств дає можливість 

побачити його негативний результат майже протягом всього періоду, що 

аналізується (у 2019 р. рентабельність дорівнювала 3,3) та зробити висновок 

щодо збитковості мікропідприємств. Найбільша збитковість підприємств цього 

розміру спостерігалась у 2014 р. – 40,2. 
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Рис 2.9. Рівень рентабельності всієї діяльності підприємства суб’єктів 

великого, середнього, малого підприємництва у 2010–2019 роках 

Примітка. Побудовано автором за даними [66] 

Аналіз рисунку 2.9 та таблиці 2.10 показує також збитковість  

малих підприємств протягом 2010–2017 рр., з максимальним показником  

у 2014 р. – 26,5. З 2018 р. почалось зростання цього показника та позитивна 

динаміка рентабельності підприємств.  

Середні підприємства були здебільшого рентабельними у 2010–2019 рр., 

окрім показників 2013–2015 рр., які мали такі результати збитковості:  

2013 р. – 0,1, 2014 р. – 12,5, 2015 р. – 5,0. В інші роки показники були 

позитивними з стійкою тенденцією до зростання з 2016 р.  

Порівняння даних МСБ з великими підприємствами дає змогу побачити, 

що результат рентабельності у цих підприємств був кращий, ніж в інших 

аналізованих групах із зниженням до рівня збитковості у 2014 та 2015 рр. й 

подальшою позитивною динамікою. В цілому, можна зробити висновок, що 

рентабельність від всієї діяльності підприємств має більше негативний 

результат на противагу від попереднього показника. 
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Далі перейдемо до аналізу показника чистого прибутку (збитку) за 

кожним видом підприємства, який відображає той рівень прибутку, який 

отримують підприємства після сплати всіх своїх зобов’язань. Дані щодо 

чистого прибутку (збитку) у 2010–2019 рр. наведені у таблицях 2.11–2.14. 

Таблиця 2.11 

Чистий прибуток (збиток) суб’єктів великого підприємництва  

у 2010–2019 роках 

Роки 

Великі підприємства 

чистий 

прибуток 

(збиток), 

млн. грн 

підприємства, які 

одержали прибуток 

підприємства, які 

одержали збиток 

у % до 

загальної 

кількості 

підприємств 

фінансовий 

результат, 

млн. грн 

у % до 

загальної 

кількості 

підприємств 

фінансовий 

результат, 

млн. грн 

2010 2825,0 65,0 53070,7 35,0 50245,7 

2011 59146,9 68,1 100173,9 31,9 41027,0 

2012 15203,6 68,7 76019,0 31,3 60815,4 

2013 8148,9 67,7 71325,6 32,3 63176,7 

2014 -204546,2 49,4 64677,3 50,6 269223,6 

2015 -152552,4 56,2 91019,4 43,8 243571,8 

2016 46850,0 65,8 139545,0 34,2 92695,0 

2017 119619,7 72,8 221383,4 27,2 101763,7 

2018 136777,0 76,7 232465,1 23,3 95688,1 

2019 187379,5 78,0 284240,9 22,0 96861,4 

Примітка. Сформовано автором за даними [66]  

Дані таблиці 2.11 відображають нерівномірність чистого прибутку 

протягом аналізованого періоду. У 2014 р. великі підприємства отримали 

збиток, це є єдиний рік, в який частка компаній, які отримали збиток, була 

більшою ніж та, яка отримала прибуток (50,6 % та 49,4 % відповідно). В 

цілому, частка великих підприємств, які були прибутковими переважала над 

збитковими (окрім 2014 р.) та з 2015 р. має стійку тенденцію до зростання. В 

2019 р. доля прибуткових підприємств склала 78,0 % проти 22,0 % збиткових 

великих підприємств. На початку аналізованого періоду ця частка складала 

65,0 % та 35,0 % відповідно. Динаміку зміни показника чистої рентабельності 

великих підприємств наведено у таблиці 2.15. 
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Таблиця 2.12 

Чистий прибуток (збиток) суб’єктів середнього підприємництва у 

2010–2019 роках 

Роки 

Середні підприємства 

чистий 

прибуток 

(збиток), 

млн. грн 

підприємства, які 

одержали прибуток 

підприємства, які 

одержали збиток 

у % до 

загальної 

кількості 

підприємств 

фінансовий 

результат, 

млн. грн 

у % до 

загальної 

кількості 

підприємств 

фінансовий 

результат, 

млн. грн 

2010 30742,6 61,6 77667,0 38,4 46924,4 

2011 19244,5 64,1 76203,6 35,9 56959,1 

2012 34612,0 64,3 99292,4 35,7 64680,5 

2013 -1567,8 63,7 72185,8 36,3 73753,5 

2014 -206223,2 61,4 92790,6 38,6 299013,8 

2015 -102769,2 70,6 172570,7 29,4 275339,9 

2016 15061,8 75,5 157901,7 24,5 142839,8 

2017 70105,0 76,1 186142,5 23,9 116037,5 

2018 119659,9 77,7 224234,0 22,3 104574,2 

2019 246950,1 77,6 325215,7 22,4 78265,6 

Примітка. Сформовано автором за даними [66] 

Дана таблиця відображає динаміку змін чистого прибутку середніх 

підприємств, в тому числі й визначення частки прибуткових та збиткових 

компаній. Чистий прибуток підприємств протягом періоду, що аналізується, як 

й з попередньою групою компаній, змінювався не рівномірно, але мав більше 

негативних результатів. Так, середні підприємства були збиткові у 2013–

2015 рр. Хоча частка збиткових підприємств не перевищувала частку 

прибуткових. Починаючи з 2015 р. частка прибуткових підприємств зростає, а 

також загальний показник чистого прибутку позитивно підвищується з 2016 р. 

Чистий прибуток малих підприємств, як видно з таблиці 2.13, в цілому, 

був негативним, тобто малі підприємства були збитковими протягом  

періоду 2010–2017 рр. Якщо співставити з результатами рентабельності 

підприємств, то вони схожі за своєю динамікою та є логічним підтвердженням 

один одного. Хоча частка прибуткових підприємств переважає частку 
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збиткових, з 2010 р. й до 2017 р. включно, показники не є позитивними. З 

2018 р. починається покращення результатів діяльності малих підприємств та 

приріст вже чистого прибутку, а не збитку.  

Таблиця 2.13 

Чистий прибуток (збиток) суб’єктів малого підприємництва  

у 2010–2019 роках 

Роки 

Малі підприємства 

чистий 

прибуток 

(збиток), 

млн. грн 

підприємства, які 

одержали прибуток 

підприємства, які 

одержали збиток 

у % до 

загальної 

кількості 

підприємств 

фінансовий 

результат, 

млн. грн 

у % до 

загальної 

кількості 

підприємств 

фінансовий 

результат, 

млн. грн 

2010 -19661,4 57,0 24460,0 43,0 44121,4 

2011 -10593,6 63,5 32518,8 36,5 43112,4 

2012 -14748,3 63,0 35296,2 37,1 50044,5 

2013 -29420,9 65,0 35748,2 35,0 65169,2 

2014 -179297,5 65,7 45236,6 34,3 224534,1 

2015 -118194,4 73,5 89390,4 26,5 207584,8 

2016 -32206,8 72,8 99298,7 27,2 131505,5 

2017 -20971,9 72,3 107934,7 27,7 128906,6 

2018 31868,6 73,7 127658,9 26,3 95790,3 

2019 89449,4 73,3 162563,0 26,7 73113,6 

Примітка. Сформовано автором за даними [66] 

Далі проаналізуємо мікропідприємства, які відносяться до попередньої 

групи, але виокремлюються також окремо й мають також важливе значення при 

характеристиці розвитку МСБ (табл. 2.14). 

Таблиця 2.14 відображає динаміку зміни показника чистого прибутку 

(збитку) мікропідприємств, який в основному був негативний з 2010 р. по 

2018 р. Тобто мікропідприємства, в цілому, були збитковими окрім показника 

2019 р. Хоча частка прибуткових мікропідприємств весь час переважає частку 

збиткових й навіть практично весь період зростає, все ж таки, результат є 

негативним. Найбільше збитків зазнали мікропідприємства у 2014 році  

(-102300,7 млн. грн), рік який є показовим за багатьма показниками. 
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Таблиця 2.14 

Чистий прибуток (збиток) суб’єктів мікропідприємництва у  

2010–2019 роках 

Роки 

З них мікропідприємства 

чистий 

прибуток 

(збиток), 

млн. грн 

підприємства, які 

одержали прибуток 

підприємства, які 

одержали збиток 

у % до 

загальної 

кількості 

підприємств 

фінансовий 

результат, 

млн. грн 

у % до 

загальної 

кількості 

підприємств 

фінансовий 

результат, 

млн. грн 

2010 -15153,3 56,9 7979,8 43,1 23133,2 

2011 -10542,7 63,7 11301,5 36,3 21844,1 

2012 -14538,7 62,9 12735,8 37,1 27274,5 

2013 -26561,3 65,2 13756,9 34,8 40318,3 

2014 -102300,7 66,1 17358,4 33,9 119659,1 

2015 -60119,0 73,3 30994,9 26,7 91113,9 

2016 -37341,4 71,9 35325,8 28,1 72667,2 

2017 -29245,6 71,4 39234,5 28,6 68480,0 

2018 -7781,8 72,8 47980,3 27,2 55762,1 

2019 14842,9 72,1 57750,8 27,9 42907,9 

Примітка. Сформовано автором за даними [66] 

Також, цей результат обґрунтовує показник рентабельності, який 

відрізняється негативною динамікою весь аналізований період окрім 2019 р. 

Тому, можна зробити висновок, що мікропідприємства були збитковими, що 

негативно характеризує загальне середовище їхнього функціонування, так як 

результати середніх та великих підприємств мають іншу динаміку.  

На рисунку 2.10 унаочнено зміни показників чистого прибутку (збитку) 

суб’єктів господарювання різних розмірів. 
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Рис. 2.10. Чистий прибуток (збиток)суб’єктів великого, середнього, 

малого підприємництва у 2010–2019 роках 

Примітка. Побудовано автором за даними [66]  

За даними рисунку наочно можна побачити яким чином змінювався 

показник чистого прибутку. Найкращий результат мають підприємства 

великого та середнього розміру. Вони отримали збитковість лише у період 

2013–2015 р. (залежно від виду підприємства), а в інші періоди показували 

позитивний результат, а також найбільшу динамку зростання після 2016 р.  

У таблиці 2.15 наведено розрахунок приросту чистого прибутку (збитку) 

суб’єктів господарювання різних розмірів. 

Таблиця відображає темпи приросту показника чистого прибутку (збитку) 

підприємств, що аналізуються. Отримані результати свідчать про різну 

динаміку приросту й не завжди вона є позитивною. Також варто відмітити, що 

позитивний приріст не завжди відображає загальну прибутковість підприємств 

в цей період, а може означати, що збиток був менший ніж в попередньому році 

й тому є позитивна динаміка. 
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Таблиця 2.15 

Приріст чистого прибутку (збитку) суб’єктів великого, середнього, 

малого підприємництва у 2010–2019 роках, млн. грн. 

  
Підприємства, 

всього 

Великі 

підприємства 

Середні 

підприємства 

Малі 

підприємства 

 з них мікро-і 

підприємства 

2011/ 

2010 
53891,8 56321,9 -11498,1 9067,9 4610,7 

2012/ 

2011 
-32730,6 -43943,3 15367,4 -4154,7 -3996,0 

2013/ 

2012 
-57907,0 -7054,7 -36179,7 -14672,6 -12022,6 

2014/ 

2013 
-567227,2 -212695,2 -204655,4 -149876,6 -75739,4 

2015/ 

2014 
216550,9 51993,8 103454,0 61103,1 42181,7 

2016/ 

2015 
403221,0 199402,4 117831,0 85987,6 22777,6 

2017/ 

2016 
139047,8 72769,7 55043,2 11234,9 8095,8 

2018/ 

2017 
119552,7 17157,3 49554,8 52840,5 21463,7 

2019/ 

2018 
235473,5 50602,5 127290,3 57580,7 22624,7 

Примітка. Сформовано автором за даними [66] 

Така ситуація з показниками малих підприємств та мікропідприємств, де 

приріст є позитивним з 2015 р., але в цей час й до 2017–2018 рр. (в залежності 

від розміру) вони були збиткові. Але, в цілому, темпи приросту можна 

охарактеризувати як нерівномірні. Так, великі та середні підприємства 

показували свою прибутковість, однак самі темпи приросту були негативними в 

порівнянні з попередніми роками. Хоча, починаючи з 2015 р. всі підприємства 

показують позитивну динаміку. 

В цілому, можемо зробити висновок, що сектор МСБ як в ЄС, так й в 

Україні є вагомим сектором економіки, так як надає робочі місця, що 

підтверджено статистичними даними, забезпечує отримання додаткової 

вартості до витрат, отримання податкових надходжень від обсягу отриманого 

доходу чи прибутку до оподаткування. З урахуванням аналізу статистичних 

даних та результатів дослідження можемо стверджувати про зростання 

кількості підприємств, які відносяться до МСБ як в ЄС, так й в Україні, а також 
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їхнього статистичного переважання над великими підприємствами. Той самий 

висновок можна робити й щодо зайнятості населення, яка забезпечує робочими 

місцями більшу кількість працівників ніж великі підприємства та вирішує 

гостру соціально-економічну проблему безробіття. 

Зростання розміру доданої вартості відображає також позитивну 

динаміку розвитку МСБ, хоча тут є своя специфіка в кожному регіоні ЄС та в 

українських реаліях. Великі та середні підприємств переважають за цим 

показником малі та мікропідприємства. В Україні останні, в свою чергу, мають 

більше негативних результатів за такими показниками як рентабельність 

операційної діяльності, рентабельність діяльності підприємства, чистий 

прибуток (збиток) підприємств. Це можна пояснити більшою вразливістю 

даних підприємств від зовнішніх факторів, як-то політична ситуація в країні, 

яка прямим чином впливає на економічну: загострення торгівельних відносин з 

іншими країнами, зменшення інвестиційної привабливості ринку, зниження 

купівельної спроможності споживачів. Тому компаніям такого розміру важко 

втримати свої позиції на ринку, на відміну від середніх та великих підприємств. 

2.2. Мікроекономічні детермінанти і бар’єри розвитку бізнесу 

Значна роль в розвитку МСБ в країні належить легкості ведення бізнесу, 

законодавчим регуляторним ініціативам держави, можливостям виходу з новим 

продуктом на ринок тощо. Все це дає підґрунтя для підприємців малого та 

середнього рівнів для прийняття рішення про відкриття або розвиток свого 

бізнесу. Останнім часом в Україні наголошується про важливість розвитку 

МСБ, адже це стає запорукою розвитку самозайнятості населення, вирішення 

проблем ринку праці, поповнення бюджету країни через податкові 

надходження від діяльності МСБ, розвиток інновацій, функціонування 

ринкового середовища та інші Окрім того, важливу увагу цьому приділяє 

Європейський Союз (ЄС), який через свою програму EU4Businessчерез 

програми COSME, Horizon 21-27 пропонує широкі можливості для малого та 

середнього бізнесу в частині надання коштів для фінансування бізнесу. Але 
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актуальним залишається питання позитивного сприяння розвитку МСБ через 

наявність певної частини перешкод, які уповільнюють даний процес в Україні. 

Дані бар’єри створюють значний стримуючий фактор для повноцінного 

розвитку даного виду підприємств. Тому важливим є ідентифікація існуючих 

бар’єрів, їх наслідків та вивчення світового досвіду з управління бар’єрами 

розвитку підприємництва. 

Економічна криза, яка мала місце у 2008–2009 роках, пандемія COVID-

19, значно впливають на розвиток МСБ та проявляються у зменшенні 

показників зайнятості у секторі. Також варто відмітити відмінності, що існують 

у доступі до фінансування як у межах єврозони, так і між «старими» (ЄС-15) та 

«новими» (ЄС-13) державами-членами.  

Світовим банком розроблений рейтинг Doing Business, який дозволяє 

об’єктивно оцінити законодавство, яке пов’язано з регулюванням бізнесу та 

його застосуванням у 190 країнах світу. Також його називають Рейтинг легкості 

ведення бізнесу. Даний рейтинг оцінює наступні сфери ведення бізнесу: 

реєстрація підприємств (starting a business), отримання дозволів на будівництво 

(dealing with construction permits), підключення до систем електропостачання 

(getting elect ricity), реєстрація власності (registering property), отримання 

кредитів (getting credit), захист міноритарних інвесторів (protecting minority in 

vestors), оподаткування (paying taxes), міжнародна торгівля (trading a cross 

borders), забезпечення виконання контрактів (enforcing contracts) та вирішення 

неплатоспроможності (resolving insolvency) [67]. 

Вважається, що найбільш впливовим фактором на перешкоджання 

розвитку МСБ в Україні є її пострадянське минуле у вигляді адміністративних 

бар’єрів. В першу чергу це бар’єри, пов’язані з реєстрацією суб’єкта 

господарювання.  

Цей бар’єр включає в себе такі елементи:  

1. Важкість процесу реєстрації підприємства, а саме необхідна кількість 

документів, які мають бути отримані при реєстрації; кількість установ, де вони 

отримуються; терміни реєстрації тощо.  
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2. Офіційна вартість реєстрації підприємства.  

3. Розмір неофіційних платежів. 

4. У разі складного та довготривалого процесу реєстрації необхідність 

звертатись до посередника. 

Для вирішення цієї ситуації в Україні було затверджено у вересні 2017 р. 

Концепцію електронного врядування, при цьому ролі координації та реалізації 

покладено на Державне агентство з питань електронного врядування, яке 

функціонує з 2014 р. На сьогоднішній день кількість доступних електронних 

урядових послуг в Україні становить 120, з подальшими планами впровадження 

системи електронного підпису та розвитку мобільних послуг. Україна також 

досягла значного прогресу у просуванні відкритих даних шляхом створення 

Єдиного державного порталу відкритих даних, що сприяло покращенню 

45 позицій на барометрі відкритих даних у 2017 році. Крім того, Україна 

створила регіональну мережу центрів надання адміністративних послуг 

(ЦНАП), яка виступає в якості єдиного вікна для надання різноманітних 

адміністративних послуг (наприклад, реєстрація компаній, дозволи та майнові 

операції). Зараз Мінекономіки планує розширити мережу ЦНАП у регіонах, 

щоб запропонувати більш досконалі та спеціальні послуги для МСБ. 

Після значного спрощення процесу реєстрації компанії шляхом низки 

реформ, запроваджених у 2014–16 роках, Україна повернулася до цієї тенденції, 

запровадивши дві додаткові адміністративні вимоги, тобто зобов’язання: 

1) засвідчити справжність підписів на документах, поданих до державного 

реєстру для державної реєстрації юридичних осіб (за допомогою нотаріально 

засвідченої картки підпису) та 2) для реєстрації працівників у Державній 

фіскальній службі. Таким чином, кількість процедур зросла з чотирьох у 

2016 році до шести у 2018 році, а час, необхідний для завершення процесу, 

виріс з 5до 6,5 днів, тоді як загальні витрати незначно зросли з 0,5 % до 0,6 % 

доходу на душу населення в країні. Зовсім недавно були вжиті заходи для 

спрощення та розширення доступу до онлайн-реєстрації, включаючи 

можливості реєстрації юридичних осіб та вибору відповідної податкової 
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системи в Інтернеті. Система працює з квітня 2019 року, і тепер процес може 

бути завершений за лічені хвилини. Крім того, індивідуальні підприємці 

можуть безкоштовно скористатися онлайн-сервісом для реєстрації своєї 

компанії [68]. 

Згідно рейтингу Doing Business, який оцінює регулювання бізнесу для 

місцевих компаній в 190 економіках світу, у 2020 р. рейтинг України за 

показником «Реєстрація підприємства» склав 61 із результатом у 91,1 (у 2019 р. 

цей показник дорівнював так само). Цей показник вираховується з наступних 

складових: кількість необхідних процедур для відкриття бізнесу; час, який 

потрібен для цього у днях; вартість; капітал, який потрібно внести на рахунок в 

банк. Даний рейтинг оцінює складність реєстрації створення товариство з 

обмеженою відповідальністю (ТОВ), яке не передбачає внесення мінімального 

капіталу на рахунок підприємства в банк. У таблиці 2.16 наведено результат 

показника «Реєстрація підприємства» в Україні у порівнянні з регіонами світу у 

2020 році. 

Таблиця 2.16 

Рейтинг України за показником «Реєстрація підприємства» 

Індикатор Україна Європа та 

Центральна 

Азія 

Країни 

ОЕСР з 

високим 

рівнем 

доходу 

Найкращий 

показник 

Кількість процедур – 

чоловіки (кількість) 
6 5,2 4,9 1 (2 країни) 

Час – чоловіки (дні) 6,5 11,9 9,2 
0,5 (Нова 

Зеландія) 

Вартість – чоловіки 

(відсоток доходу на 

душу населення) 

0,5 4,0 3,0 0,0 (2 країни) 

Кількість процедур – 

жінки (кількість) 
6 5,2 4,9 1 (2 країни) 

Час – жінки (дні) 6,5 11,9 9,2 
0,5 (Нова 

Зеландія) 

Вартість – жінки 

(відсоток доходу на 

душу населення) 

0,5 4,0 3,0 0,0 (2 країни) 

Внесок в банк на 

рахунок 
0,0 0,7 7,6 0,0 (120 країни) 

Примітка. Сформовано автором на основі [69] 
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Таблиця 2.16 надає інформацію щодо структурних елементів показника 

«Реєстрація підприємства» в Україні у 2020 р., який аналізує не тільки за 

вищеописаними індикаторами, але й за гендерною ознакою. Як видно з таблиці, 

різниці між чоловіками й жінками в Україні немає, як й по інших аналізованих 

регіонах. Кількість процедур, яка необхідна для реєстрації ТОВ в Україні 

дорівнює 6, що більше показника 5,2 Європи та Центральної Азії та вище 

4,9 показника розвинених країн ОЕСР. Згідно даних рейтингу 2 країни у світі 

надають можливість відкрити підприємство за 1 процедуру.  

Час, який потрібен для реєстрації підприємства, менше на 4,4 дня в 

Україні ніж в Європейському та Центрально-Азійському регіоні та на 2,7 

менше ніж у країнах ОЕСР з високим рівнем доходу, що позитивно 

характеризує проведені зміни в частині полегшення процедури реєстрації 

підприємств. Але це на 6 днів більше показника Нової Зеландії, де можна 

відкрити підприємство за півдоби.  

Індикатор, який характеризує розмір платежів за реєстрацію підприємства 

також достатньо низький – 0,5 %, що на 3,5 % менше Європейського та 

Центрально-Азійського регіону та на 2,5 % менше показника високодохідних 

країн ОЕСР.  

В цілому, можемо зробити висновок, що в порівнянні з даними регіонами 

в Україні показник «Відкриття бізнесу» достатньо конкурентоздатний та за 

деякими індикаторами краще Європейського. 

Але цей показник розраховує за складністю відкриття ТОВ, хоча МСБ 

можуть відкриватись у формі ФОП, відкриття якого може мати іншу 

процедуру.  

В таблиці 2.17 наведено результат показника «Реєстрація підприємства» 

за регіонами світу. 

Як ми бачимо, рейтинговий показник України трохи менше показника 

Європи та Центральної Азії та показника країн ОЕСР з високим рівнем доходу 

(61, 57, 56 відповідно), але значно випереджає інші регіони. Найкращий 

показник за цим індикатором у Нової Зеландії та Грузії. 
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Таблиця 2.17 

Рейтинг регіонів за показником «Реєстрація підприємства» 

Регіон 

Рейтинг за 

показником 

«Реєстрація 

підприємства» 

Показник 

«Реєстрація 

підприємства» 

Кількість 

процедур – 

чоловіки 

Час – 

чоловіки 

(дні) 

Східна Азія та 

Тихоокеанський 

регіон 

99 83,9 6,5 25,6 

Європа та 

Центральна 

Азія 

57 90,5 5,2 11,9 

Латинська 

Америка та 

Карибський 

регіон 

119 79,6 8,1 28,8 

Близький Схід 

та Північна 

Африка 

105 84,0 6,5 19,7 

Країни ОЕСР з 

високим 

доходом 

56 91,3 4,9 9,2 

Південна Азія 99 86,3 7,1 14,5 

Африка 

південніше 

Сахари 

120 80,1 7,4 21,5 

Примітка. Сформовано автором на основі [70]  

В цілому, в період 2018–2019 років серед країн, які полегшили процедуру 

реєстрації можна виділити Хорватію, Кіпр, Грецію, Словаччина, ОАЕ, Індія та 

інші. Країни, які скасували або зменшили мінімальні вимоги до внесків 

капіталу: Бельгія, Хорватія, Домініканська Республіка, Філіппіни, Сан Марино.  

Другим по важливості бар’єром входження на ринок є отримання ліцензії 

та дозвільних документів. Ліцензування відбувається з метою захисту 

споживачів. Ліцензуванню підлягають певні види діяльності, як-то 

виробництво продуктів харчування, ліків, будівництво тощо. Ліцензуванням 

держава намагається забезпечити безпеку життя громадян. Ліцензії можуть 

бути одноразові та багаторазові. У другому випадку вони тоді є бар’єром 

розвитку бізнесу. Скасувати повністю їх не доцільно, адже втрачається важіль 
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захисту споживачів, але в цьому напрямку також можуть бути певні 

полегшуючи заходи.  

Фактори, які впливають на визначення ліцензійного бар’єру тотожні 

попередньому, а саме: складність процедури отримання ліцензії, яка 

вимірюється в кількості процедур для отримання документу; її вартість та 

необхідність здійснення неофіційних платежів. Тобто корупційний бар’єр може 

виникати на кожному етапі діяльності МСБ, не є притаманним конкретній 

стадії функціонування підприємства.  

Альтернативою даного показника в рейтингу Doing Business є індикатор 

«Отримання дозволів на будівництво». 

За показником «Отримання дозволів на будівництво», який відповідає 

даному бар’єру в рейтингу Doing business, Україна посідає 20 позицію в 

рейтингу з результатом 81,1 у 2020 р. У 2019 р. цей показник дорівнював 77,2, 

що на 3,9 менше наступного року та позитивно характеризує зміни. Даний 

показник включає в себе такі індикатори як кількість процедур, час (дні), 

витрати (відсоток від вартості складу), індекс контролю якості будівництва. У 

таблиці 2.18 наведено рейтинг України за цими індикаторами у 2020 р.  

Таблиця 2.18 

Рейтинг України за показником «Отримання дозволів на 

будівництво» 

Індикатор Україна 

Європа та 

Центральна 

Азія 

Країни 

ОЕСР з 

високим 

рівнем 

доходу 

Найкращий 

показник 

Кількість процедур – 

чоловіки 

10 16,2 12,7 Н/д у 2018/2019 

Час (дні) 72,5 170,1 152,3 Н/д у 2018/2019 

Вартість (% від 

вартості складу) 

4,4 4,0 1,5 Н/д у 2018/2019 

Індекс контролю 

якості будівництва 

(0-15) 

12,0 12,1 11,6 15,0 (6 країн) 

Примітка. Сформовано автором на основі [69]  
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Аналіз даної таблиці дозволяє зробити висновок, що кількість процедур в 

Україні серед представлених регіонів найменша – 10, 16.2 та 12.7 відповідно. 

Кількість днів так само, а в порівнянні із Європою та Центральною Азією 

кількість днів на отримання документів майже на 100 менша. Єдиним з 

індикаторів, який займає найгірші позиції є вартість, що майже на 3 % більше 

показника країн ОЕСР з високим доходом. Індекс контролю якості будівництва 

не має великих розбіжностей з регіонами.  

В таблиці 2.19 наведено результат показника «Отримання дозволів на 

будівництво» за регіонами світу. 

Таблиця 2.19 

Рейтинг регіонів за показником «Отримання дозволів на 

будівництво» 

Регіон 

Рейтинг за 

показником 

«Співпраця з 

дозвільними 

документами» 

Показник 

«Співпраця з 

дозвільними 

документами» 

Кількість 

процедур 
Час (дні) 

Східна Азія та 

Тихоокеанський 

регіон 

84 70,0 14,8 132,3 

Європа та 

Центральна Азія 
85 69,0 16,2 170,1 

Латинська Америка 

та Карибський 

регіон 

117 63,2 15,5 191,2 

Близький Схід та 

Північна Африка 
87 61,7 15,7 123,6 

Країни ОЕСР з 

високим доходом 
52 75,6 12,7 152,3 

Південна Азія 98 65,3 14,6 149,7 

Африка південніше 

Сахари 
126 58,5 15,1 145,4 

Примітка. Побудовано на основі [71] 

Серед наведених регіонів найкращий показник у країн ОЕСР з високим 

рівнем доходу (52), але Україна, як окрема країна, переважає всі наведені 
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регіони та характеризується більш сприятливими показниками. Найкращий 

показник у світі за цим показником у Гонконгу із результатом 93,5 та кількістю 

процедур – 8 для отримання дозволу, а час який на це витрачається – 69 днів.  

Серед країн, які зробили останні роки певні кроки по покращенню 

ситуації та зменшенню цього бар’єру, можна виділити Україну (впорядкувала 

процедури, скасувала платежі), а також багато інших країн, саме: Хорватія, 

Данія, Індія, Сербія та інші скасували платежі за отримання ліцензії. 

Покращили чи ввели електронну платформу або онлайн сервіс такі країни як 

Китай, Сербія, Індія, Україна та інші.  

Наступним показник, за яким рейтинг Doing business оцінює легкість 

ведення бізнесу є «Підключення до систем електропостачання», який 

відображає легкість підключення нещодавно побудованого складу до 

електроенергії. Також вимірюється надійність постачання та індекс прозорості 

тарифів. Вимірює процедури, термін та витрати на підключення до 

електроенергії. Даний показник можна віднести до індикатора як технічного 

бар’єру, який має багато складових, так й до бар’єру ведення бізнесу, тому що 

впливає на те, як легко підприємство може вводити свої виробничі потужності 

в дію.  

Загальний рейтинг України у 2020 р. за цим показником у сіті складає 128 

з результатом 62,5, що є достатньо низьким показником у порівнянні з 

попередніми. У 2019 р. результат цього показника дорівнював 59,2, що на 

3,3 менше минулого року.  

Даний показник вимірює кількість процедур, час, вартість та надійність 

постачання та прозорість індексу тарифів. У таблиці 2.20 наведено рейтинг 

України за цим показником.  

Згідно таблиці видно, що кількість процедур по Україні менша, ніж в 

Європі та Центральній Азії (ЦА) (5 та 5,1 відповідно). Але показник часу в днях 

(267) значно перебільшує показники Європи та ЦА (99,6) та показник країн 

ОЕСР з високим рівнем доходу (74,8). В порівнянні з найменшим показником 
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рейтингу – 18 днів, результат України вище ніж у 14 разів, що характеризує з 

негативної сторони вітчизняні реалії.  

Таблиця 2.20 

Рейтинг України за показником «Підключення до систем 

електропостачання» 

Індикатор Україна 

Європа та 

Центральна 

Азія 

Країни ОЕСР 

з високим 

рівнем доходу 

Найкращий 

показник 

Кількість процедур 5 5,1 4,4 3 (28 країн) 

Час (дні) 267 99,6 74,8 18 (3 країни) 

Вартість (% від доходу 

на людину) 
353,2 271,9 61,0 

0,0 (3 

країни) 

Індекс надійності 

постачання та прозорості 

тарифів (0-8) 

7 6,2 7,4 8 (26 країн) 

Примітка. Сформовано автором на основі [69]  

В таблиці 2.21 наведено результат показника «Підключення до систем 

електропостачання» за регіонами світу. 

Таблиця 2.21 

Рейтинг регіонів за показником «Підключення до систем 

електропостачання» 

Регіон 

Рейтинг за показником 

«Підключення до 

систем 

електропостачання» 

Показник 

«Підключення до 

систем 

електропостачання» 

Кількість 

процедур 

Час 

(дні) 

Східна Азія та 

Тихоокеанський 

регіон 

83 75,1 4,2 63,2 

Європа та 

Центральна Азія 
81 75,6 5,1 99,6 

Латинська 

Америка та 

Карибський регіон 

96 71,7 5,5 66,8 

Близький Схід та 

Північна Африка 
86 72,4 4,4 63,5 

Країни ОЕСР з 

високим доходом 
43 85,9 4,4 74,8 

Південна Азія 118 62,6 5,5 86,1 

Африка 

південніше Сахари 
146 50,4 5,2 109,6 

Примітка. Сформовано автором на основі [72] 
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З наведеної у таблиці 2.21 інформації видно, що найкращий показник за 

цим індикатором у країнах ОЕСР з високим доходом – 43, а найгіршій у Африці 

південніше Сахари – 146, що менше показника України (128). Найменша 

кількість процедур в Східній Азії та Тихоокеанському регіоні – 4,2 разом із 

найменшою кількістю часу на цю процедуру – 63,2 дні. В цілому, дані 

відображають невеличку кількість процедур, але основні розбіжності у 

кількості часу, який витрачається на це, а також впливає Індекс надійності 

постачань та прозорості тарифів. 

Найкращий показник в ОАЕ, Республіки Корея та Гонконзі. В 

Об’єднаних Арабських Еміратах кількість процедур – 2, а час, який 

витрачається на цю процедуру – 7 днів. Що вагомо нижче показника України у 

2020 р.  

Основні зміни на краще, які відбулись у світі полягають в удосконаленні 

системи постачання та покращення її якості (Албанія, Єгипет, Індонезія, 

Мальта, Сербія, Україна та інші); покращенні прозорості тарифів (Китай, 

Єгипет, Пакистан);скорочено час на отримання нового з’єднання (Індонезія, 

Кувейт, Оман, Марокко, Катар, Польща, Україна тощо). Тож, Україна робить 

певні кроки для покращення ситуації та полегшення ведення бізнесу в цьому 

напрямку та зменшення технологічного бар’єру. 

Наступним бар’єром, який також впливає на розвиток МСБ є захист прав 

власності. Він впливає на можливість розвитку підприємства через легкість та 

доступність права власності, її реєстрації.  

За показником рейтингу Doing Business «Реєстрація власності» Україна у 

2020 р. займає 61 сходинку із результатом 71,3, що на 1,3 пункти вище 

результату 2019 р. Він розраховується за показником кількості процедур, які 

потрібні для реєстрації власності, часу, витратах та Індексу якості управління 

земельними ресурсами. Цей індекс розраховується за наступними складовими: 

надійність інфраструктури, прозорість інформації, географічне охоплення, 

вирішення земельних суперечок та рівний доступ до прав власності. 
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У таблиці 2.22 наведено рейтинг України за показником «Реєстрація 

власності» в порівнянні з регіонами світу. 

Таблиця 2.22 

Рейтинг України за показником «Реєстрація власності» 

Індикатор Україна Європа та 

Центральна 

Азія 

Країни ОЕСР 

з високим 

рівнем доходу 

Найкращий 

показник 

Кількість процедур  7 5,5 4,7 1 (5 країн) 

Час (дні) 15 20,8 23,6 1 (2 країни) 

Вартість (відсоток 

від вартості 

власності) 

1,7 2,7 4,2 

0,0 

(Саудівська 

Аравія) 

Індекс якості 

управління 

земельними 

ресурсами (0-30) 

16,0 20,4 23,2 - 

Примітка. Сформовано автором на основі [69] 

Згідно таблиці видно, що кількість процедур по Україні вища, ніж в 

Європі та Центральній Азії (ЦА) (5,5 та 4,7 відповідно). Але показник часу в 

днях (15) менше показників аналізованих груп, як й показник вартості послуги. 

Але індекс якості управління земельними ресурсами менше на 4,4показники 

Європи та ЦА та на 7,2 показника країн ОЕСР з високим рівнем доходу (23,2).  

В таблиці 2.23 наведено результат показника «Реєстрація власності» за 

регіонами світу. 

Таблиця 2.23 

Рейтинг регіонів за показником «Реєстрація власності» 

Регіон 

Рейтинг за 
показником 
«Реєстрація 
власності» 

Показник 
«Реєстрація 
власності» 

Кількість 
процедур 

Час 
(дні) 

Східна Азія та Тихоокеанський регіон 98 57,5 5,5 71,9 

Європа та Центральна Азія 49 75,8 5,5 20,8 

Латинська Америка та Карибський 

регіон 
122 54,9 7,4 63,7 

Близький Схід та Північна Африка 89 63,4 5,4 26,6 

Країни ОЕСР з високим доходом 45 77,0 4,7 23,6 

Південна Азія 142 47,6 6,9 107,8 

Африка південніше Сахари 129 53,6 6,1 51,6 

Примітка. Сформовано автором на основі [73] 
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Згідно даних, найкращий показник рейтингу в країнах ОЕСР з високим 

доходом (45) та в кранах Європи та ЦА (49). В України проміжний показник у 

порівнянні з регіонами. Найгірший показник в Південній Азії – 142 за 

рейтингом й кількість часу на реєстрацію власності складає 107,8 днів. Також 

високий показник у Африки південніше Сахари – 129 місце в рейтингу. 

Узагальнюючи, ми бачимо розбіжність за цим регіоном у світі за місцем в 

рейтингу. За кількістю процедур розбіжність не достатньо велика, за 

виключенням Латинської Америки (7,4 процедури). Найбільшу різницю 

складає час, який має витрачатись на проходження реєстрації. Найменший 

показник за регіонами в Європи та ЦА – 20,8 днів, а найбільший – в Південній 

Азії – 107,8, що 5 разів перевищує найменший показник. Звичайно, що в такому 

випадку це стає перешкодою для ефективного розвитку бізнесу, гальмуючи 

виробничі та операційні процеси підприємства. 

За країнами найкращий показник у Катара –1 місце в рейтингу, загальний 

результат – 96,2, кількість потрібних процедур – 1 та час – 1 день. Тобто за 

один день можна зареєструвати право власності. На другій позиції – Нова 

Зеландія з результатом 94,6, 2 процедурами та часом, який потрібний для 

реєстрації – 3,5 дні. Найгірший показник серед країн, які аналізуються та мають 

такі процедури в Афганістані – 186 сходинка, результат – 27,5, кількість 

необхідних процедур – 9, а кількість днів – 250. 

Серед основних заходів, які приймались країнами для полегшення цього 

бар’єру є підвищення надійності інфраструктури (Азербайджан, Бенін, Бахрейн, 

Бразилія та інші), підвищення прозорість інформації (Азербайджан, Бахрейн, 

Бразилія, Кувейт, Катар, Україна тощо), скасування податків та платежів 

(Хорватія, Того, Туреччина та інші) та інші зміни були прийняті для 

полегшення ведення бізнесу. 

Важливим показником, який аналізується даним рейтингом є доступність 

кредиту. Це є важливим бар’єром чи стимулюючим фактором для розвитку 

МСБ, так як це доступ до джерел фінансування діяльності підприємств та 

отримання капіталу для діяльності компаній. Doing Business аналізує даний 
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показник з двох аспектів – міцність систем кредитної звітності та ефективність 

законодавства про заставу та банкрутство у сприянні кредитуванню.  

Україна за цим показником займає 37 сходинку в рейтингу, що позитивно 

характеризує нашу країну з точки зору доступності кредитів. Результат нашого 

показника – 75,0, що є незмінним для нашої країни результатом за два останні 

роки. Даний показник аналізується за наступними індикаторами: індекс 

міцності законних прав, індекс надання кредитної інформації, покриття 

кредитного реєстру (цей індикатор відображає кількість фізичних осіб та 

компаній, які зазначені в кредитному реєстрі з інформацією про їхню історію 

запозичень за останні 5 років), покриття кредитного бюро (цей індикатор 

відображає кількість фізичних осіб та компаній, які зазначені в кредитному 

бюро з інформацією про їхню історію запозичень за останні 5 років).  

У таблиці 2.24 наведено рейтинг України за показником «Доступність 

кредиту» в порівнянні з регіонами світу.  

Таблиця 2.24 

Рейтинг України за показником «Доступність кредиту» 

Індикатор Україна 

Європа та 

Централь

на Азія 

Країни ОЕСР 

з високим 

рівнем доходу 

Найкращи

й 

показник 

Індекс міцності законних 

прав (0-12) 

8 7,8 6,1 12 

(5 країн) 

Індекс надання кредитної 

інформації (0-8) 

7 6,7 6,8 8 

(53 країни) 

Покриття кредитного 

реєстру (відсоток від 

дорослого населення) 

2,4 24,0 24,4 
110,0 

(2 країни) 

Покриття кредитного 

бюро (відсоток від 

дорослого населення) 

56,9 41,7 66,7 
100,0 

(14 країн) 

Примітка. Сформовано автором на основі [69] 

За індексом міцності законних прав, який відображає наскільки захищено 

підприємство законом показник України трохи перебільшує показник Європи 

та ЦА на 0,2 пункти, та на 1,9 показник країн ОЕСР з високим рівнем доходу. 
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Налічується 5 країн у світі з найвищим показником за цим індикатором. За 

глибиною надання кредитної інформації, то показник України не набагато 

вищий за два інших регіони (7; 6,7; 6,8 відповідно), що відображає з 

позитивного боку ситуацію в Україні.  

Але такий показник як покриття кредитного реєстру, тобто частка осіб 

дорослого населення, про кредитну історію яких міститься інформація за 

останні 5 років, в Україні достатньо невеликий – 2,4, що в 10 разів менше 

показника Європи та ЦА та другого регіону. Хоча цей індикатор може 

дорівнювати 100, як у двох країнах світу. Показник покриття кредитного бюро 

вищий та перебільшує значення Європи та ЦА й трохи менше показника країн 

ОЕСР з високим рівнем доходу.  

В таблиці 2.25 наведено результат показника «Доступність кредиту» за 

регіонами світу. 

Таблиця 2.25 

Рейтинг регіонів за показником «Доступність кредиту» 

Регіон 

Рейтинг за 

показником 

«Доступність 

кредиту» 

Показник 

«Доступність 

кредиту» 

Індекс 

міцності 

законних 

прав 

Індекс 

надійності 

кредитної 

інформації 

Східна Азія та 

Тихоокеанський 

регіон 

82 58,0 7,1 4,5 

Європа та Центральна 

Азія 
48 72,2 7,8 6,7 

Латинська Америка та 

Карибський регіон 
98 52,0 5,3 5,1 

Близький Схід та 

Північна Африка 
118 41,8 3,1 5,3 

Країни ОЕСР з 

високим доходом 
68 64,3 6,1 6,8 

Південна Азія 97 53,1 5,5 5,1 

Африка південніше 

Сахари 
113 45,2 5,1 3,9 

Примітка. Сформовано автором на основі [74] 
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Найкращий показник рейтингу за регіонами у Європи та ЦА – 48, з 

результатом – 72,2, найвищим індексом міцності законних прав – 7,8. Хоча 

показник надійності кредитної інформації вищий в країнах ОЕСР з високим 

рівнем доходу6,8 проти 6,7 в Європейському та ЦА регіоні. Найгірший рейтинг 

в країнах Близького Сходу та Північній Африці – 118 та в Африці Південніше 

Сахари – 113. Країни, які займають перше місце у рейтингу за даним 

показником – Азербайджан, Бруней, Нова Зеландія, які мають максимальні 

показники за першими двома індексами та загальним результатом. 

Основні зміни, які вводились країнами в цій сфері: започаткування нового 

кредитного бюро чи реєстру – Україна, яка покращила доступ до кредитної 

інформації шляхом започаткування нового кредитного реєстру. Створено 

уніфікований реєстр забезпечення рухомого майна: Таджикистан, Йорданія, 

Кенія та інші. Розширення асортименту рухомого майна, яке може бути 

використано як заставу: Азербайджан, Йорданія, Казахстан, Саудівська Аравія, 

Таджикистан. Різними країнами світу проводилось достатньо багато змін в 

цьому напрямку, які стосувались як удосконалення законних прав, так й 

покращення доступу до кредитної інформації. 

Наступний показник рейтингу, який буде проаналізовано й який напряму 

є бар’єром розвитку малого та середнього бізнесу – сплата податків. Рейтинг 

Doing Business аналізує цей показник з точку зору податків та обов’язкових 

внесків, які мають сплачувати МСБ, а також адміністративний бар’єр сплати 

податків та внесків. 

Україна за цим показником посідає 65 місце, з результатом 78,1, що 

менше на 1,3 показника 2019 р. Даний показник включає наступні індикатори: 

платежі (кількість протягом року), час (годин на рік, скільки має витратити 

підприємець для розрахунку, підготовки та сплати податків), загальна ставка 

податку або внесків (відсоток від прибутку), індекс виправлення податків 

(відшкодування ПДВ). 

У таблиці 2.26 наведено рейтинг України за показником «Сплата 

податків» в порівнянні з регіонами світу. 
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Таблиця 2.26 

Рейтинг України за показником «Сплата податків» 

Індикатор Україна 

Європа та 

Центральна 

Азія 

Країни ОЕСР 

з високим 

рівнем доходу 

Найкращий 

показник 

Платежі (кількість 

протягом року) 5 14,4 10,3 3 (2 країни) 

Час (години на рік) 328 213,1 158,8 49 (3 країни) 

Ставка податку або 

внеску (відсоток від 

прибутку) 

45,2 31,7 39,9 
26,1 (33 

країни) 

Індекс виправлення 

податків (0-100) 
86,0 68,2 86,7 - 

Примітка. Сформовано автором на основі [69] 

За даними таблиці кількість платежів на рік в Україні менше майже в 3 

рази показника Європи та ЦА, та вдвічі менше показника країн ОЕСР з високим 

рівнем доходу. Найкращий показник дорівнює 3 платежі на рік, що на 2 платежі 

менше, ніж в Україні. Але час, який витрачається на підготовку та здійснення 

даних платежів значно переважає показника Європи та ЦА на 114,9 годин 

більше, та вдвічі більше показника країн ОЕСР з високим рівнем доходу. Що й 

зменшує позиції України в загальному рейтингу.  

Ставка податку або внеску переважає інші зазначені регіони. Індекс 

виправлення податків майже дорівнює показнику країн ОЕСР, які наведено у 

таблиці, та переважає результат Європи та ЦА.  

В таблиці 2.27 наведено результат показника «Сплата податків» за 

регіонами світу. 

Дані дають змогу зробити висновок, що найбільш сприятлива ситуація у 

світі щодо цього показника в країнах ОЕСР з високим рівнем доходу (38) та 

країнах Європи та ЦА (67). Найгірший результат в Південній Азії (132) та 

Африці південніше Сахари (131). Кількість платежів на рік більша в 

останньому регіоні (36,6), але час, який витрачається на їх здійснення в 

Латинській Америці та Карибському регіоні (317,1). 
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Таблиця 2.27 

Рейтинг регіонів за показником «Сплата податків» 

Регіон 

Рейтинг за 

показником 

«Сплата 

податків» 

Показник 

«Сплата 

податків» 

Кількість 

платежів на 

рік 

Час  

(години на 

рік) 

Східна Азія та 

Тихоокеанський регіон 
89 73,6 20,6 173,0 

Європа та Центральна Азія 67 77,9 14,4 213,1 

Латинська Америка та 

Карибський регіон 
128 60,5 28,2 317,1 

Близький Схід та Північна 

Африка 
82 75,1 16,5 202,6 

Країни ОЕСР з високим 

доходом 
38 84,3 10,3 158,8 

Південна Азія 132 60,2 26,7 273,5 

Африка південніше Сахари 131 57,8 36,6 280,6 

Примітка. Сформовано автором на основі [75] 

За країнами найкращий рейтинг в Бахрейні та Гонконзі, де кількість 

платежів – 3, а час, який витрачається на їх здійснення – 23 та 35 відповідно. 

Тобто, якщо порівнювати з Україною, то наш позитивний момент в 5 платежів 

нівелюється часом, який витрачається на його здійснення. 

В якості полегшення ведення діяльності МСБ у країнах світу були 

проведені такі зміни: введення чи удосконалення електронних систем для 

сплати податків (Багами, Бахрейн, Кіпр, Китай, Корея, Угорщина, Індонезія та 

інші), зменшення ставок податків на прибуток, соціального податку (аналог 

вітчизняного ЄСВ), поєднання різних податків в один (Угорщина, Бельгія, 

Китай, Ізраїль, Марокко, Молдова, Румунія, Узбекистан тощо), удосконалення 

процедури повернення ПДВ (Вірменія, Сербія, Туреччина, Кот-д’Івуар та інші). 

За іншими показниками Україна має такі результати:  

«Захист міноритарних інвесторів» – місце у рейтингу 45, загальний 

результат – 68,0, що на 2 пункти краще результату 2019 року.  

«Зовнішня торгівля» – місце у рейтингу 74, загальний результат – 80,1, 

що покращило результат 2019 року на 2,5 пункти.  
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«Забезпечення виконання контрактів» – місце у рейтингу – 63, загальний 

результат –63,6, який залишився незмінним з 2019 р. 

«Вирішення неплатоспроможності» – місце у рейтингу 146, загальний 

результат – 31,4, що зменшилось на 0,3 пункти у порівнянні з 2019 роком [69]. 

В цілому, ми можемо узагальнити ситуацію в Україні за цим рейтингом 

наступним чином: за деякими позиціями в нашій державі розроблені певні 

заходи, які знизять негативний вплив на розвиток МСБ та роль бар’єрів 

зменшується, кількість податкових платежів, реєстрація підприємства, права 

власності, але невирішеними залишається багато питань, так як невирішеним 

залишається сфера банкрутства підприємств, за цією позицію ми займаємо 

146 позицію у світі; хоча за показником «доступність кредиту» наша позиція 

достатньо гарна – 37, наші підприємства все одно відчувають загрозу та 

перешкоди в отриманні кредиту для розвитку бізнесу, в тому числі через 

невизначеність умов господарювання в суспільстві. Підключення до 

електромереж відображає наявність вагомого технологічного бар’єру, який 

негативно впливає на виробничий та операційний процес роботи МСБ. Якщо 

аналізувати такий важливий показник як «оподаткування», то бачимо, що 

кількість платежів невисока – 5 (тоді як найкращий показник у світі 3), але це 

значно погіршується показником витрат часу на здійснення цих платежів. Тому, 

можна зробити висновок, що в Україні, не дивлячись на проведенні заходи ще є 

багато сфер, які треба змінювати задля забезпечення розвитку підприємств 

малого та середнього бізнесу. 

Україна також досягла реального прогресу у низці структурних реформ. 

Було проведено суттєве очищення банківської системи, яке почало вирішувати 

питання кредитування пов’язаних сторін, вирішило проблеми з багатьма 

недокапіталізованими банками та відновило певний рівень довіри до цього 

сектору. Країна запровадила електронне урядування для закупівель та сплати 

ПДВ, і невелика кількість критично важливих державних підприємств (ДП) 

тепер мають професійне управління. За підтримки донорів (включаючи 

підтримку ОЕСР) було створено та діє ефективно Омбудсмен з питань бізнесу, 
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а також створено нові антикорупційні установи, такі як Національне 

антикорупційне бюро. Реформи децентралізації в Україні призвели до значної 

зміни територіального управління та є одними із кроків, які, як показують 

опитування, розглядаються громадянами як реальні вигоди [68]. 

За думкою вчених одним з основних бар’єрів розвитку МСБ в Україні є 

корупційна складова, з якою зіштовхуються як фізичні особи, так й 

юридичні [76]. З точки зору ведення та розвитку бізнесу існує бар’єр конку-

ренції, який впливає на добросовісність компаній у веденні бізнесу, що впливає 

на сприйняття ринку, бажання виходу на нього та подальшої чесної боротьби за 

свого клієнта. Україна у 2019 р. посіла 126 місце, з показником 30. Таку саму 

позицію займають Джибуті, Азербайджан та Киргизстан. Лідером за цим 

показником є Данія та Нова Зеландія, їхні результати наступні: 87 з 100. 

Трошки поступається Фінляндія (3 місце в рейтингу з результатом 86), а також 

Сінгапур, Швеція та Швейцарія [77].  

Україна досягла значного прогресу в конкурентній політиці, і 

законодавство про конкуренцію та правозастосування тепер включають 

більшість відповідних блоків та практики ефективного режиму конкурентного 

законодавства. Антимонопольний комітет України (АМКУ) має у своєму 

розпорядженні більшість необхідних повноважень та інструментів і 

використовує їх для активної реалізації проти незаконних картелів, злиття та 

зловживань домінуванням на ринку. АМКУ, будучи автономним та незалежним 

органом, уповноважений примушувати підприємства надавати інформацію для 

розслідування порушень, проводити несподівані перевірки на місці, 

застосовувати фінансові штрафи до всіх видів підприємств, пропонувати засоби 

правового захисту та блокувати антиконкурентні злиття [78]. 

АМКУ, безумовно, є найактивнішим виконавцем в регіоні Східного 

партнерства, з високим рівнем діяльності щодо злиття (майже 1200 злиттів 

переглянуто в 2016–18 рр.) та розслідувань картелів (більше 400 у 2017–18 рр.), 

що призвело до загальних штрафів майже 53 млн. євро та велика кількість 

випадків зловживання домінуванням. Крім того, АМКУ використовує свої 
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повноваження для проведення ринкових досліджень та перегляду державних 

дій та норм щодо непотрібних обмежень конкуренції. Це, зокрема, буде 

корисно для МСБ, оскільки це сприяє зменшенню бар’єрів для в’їзду та 

конкуренції, накладених законом чи діями держави, що тим важливіше в 

економічному середовищі, де є великі державні підприємства [68]. З 2016 року 

Україна зробила важливі кроки для покращення середовища для малих та 

середніх підприємств. У травні 2017 року Кабінет міністрів затвердив першу в 

Україні Стратегію розвитку МСБ на період до 2020 року. Наступного року було 

створено Управління з розвитку МСБ при Міністерстві розвитку економіки, 

торгівлі та сільського господарства України (Мікроекономіки) з сприяти 

Мікроекономіки у впровадженні Стратегії МСР, зокрема щодо інфраструктури 

підтримки бізнесу. Однак, незважаючи на ці зусилля, нещодавнє опитування 

МСБ показало, що адміністрування податків, регуляторний тиск та корупція 

залишаються важливими проблемами для МСБ [79]. 

Одним із бар’єрів, які впливають на розвиток МСБ, є вихід з ринку, 

наскільки легко може підприємство покинути ринок. Спрощення процесу 

ліквідації підприємств: Закон України, що регулює процедури ліквідації 

підприємств, визначає терміни та умови вилучення підприємства з відповідних 

реєстрів при ліквідації. В рамках цієї дії Мінекономіки(Міністерство розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства України) передбачала 

забезпечення послідовного впровадження передбачених термінів, щоб 

допомогти зменшити кількість скарг щодо неможливості державної влади зняти 

з реєстрації ліквідовані підприємства. Таким чином, у 3 кварталі 2018 року 

кількість юридичних осіб, незареєстрованих з державних реєстрів, що 

контролюють підприємницьку діяльність, зросла на 33 % порівняно з 2 

кварталом 2018 року, що може бути свідченням вдосконалення процедур зняття 

з реєстрації [80]. 

Таким чином, узагальнюючи описані вище класифікації та підходи можна 

запропонувати таку класифікацію бар’єрів розвитку МСБ: 
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Адміністративні/інституційні, технологічні, фінансові, торгівельні, 

інформаційно-компетентнісні, корупційний. Кожен з них має 

макроекономічний рівень та мікроекономічний, які можна розмежувати за 

рівнем їхнього впливу та фактичної реалізації (Рис. 2.11). 

 

Рисунок 2.11. Бар’єри розвитку МСБ за макро- та мікроекономічними 

рівнями 

Примітка. Розроблено автором 
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Таким чином, запропонована нами класифікація бар’єрів включає 

методологічні підходи розвинених організацій та наукових дослідників цієї 

теми та враховує українські реалії. Вона передбачає надання певної 

характеристики бар’єру на двох рівнях управління – макроекономічному 

(рівень держави, національної політики) та мікроекономічному (рівень 

суб’єктів господарювання). Окремо виділений корупційний бар’єр, як один тих, 

що найбільш негативно впливає на розвиток МСБ та його подолання набуває 

особливої важливості в мовах інтеграції України до ЄС та світового 

співтовариства як вагомого конкуренту. 

2.3. Інституційні особливості інвестування малого і середнього 

бізнесу 

МСБ переважають в українській економіці, складаючи 99,98 % від 

загальної кількості ділового населення (як юридичних осіб, так і фізичних осіб-

підприємців). В МСБ зайнято майже 81 % робочої сили та генерується 65 % 

загального обсягу продажів. Більшість МСБ належать до торгівельного сектору 

(26,16 %), сільського господарства (14,19 %) та промисловості (11,82 %) 

Сьогодні державна політика зосереджена саме на МСБ, особливо на 

фінансуванні МСБ через розуміння важливості розвитку цього сектору. Про це 

свідчить затвердження Стратегії розвитку малого та середнього 

підприємництва в Україні у 2017 році та Плану дій щодо реалізації Стратегії 

розвитку МСБ в Україні у 2018 році. Доступ МСБ до фінансування є одним із 

ключових пріоритетів цих двох програм, які мали діяти до 2020 року. 

Фінансування бізнесу, а саме наявність можливості інвестування власної 

діяльності є одним з ключових факторів успішності підприємництва будь-якої 

країни. Особливо це є актуальним для малого та середнього бізнесу, для яких 

буває важко знайти інвестиції для відкриття, рефінансування власного проєкту. 

Доступ до фінансових ресурсів в багатьох розвинених країнах світу є важливим 

фактором розвитку і нарощування потенціалу малого та середнього бізнесу. 

Саме це й обґрунтувало наголошення на розширенні доступу МСБ до 
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фінансування у Стратегії розвитку МСБ. Дана стратегія була спрямована на 

розвиток різних джерел фінансування діяльності МСБ, а саме: традиційних 

форм (кредитна підтримка комерційними банками та іншими установами), а 

також альтернативних форм (неформальні інвестори (бізнес-ангели), створення 

сприятливого середовища для венчурних фондів, краудфандингу, факторингу, 

лізингу тощо) [81]. Таким чином, ми бачимо, що питання розширення джерел 

інвестування МСБ є актуальним та вирішується вже на рівні держави. 

Рубіш І. І. в своєму дисертаційному дослідженні зазначає важливість 

активізації нових форм залучення капіталів для розвитку МСБ, як засобу 

стимулювання інвестиційного процесу [82]. 

Інвестиції можна розглядати як вкладання грошових коштів для 

отримання доходу чи збереження капіталу. Виділяють фінансові інвестиції а 

реальні інвестиції. Фінансові являють собою купівля цінних паперів, а реальні 

інвестування в промисловість, будівництво та інші матеріальні та нематеріальні 

активи. 

В рамках нашого наукового дослідження ми будемо досліджувати 

джерела пошуку інвестицій та аналізувати розвиток цього сектору з огляду на 

реальні інвестиції, які ще мають назву «капітальні інвестиції». 

Згідно Податкового кодексу України «капітальні інвестиції – це 

господарські операції, що передбачають придбання будинків, споруд, інших 

об’єктів нерухомої власності, інших основних засобів і нематеріальних активів, 

що підлягають амортизації відповідно до норм Податкового кодексу» [83]. 

Згідно Методологічних пояснень Державної служби статистики України, 

капітальні інвестиції – це інвестиції у придбання або виготовлення власними 

силами для власного використання матеріальних та нематеріальних активів. 

Таким чином, капітальні інвестиції можна визначити як інвестиції 

(вкладення) в різні матеріальні та нематеріальні активи. Для більшого 

розуміння необхідно навести їхню класифікацію, щоб розрізняти які з них 

відносяться до матеріальних активів та нематеріальних. 



140 

 

Класифікація капітальних інвестицій згідно методики Державної служби 

статистики України наведено на Рис. 2.12 

 

Рис. 2.12. Класифікація капітальних інвестицій за методикою Державної 

служби статистики України 

Примітка. Побудовано автором на основі [84] 
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Далі проаналізуємо обсяг капітальних інвестицій в Україні за період  

2010–2019 рр. як в цілому по країні, так й за певними видами матеріальних та 

нематеріальних активів.  

У таблиці 2.28 наведено загальний розмір капітальних інвестицій в 

підприємства України протягом зазначеного періоду в тис. грн.  

Таблиця 2.28 

Обсяг капітальних інвестицій в підприємства України, 2010–2019 рр. 

  

Роки 

Капітальні інвестиції – усього, тис. грн.  

великі 

підприємства 

середні 

підприємства 

малі 

підприємства 

з них 

мікропідприємства 

Усього 2010 59141659 50433506 21189440 6511418 

 

2011 77953873 80750140 34320388 7402039 

 

2012 114812960 77860007 36814222 12092180 

 

2013 104094848 74125006 38767078 9284162 

 

2014 87239943 63211269 27933685 8681484 

 

2015 99170796 78400886 35906476 9767774 

 

2016 108694081 113036119 59937697 16016779 

 

2017 139294067 139368087 80497649 22353863 

 

2018 217278118 169872251 83965173 23412349 

 

2019 239957640 200079086 84437348 15960309 

Примітка. Сформовано на основі даних [66] 

Згідно даних таблиці 2.28, найбільше інвестуються кошти у великі 

підприємства в порівнянні з середніми та малими. Виняток становить 2011 р. та 

2016 р., коли сума інвестицій у середні підприємства перевищила суму 

інвестицій у великі. Ця тенденція зберігається протягом аналізованого періоду. 

Самі обсяги інвестицій щороку змінюються: позитивна тенденція 

спостерігалась з 2010 р. по 2014 р., в якому відбувся спад інвестицій на 18 % в 

порівнянні з попереднім роком. Починаючи з 2015 р. знову спостерігається 

стабільне зростання – в середньому на 24 % щороку. Але, якщо порівняти суму 

середніх та малих підприємств, то тоді сума інвестицій буде переважати саме у 

них.  
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Для цього нами було побудовано таблицю 2.29, де представлено частку 

інвестицій у підприємства в залежності від розміру.  

Таблиця 2.29 

Частка капітальних інвестицій в підприємства за розмірами, 2010-

2019 рр. 

 

Роки 

Частка капітальних інвестицій за розмірами підприємств, % 

великі 

підприємства 

середні 

підприємства 

малі 

підприємства 

з них 

мікропідприємства 

Усього 2010 45 39 16 5 

 

2011 40 42 18 4 

 

2012 50 34 16 5 

 

2013 48 34 18 4 

 

2014 49 35 16 5 

 

2015 46 37 17 5 

 

2016 39 40 21 6 

 

2017 39 39 22 6 

 

2018 46 36 18 5 

 

2019 46 38 16 3 

Примітка. Сформовано на основі даних [66] 

З таблиці видно, частка інвестицій у великі підприємства перевищує 

частку підприємств інших розмірів. Хоча сума часток середніх та малих 

підприємств дає більший результат. Аналіз по роках відображає, що лише у 

2011 р. та 2016 р. частка інвестицій у середні підприємства була більше 

інвестицій у великі. У 2016 р. частка інвестицій у малі підприємства була 

однією з найбільших за весь аналізований період – 21 % (найбільша вона була у 

2017 р. – 22 %). 

Найбільше інвестувалось у великі підприємства у 2012 р. – 50 % від 

загального обсягу інвестицій. А найменша частка у малих підприємств 

(мікропідприємства не розглядаємо, так як вони вираховуються з малих). 
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Протягом 2010-2019 рр. частка інвестицій у малі підприємства залишалась на 

рівні 16-18 % (за винятком 2016-2017 рр.).  

Аналіз долі великих та середніх підприємств дає змогу зазначити, що 

різниця не є істотною й коливається в межах 6-9 % (за винятком 2012-2013 рр. й 

років, коли середні підприємства випереджали великі). 

Для більш глибокого аналізу представимо обсяг капітальних інвестицій у 

матеріальні активи у 2010-2019 рр. (див. табл. 2.30). У додатку П наведено 

обсяг капітальних інвестицій за видами економічної активності. 

Таблиця 2.30 

Обсяг капітальних інвестицій у матеріальні активи за розмірами 

підприємств, 2010-2019 рр. 

 

 
Роки 

Капітальні інвестиції у матеріальні активи, тис. грн.  

великі 

підприємства 

середні 

підприємства 

малі 

підприємства 

з них 

мікропідприємства 

Усього 2010 55884384 48240015 20846280 6419770 

 

2011 75072534 76726203 33463466 7235919 

 

2012 110886028 75247347 36135504 11946860 

 

2013 98119420 71380668 38115089 9145753 

 

2014 84502555 60237501 27448881 8603888 

 

2015 85813026 75364356 35222866 9607783 

 

2016 103408395 109196883 59195613 15822684 

 

2017 131162408 134760478 78925875 21848608 

 

2018 191374694 163593500 82459805 22923104 

 

2019 227933754 193458701 83070814 15781314 

Примітка. Сформовано автором на основі [66] 

Згідно рисунку 2.12, до матеріальних активів відносяться активи в 

основний капітал, землю, будівлі тощо. Аналіз таблиці 2.30 відображає, що, в 

цілому, сума інвестицій у матеріальні активи переважала у великі підприємства 

(окрім 2011 р., 2016 р. та 2017 р.). Ця різниця не була завеликою, окрім 2012 р., 

коли різниця між інвестиціями у великі підприємства та середні становила 

35638681 тис. грн. Сама тенденція інвестицій у цей вид активів була 

нерівномірна протягом даного період: зростання відмічалось різною динамікою 
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із негативними показниками у 2013 та 2014 рр. Тобто, ми бачимо, що розвиток 

капітальних інвестицій у матеріальні активи відбувався не рівномірно до 

загального розвитку капітальних інвестицій.  

Далі проаналізуємо інвестиції в такий вид активів як земля (табл. 2.31).  

Таблиця 2.31 

Капітальні інвестиції в землю за розмірами підприємств,  

2010–2019 рр. 

 

 
Роки 

У землю, тис. грн.  

великі 

підприємства 

середні 

підприємства 

малі 

підприємства 

з них 

мікропідприємства 

Усього 2010 207197 430696 485885 297581 

 

2011 521674 614837 883868 726734 

 

2012 420626 561350 706817 424981 

 

2013 97173 383617 598027 240345 

 

2014 150545 372624 398241 204851 

 

2015 145262 466593 537001 206298 

 

2016 135577 694159 747408 384592 

 

2017 394425 516213 983343 471895 

 

2018 161769 693925 773327 242993 

 

2019 537399 975289 800224 275353 

Примітка. Сформовано на основі даних [66] 

Дані таблиці свідчать про наявність істотно інших даних в частині 

капітальних інвестицій у землю. Найбільше тут представлені інвестиції саме у 

малі підприємства та середні. Частина великих підприємств є нижчою за малі. 

Також слід відмітити, що частка малих підприємств є більшою за частку 

середніх. Тобто відносно цього виду інвестицій ми бачимо, що найбільше 

інвестуються кошти у підприємства малого та середнього бізнесу. Щодо 

динаміки інвестицій, то варто відмітити її нерівномірність та негативну 

тенденцію у 2012–2014 рр. та 2018 р., що також відрізняється за вже 

проаналізованими вище даними. Таким чином, інвестицію у землю найбільше 

спрямовані у МСБ та їхня динаміка свідчить про вагомі ринкові коливання як 

позитивні, так й негативні.  
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У таблиці 2.32 наведемо дані по капітальних інвестиціях в такий вид 

активів як «існуючі будівлі та споруди».  

Таблиця 2.32 

Капітальні інвестиції в існуючі будівлі та споруди, 2010–2019 рр. 

 

 
Роки 

В існуючі будівлі та споруди, тис. грн.  

великі 

підприємства 

середні 

підприємства 

малі 

підприємства 

з них 

мікропідприємства 

Усього 2010 378838 1903060 1664380 813992 

 

2011 628357 4028780 2282024 656955 

 

2012 1278150 1785921 2177257 611034 

 

2013 416022 2069000 2086856 1065679 

 

2014 312353 1307805 1082960 561152 

 

2015 339928 2085396 2532962 671150 

 

2016 1202105 2777879 3982510 857791 

 

2017 408437 3003055 2792105 1090724 

 

2018 2668839 5390092 2358680 1102759 

 

2019 1921408 4752578 3803253 566172 

Примітка. Сформовано автором на основі [66] 

Згідно даних таблиці 2.32 найбільша частка капітальних інвестицій 

даного виду активу приходиться на середні та великі підприємства (в 

залежності від року). Отже, даний від інвестицій спрямовується до малих та 

середніх підприємств більше ніж до великих. Сама динаміка розвитку 

інвестицій у цей вид активів є нерівномірною та знає спад у 2012–2014 рр., а 

також у 2017 р. (майже тотожно до попереднього показника, окрім 2018 р.). 

Причому значне зростання у 2018 р. в порівнянні з 2017 р. (на 68 %) змінилось 

невеличким зростанням у 2019 р. в порівнянні з 2018 р. (+1 %). Це відображає 

коливання даного виду інвестицій, яке може мати негативні наслідки на 

розвиток малого та середнього підприємництва.  

Аналіз обсягу інвестицій по видах підприємств показав, що спад у 

2012 році відбувся за рахунок зниження інвестицій у середні підприємства, 

хоча у великих відбувся двократний приріст. Хоча коливання інвестицій у 

великі підприємства більш значні у порівнянні з малими та середніми. 
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Найбільше зростання інвестицій цього виду відбулось у 2018 році за рахунок 

збільшення обсягу інвестицій як у середні підприємства, так й великі. Хоча у 

малих підприємств, навпаки, спостерігався спад у 2018 році  

Далі розглянемо такий вид інвестицій у матеріальні активи як інвестиції в 

машини та обладнання (табл. 2.33).  

Таблиця 2.33 

Капітальні інвестиції у машини та обладнання за розмірами 

підприємств, 2010–2019 рр. 

  

Роки 

У машини та обладнання, тис. грн.  

великі 

підприємства 

середні 

підприємства 

малі 

підприємства 

з них 

мікропідприємства 

Усього 2010 27316475 23275622 6798712 1489832 

 

2011 36670452 34549360 10646745 2572084 

 

2012 54819176 36045467 13173809 3185137 

 

2013 42110651 37066186 12774826 3263794 

 

2014 34688885 29646041 11519176 2912549 

 

2015 37475427 40478228 18300336 4912610 

 

2016 46028667 64003496 35216378 9593621 

 

2017 66050132 86510673 48327206 11736116 

 

2018 96901496 94795884 49460088 11708742 

 

2019 114879168 88642684 41114151 7259100 

Примітка. Сформовано автором на основі [66] 

З таблиці 2.33 ми бачимо, що капітальні інвестиції розподілені за всіма 

видами підприємств приблизно тотожно загальному показнику капітальних 

інвестицій. Хоча, починаючи з 2015 р. по 2017 р. включно, обсяг інвестицій у 

середні підприємства був більшим за інвестиції у великі підприємства. Частка 

малих підприємств була найменша протягом всього аналізованого періоду.  

Варто відмітити, що динаміка суми всіх інвестицій за цим видом 

інвестування була також нерівномірною, хоча й мала більше позитивних 

тенденцій, ніж попередньо розглянуті інвестиції. Негативний приріст тут 

спостерігався у 2013–2014 рр. В інші роки відбувався позитивний приріст.  
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Інвестиції у великі підприємства зазнали зменшення у 2013–2014 рр., на 

відміну від середніх підприємств, негативний приріст інвестицій у які відбувся 

лише у 2014 році.  

Розглянемо інший вид інвестицій – капітальні інвестиції у нематеріальні 

активи (табл. 2.34). 

Таблиця 2.34 

Капітальні інвестиції у нематеріальні активи за розмірами 

підприємств, 2010–2019 рр. 

  

Роки 

Капітальні інвестиції у нематеріальні активи, тис. грн.  

великі 

підприємства 

середні 

підприємства 

малі 

підприємства 

з них 

мікропідприємства 

Усього 2010 3257275 2193491 343160 91648 

 

2011 2881339 4023937 856922 166120 

 

2012 3926932 2612660 678718 145320 

 

2013 5975428 2744338 651989 138409 

 

2014 2737388 2973768 484804 77596 

 

2015 13357770 3036530 683610 159991 

 

2016 5285686 3839236 742084 194095 

 

2017 8131659 4607609 1571774 505255 

 

2018 25903424 6278751 1505368 489245 

 

2019 12023886 6620385 1366534 178995 

Примітка. Сформовано автором на основі [66] 

Інвестиції у нематеріальні активи складається з інвестицій у розробку 

програмного забезпечення, баз даних, авторські та суміжні права, об’єкти 

промислової власності тощо. В даній таблиці включені усі напрямки інвестицій 

за цим видом.  

Отже, згідно даних таблиці динаміка інвестицій у нематеріальні активи не 

рівномірна. Спад відбувається не згідно динаміки загальних капітальних 

інвестицій. Так, негативна динаміка спостерігається у 2012 р., 2014 р., 2016 р. 

та 2019 р., що не є типовим для всіх попередньо розглянутих даних. Найбільше 

зростання відбулось у 2015 р. (за рахунок збільшення інвестицій у всі виді 
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підприємств, але найбільший приплив інвестицій спостерігався до великих 

підприємств – майже у 4,9 рази). 

Якщо аналізувати за часткою виду підприємств в інвестуванні, то 

переважна частка великих підприємств змінюється більшою часткою середніх 

підприємств. Динаміка капітальних інвестицій за всіма видами підприємств є 

нерівномірною протягом аналізованого періоду й важко визначити залежність 

від року.  

Якщо порівнювати частку капітальних інвестицій в матеріальні активи та 

нематеріальні активи, то варто відзначити переважаючу роль інвестицій у 

матеріальні активи. Частка інвестицій в матеріальні активи в основному 

дорівнювала 96–97 %, окрім 2015 р. (92 %) та 2018 р. (93 %). 

Таким чином, ми можемо зробити висновок, що капітальні інвестиції 

розвиваються нерівномірно з 2010 по 2019 рр. в Україні. За деякими 

напрямками вони переважають у великих підприємствах, за деякими з них – у 

середніх. За інвестуванням у землю переважають малі підприємства. Динаміка 

інвестицій також є нерівномірною за кожним напрямком, але здебільшого 

негативна тенденція спостерігається в 2013–2014 рр.  

Для більш глибокого аналізу проаналізуємо також фактори, які вплинули 

на позитивну динаміку капітальних інвестицій. Згідно даних Міністерства 

розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України виділяються 

такі ключові фактори:  

1. Зниження інвестиційних ризиків. 

2. Підвищення інвестиційної привабливості України. 

3. Позитивні результати діяльності підприємств в попередні роки. 

4. Зростання капітальних видатків в бюджеті.  

Серед негативних факторів виділяються: 

1. Низькі темпи відновлення кредитування підприємств.  

2. Недостатня активність на ринку будівництва житла. 

3. Низькі темпи залучення іноземних інвесторів [84].  
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У додатку Н наведено капітальні інвестиції за джерелами фінансування за 

видами економічної діяльності у 2018 та 2019 рр. У 2018 році найбільше 

інвестувалось з власних коштів підприємств (409585536 тис. грн.), а також з 

коштів місцевих бюджетів (50355543 грн.). У 2019 році відбулись зміни в 

структурі надходжень: власні кошти залишаються найбільшим джерелом 

надходжень капітальних інвестицій, але другим джерелом надходжень у 2019 

році виступають кредити банків та інші позики, а кошти місцевих бюджетів 

посідають третю позицію. Як зазначено у доповіді Міністерства розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства України, до бюджетних ресурсів 

також відносяться ресурси Дорожнього фонду. Капітальні інвестиції були 

здебільшого спрямовані на будівництво інженерних споруд, нежитлові будівлі 

та модернізацію обладнання й інвентар. В порівнянні з 2018 роком 

спостерігається зменшення інвестицій у транспортна засоби та нематеріальні 

активи [84].  

Найбільше інвестиції у 2018 році спрямовувались у промисловість, в тому 

числі переробну промисловість, сільське господарство та будівництво. У 2019 

році напрямки змінились на додаток до промисловості (але в цьому році 

переважає вже не тільки переробна, але й видобувна промисловість) та 

будівництва, додалось «Постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря». 

Власні кошти спрямовувались у 2018 та 2019 рр. найбільше на інвестиції 

у сільське господарство та промисловість (добувну, переробну), а будівництво 

фінансувалось в основному з коштів місцевого бюджету.  

Серед джерел інвестування офіційною статистикою України виділяють 

наступні: кошти державного бюджету; кошти місцевого бюджету; власні кошти 

підприємств; кредити банків та інші позики (в тому числі й банки-

нерезиденти);кошти інвестиційних компаній, фондів; кошти населення на 

будівництво житла та інші джерела фінансування [66]. 

В дослідженні проблем розвитку МСБ було виділено наступні джерела 

інвестування бізнесу: кошти державного бюджету, кошти місцевого бюджету, 
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програми/проєкти міжнародної допомоги, грантові програми ЄС (COSME, 

Horizon), Міжнародні фінансові організації, кредити комерційних банків, 

розміщення цінних паперів на фондовому ринку, використання таких 

інструментів як вексель, лізинг, факторинг, венчурні фонди та інституційні 

інвестори [81]. 

Також можна розподілити джерела фінансування по відношенню до самої 

компанії на внутрішні та зовнішні. До внутрішніх можна віднести – власні 

кошти підприємства: нерозподілений прибуток, амортизаційні відрахування, 

страхові надходження, надлишки основних та обігових коштів тощо. До 

зовнішніх джерел відносяться бюджетні інвестиції (в рамках державних 

цільових програм), кредитні позики, лізинг, гранти, краудфандинг, кошти 

бізнес-ангелів, венчурні інвестиції тощо [85]. 

Таким чином, джерела інвестування можуть бути розподілені не тільки на 

традиційні та альтернативні, а також на внутрішні та зовнішні по відношенню 

до самого підприємства. Окрім того, якщо брати за основу дослідження 

Сурай А. С., яка аналізує інституційний підхід та наводить визначення 

інституту як «правила гри в суспільстві, які організовують взаємовідносини між 

людьми і структурують стимули обміну в усіх її сферах: політиці, соціальній 

сфері та економіці» [86], то можна стверджувати, що кожне з представлених 

джерел може створювати окремий інститут чи бути елементом діючого 

інституту, який діє по певних правилах (формальних чи неформальних) та має 

вплив на розвиток МСБ. Так само Сурай А. С. зазначає, що дослідження 

мікрорівня дають можливість виділити основні соціальні практики, які згодом 

можуть інституціонулізуватися; дослідження макрорівня дає змогу визначити 

базові інститути, які визначають рамки перетворень, які відбуваються й на 

мікрорівні; а поєднання цих двох рівнів досліджень надає можливість 

визначити глибину інституційних змін та визначити перспективи та шляхи 

подальшого розвитку [86]. Таким чином, інвестиційне середовище МСБ можна 

також представити як інститути, інституційна сфера, яка впливає на розвиток 

відносин на мікрорівні. Даним автором наведено загальноприйняту структуру 
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інституційної сфери, яка складається з трьох складових та представлена на 

Рис. 2.13. 

 

Рис. 2.13. Структура інституційної сфери 

Примітка. Побудовано автором на основі [86] 

Формальні визначаються як правила, які закріплені в нормативно-

правових актах як на рівні держави, так й на рівні підприємства.  

Неформальні правила – визначаються соціальними нормами та діють на 

рівні ділових домовленостей.  

Культурні традиції та цінності – це спосіб організації життєдіяльності 

людей, який відтворюється в його поведінці, цінностях, духовній праці та по 

відношенню до оточуючих та самих себе [86]. 

Через дану призму ми представимо й інституційні особливості 

інвестування МСБ. Для цього поступово проаналізуємо дані щодо розвитку тих 

чи інших інвестиційних джерел й зробимо узагальнюючий висновок щодо 

розвитку тих чи інших інститутів. 

Як вже зазначалось, що згідно статистики України, найбільшим джерелом 

інвестування виступають власні кошти. В нашому дисертаційному дослідження 

в параграфі 2.1 наведено статистику щодо чистого прибутку підприємств, який 
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може стати в тому числі й джерелом фінансування цього інституту. Рівень його 

мікроекономічний й він виступає мікроекономічною детермінантою розвитку 

МСБ, яка знаходиться в прямій залежності від макроекономічних зрушень та 

змін. Також дані по чистому прибутку за видами економічної діяльності 

наведено у додатку П. 

Другим джерелом інвестицій виступають банківські кредити (в тому 

числі й кредити банків-нерезидентів).Банківський кредит належить до 

зовнішніх джерел фінансування, позикових за своїм походженням, тобто того, 

що вимагає повернення займу з відсотками, але, у той самий, час стає засобом 

отримання грошей для відкриття, розвитку бізнесу та вжиття антикризових 

заходів.  

У таблиці 2.35 наведено дані щодо кредитування діяльності МСБ в 

Україні протягом 2010–2018 рр. 
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Таблиця 2.35 

Кредитна активність в Україні, 2010–2018 рр. 

Показник 
Одиниця 

виміру 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Позиковий капітал 

Видані (непогашені) займи, МСБ млрд. грн. : : : : : : : 443 445 

Видані (непогашені) займи, всього млрд. грн. 520 597 626 716 809 807 837 845 874 

Частка МСБ в загальній частині виданих 

займів 
% : : : : : : : 52,42 50,86 

Кредитування нового бізнесу, всього млрд. грн. 958 1079 1121 1330 1231 1213 1446 1407 2011 

Кредитування нового бізнесу, МСБ млрд. грн. : : : : : : : : 678 

Частка МСБ в кредитуванні нового бізнесу % : : : : : : : : 33,74 

Видані (непогашені) короткострокові займи, 

МСБ 

млрд. грн. 
: : : : : : : 200 215 

Видані (непогашені) довгострокові займи, 

МСБ 

млрд. грн. 
: : : : : : : 243 230 

Процентна ставка, МСБ % : : : : : : : : 17,35 

Процентна ставка, великі компанії % : : : : : : : : 17,70 

Небанківське фінансування 

Підприємницький капітал та капітал 

зростання 
млрд. грн. 0,020 0,024 0,059 0,089 0,039 0,132 0,088 0,259 0,337 

Підприємницький капітал та капітал 

зростання (темп приросту) 
% : 20,00 145,83 50,85 -56,18 238,46 -33,33 194,32 30,08 

Лізинг та купівля в розстрочку млрд. грн. 3 9 9 25 6 5 10 13 22 

Факторинг та дисконтування фактур млрд. грн. 6 7 12 10 24 17 17 31 48 

Інші індикатори 

Банкрутство, всі підприємства Кількість : : 9540 7168 6098 6292 6007 4920 4075 

Банкрутство, всі підприємства (темп 

приросту) 
% : : : -24,86 -14,93 3,18 -4,53 -18,10 -17,17 

Примітка. Сформовано автором на основі [87] 
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Згідно даних таблиці 2.35 частина кредитів, яка надана МСБ складає 

половину кредитів в цілому й у 2018 р. надано було займів на 445 млрд. грн., 

що на 2 млрд. грн. більше показника 2017 р. Сума кредитів на відкриття нового 

бізнесу має тенденцію до зростання за винятком декількох років (2014 р. та 

2015 р.), коли обсяг наданих кредитів зменшувалась, що можна пояснити 

загостренням економічної ситуації в країні через політичні зміни. Обсяг 

кредитів на відкриття нового бізнесу для МСБ протягом 2010–2017 рр. не 

надається, але у 2018 р. частка МСБ в загальному обсязі кредитів склала 

33,74 %.  

Обсяг наданих короткострокових та довгострокових займів МСБ у  

2017–2018 рр. не має великої різниці, але обсяг наданих короткострокових 

займів збільшився у 2018 р. (на 15 млрд. грн.), натомість, довгострокових – 

зменшився (на 13 млрд. грн.). Відсоткова ставка для МСБ та великих 

підприємств мала у 2018 р. майже однакову ставку (ще до впровадження 

програми Кабінету Міністрів «Доступні кредити 5-7-9»). 

Небанківські форми фінансування (як-то підприємницький капітал, 

венчурні фонди, лізинг, факторинг тощо) також мають нерівномірну тенденцію. 

Так, операції з лізингу та купівля в розстрочку мали різну динаміку в різні 

періоди: у 2010 р. обсяг операцій за цим показником дорівнював 3 млрд. грн., 

маючи невелике зростання наступні два роки (до 9 млрд. грн.), з наступним 

стрибком до 25 млрд. грн. у 2013 р. та логічним зниженням до 6 та 5 млрд. грн. 

у 2014 р. та 2015 р. відповідно. Після 2015 р. спостерігається постійне 

зростання цього показника.  

Приблизно такі самі тенденції й стосуються наступного показника – 

факторингу та дисконтування рахунків-фактур, які також стають джерелом 

фінансування підприємницької діяльності: на початку аналізованого періоду 

обсяг факторингових операцій та дисконтування фактур дорівнював 7 

млрд. грн., але сам спад почався вже після 2014 р., коли у 2014 р. цей показник 

зріс на 14 млрд. грн. у зрівнянні із 2013 р. (10 млрд. грн.). У 2015 р. та 2016 р. 

він був однаковий – 17 млрд. грн, після чого почався зріст – до 31 млрд. грн. у 
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2017 р. та 48 млрд. грн. у 2018 р. Таким чином, ми бачимо, що альтернативні 

джерела також розвиваються. У доповіді ОЕСР також наводиться обсяг 

страхових платежів у 2018 р., який дорівнює 34,9 млрд. грн. й також може стати 

джерелом інвестування МСБ [88]. Але розвиток даного виду джерела 

інвестицій не займає ту частку, як кредити, що можна пояснити тим, що 

підприємці України певний проміжок часу не мали повноцінної інформації 

щодо можливостей використання даних інструментів, а також низькою 

практикою поширення. Тут відіграє роль такий інститут як культурні традиції, 

яке в діловому середовищі проявляється як традиції ведення бізнесу. 

Сурай А. С. в своєму дослідженні зазначає важкість нав’язування тих 

інститутів, які не є властивими суспільству [86]. В нашому випадку це 

проявляється у низькій практиці використання даних інвестиційних 

інструментів через відсутність подібної традиції. Але, всупереч, Сурай А. С., 

яка наполягала на неможливості використання тих інститутів, які не є 

властивими даній країні, ми бачимо, що в нашому випадку, вони розвиваються 

через необхідність бути повноправним гравцем на світовій арені.  

Кількість банкрутств всіх видів бізнесу має тенденцію до зниження за 

період, який наведено в табл. 2.35. Так, з 2012 р. кількість збанкрутілих бізнесів 

їхнє число зменшувалось (за винятком 2015 р., що цілком обґрунтовано як 

реакція на зміни економічної ситуації в країні та зниження підприємницької та 

споживацької активності). В цілому, якщо порівнювати 2018 р. із 2012 р., то 

кількість банкрутств зменшилась на 5465 підприємств. Найбільші темпи 

зниження були у 2013 р. та 2017 р., що характеризує ці роки позитивно з точки 

зору підприємницької активності та можливості підприємств відповідати по 

своїх зобов’язаннях.  

На рисунку 2.14 наведено розподіл долі кредитів МСБ за строками 

погашення у 2018 р.  

З даного рисунку бачимо, що найбільше надано кредитів МСБ терміном 

до року – майже половина виданих кредитів. Найменше представлена частка 
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кредитів більше 5 років – 20 %. Це свідчить, що станом на 2018 р. МСБ більше 

мали короткострокові джерела фінансування бізнесу. 

 

Рис. 2.14. Частка кредитів МСБ за строками погашення, жовтень 2018 р. 

Примітка. Побудовано автором на основі [88] 

На рисунку 2.15 наведено розподіл виданих кредитів за розмірами 

компаній станом на кінець жовтня 2018 р.  

 

Рис. 2.15. Частка кредитів за розмірами компаній, жовтень 2018 р. 

Примітка. Побудовано автором на основі [88]  
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Згідно цього рисунку, найбільше отримували кредит у 2018 р. великі 

підприємства – 41 %, найменше – малі 14 %. В цілому, сумарна частка МСБ 

переважає великі підприємства та складає – 59 %, що свідчить про достатньо 

вагому частку МСБ в загальному обсязі кредитування.  

Важливою для аналізу інформацією про доступність кредитів є аналіз 

валюти, в яких надаються кредити. На рисунку 2.16 наведено співвідношення 

валюти наданих кредитів за розмірами підприємств у 2018 р. 

 

Рис. 2.16 Розподіл частки валюти кредитування за розмірами компаній, 

жовтень 2018 р. 

Примітка. Побудовано автором на основі [89] 

Даний рисунок свідчить, що для МСБ кредити здебільшого видавались в 

національній валюті (особливо мікропідприємствам, частка яких в  
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національній валюті найбільша – 75,34 %). Великим підприємствам кредити 

більше надавались іноземною валютою ніж національною (54,13 % проти 

45,87 % відповідно).Для середніх та малих підприємств розподіл за валютою 

кредитування майже рівномірний, з невеликою перевагою національної валюти.  

Результати опитування про умови кредитування МСБ, проведене 

Національним банком України, показують, що попит підприємств на кредит 

зростає. Зокрема, прогнозується збільшення обсягів кредитування МСБ, а 

також короткострокових позик та позик у національній валюті для підприємств. 

Згідно опитування Європейської Бізнес Асоціації, лише 5 % опитаних 

вважають, що отримати кредит доступно та легко, 9 % – відносно легко,  

а 52 % – достатньо «дорого» та складно. Що відображає ще наявність 

негативного ставлення до кредитної системи та низьке поширення даної 

практики з боку підприємців МСБ. 21 % респондентів зазначили, що вони не 

мають потреби в отриманні кредиту 72 % опитаних вважають економічну 

ситуацію несприятливою для ведення бізнесу, що дає підґрунтя для 

реформування системи регулювання діяльності МСБ та обґрунтування 

актуальності даної теми дослідження [90].  

Основним рушієм попиту є потреба підприємств у оборотних коштах, які 

вони в основному не можуть покрити власними коштами. Крім того, банки 

вказують на збільшення схвалення кредитних заявок МСБ та поступове 

пом’якшення стандартів кредитування для МСБ. Фінансові установи очікують 

подальшого зростання попиту на всі види кредитів для бізнесу. Найбільш 

оптимістичні прогнози стосуються кредитів для МСБ. 

У 2018 році нові позики МСБ становили 33 % від загального обсягу 

кредитування нових підприємств. 

Державні банки, а також комерційні банки в Україні надають цілий ряд 

фінансових та консалтингових послуг, спеціально орієнтованих на МСБ. Сюди 

входять банківські гарантії, бланкові кредити для МСБ будь-якого розміру, 

авалізація рахунків, отримання нових та вживаних транспортних засобів, 

машин та обладнання тощо 
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Можна виділити наступні тенденції фінансування українських МСБ:  

- фінансування фірм в аграрному секторі; 

- фінансування інноваційних підприємств; 

- регіональні програми фінансової підтримки; 

- державні програми фінансової підтримки та програми міжнародної 

підтримки через українські банки.  

Зокрема, заходи включають компенсацію витрат на сільськогосподарське 

обладнання, кредит, забезпечений майбутніми врожаями, інвестиційне 

фінансування, кредити на енергоефективність, кредитні лінії без застави, 

структуроване фінансування торгівлі тощо. 

Акцент робиться на фінансуванні інноваційних підприємств та стартапів. 

Таким чином, різні міністерства створили фонди, спрямовані на заохочення 

винаходів та наукових підходів у бізнесі. 

Тепер перейдемо до такого формального інституту як влада, яка в частині 

інвестування бізнесу проявляється на двох рівнях: кошти державного бюджету 

та кошти місцевого бюджету. На державному рівні діють різні програми, які 

виконуються в рамках різних міністерств та установ. Так, від Міністерства 

аграрної політики та продовольства України наразі діють програми: бюджетної 

дотації для розвитку с/г товаровиробників та стимулювання виробництва с/г 

продукції; часткова компенсація вартості с/г техніки та обладнання; державна 

підтримка фермерських господарств; регіональні програми розвитку АПК. В 

рамках реалізації програм через Державну службу зайнятості діє програма 

«Започаткування власного бізнесу за сприяння державної служби зайнятості». 

Через Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України 

реалізуються програми: 1. Податкові та митні пільги, 2. Отримання «зеленого 

тарифу». Антимонопольний комітет України реалізує програму державної 

допомоги суб’єктам господарювання. Більше інформації про ці види програм 

наведено на відповідних сайтах державних установ [91]. 
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Кошти місцевих бюджетів також реалізуються в рамках програм 

конкретних областей, органів місцевого самоврядування. Прикладами таких 

програм можуть бути: 

 

Рис. 2.17. Прикладами програм 

Примітка. Сформовано автором на основі [91]. 

На порталі для підприємців наведено перелік програм підтримки для 

МСБ [92]. Крім того, держава співпрацює з різними міжнародними 

організаціями та інституціями.  

Так, одним із прикладів подібної співпраці є Фонд розвитку 

підприємництва (ФРП), який був створений ще у 1998 р. під назвою «Німецько-

Український фонд». У 2020 р. він отримав сучасну назву. Єдиним учасником 
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цього Фонду виступає Міністерство фінансів України. ФРП є неприбутковою 

організацією, яка надає власні кошти на кредитування МСП банками-

партнерами, які вже безпосередньо надають кредити бізнесу. ФРП співпрацює 

також не тільки з бюджетними коштами, але й з коштами місцевих органів [93]. 

14 січня 2020 р. ВР України був прийнятий закон «Про внесення змін до Закону 

України «Про державний бюджет України на 2020 рік» щодо забезпечення 

функціонування Фонду розвитку підприємництва». Згідно цього закону 

передбачались видатку на фінансування ФРП в обсязі 2 млрд. грн., з яких 

1,5 млрд. грн. пропонувалось спрямувати на надання часткової компенсації 

відсоткової ставки, а 0,5 млрд. грн. – на надання часткових гарантій виконання 

зобов’язань за кредитами банків-партнерів [93]. 

Окремо варто виділити програму, яка наразі діє в Україні – це урядова 

програма «Доступні кредити 5-7-9 %», яка розроблена відповідно до Порядку 

надання фінансової державної підтримки суб’єктами малого та середнього 

підприємництва. Дана програма реалізується Фондом розвитку підприємництва 

й запроваджена з метою «Спрощення доступу суб’єктів малого, у тому числі 

мікропідприємництва, та середнього підприємництва до банківського 

кредитування з метою реалізацій̈ інвестиційних проектів для збільшення 

обсягів виробництва, експорту, імпортозаміщення, високотехнологічного 

виробництва, енергоефективності, впровадження інновацій, а також сприяння 

створенню нових робочих місць та поверненню трудових мігрантів в Україну» 

[94]. 

Кредити надаються на інвестиційні цілі, а також на придбання або 

модернізацію основних засобів; придбання нежитлової нерухомості або 

земельних ділянок (але при умові, що майно не буде передано в платне або 

безоплатне користування третім особам); здійснення будівництва, 

реконструкції, ремонту в приміщеннях, де МСБ має вести господарську 

діяльність; придбання об’єктів інтелектуального права тощо.  

Представимо на Рис. 2.18 умови надання кредиту за різними 

відсотковими ставками за цією програмою. 
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Рис. 2.18. Умови надання кредиту за програмою «Доступні  

кредити 5- 7- 9%» 

Примітка. Побудовано автором на основі [94]  

Валютою кредиту виступає тільки національна валюта країни – гривня.  

З рисунку 2.18 видно, що дане кредитування спрямоване на підтримку 

МСБ, а також сприяння розвитку ринку праці, адже є стимулюючі заходи в 

частині зайнятості населення.  

Основні параметри кредитування за даною програмою наведено на 

рисунку 2.19. 
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Рис. 2.19. Основні параметри кредитування за програмою «Доступні 

кредити 5-7-9%» 

Примітка. Побудовано автором на основі [94] 
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За термін дії програми можна навести основні результати діяльності 

програми. Так, уповноважені банки (на 1 лютого 2021 р. ФРП уклав угоди про 

співробітництво з 23-ма банками), видали 8430 позики на загальну 

суму19,7 млрд. грн. Частка кредитів за метою отримання наведено на 

рисунку 2.20. 

 

Рис. 2.20.Розподіл наданих кредитів в залежності від мети кредитування, 

01.02.2021 р. 

Примітка. Побудовано автором на основі [94]  

З рисунку бачимо, що найбільше надано кредитів на рефінансування, 

тобто кредитів на погашення вже існуючих кредитних заборгованостей. 

Найменша частина – капітальні інвестиції, тобто вкладення у матеріальні чи 

нематеріальні активи для здійснення господарської діяльності.  

У таблиці 2.36 наведемо розподіл укладених кредитних договорів та суми 

цих договорів у розрізі уповноважених банків. 
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Таблиця 2.36 

Обсяг укладених кредитних договорів у розрізі уповноважених банків,  

на 01.02.2021 р. 

Банк Кількість укладених 

договорів, шт. 

Сума укладених 

договорів, млн грн. 

Приватбанк 2475 1735 

Ощадбанк 1227 1947 

Укргазбанк 1067 1570 

Райффайзен Банк Аваль 1003 4012 

Банк Львів 593 1194 

Кредобанк 578 1868 

ПУМБ 549 2581 

Креді Агріколь Банк 347 1953 

Укрексімбанк 182 1953 

ПроКредит Банк 164 759 

Агропросперіс Банк 44 154 

Банк Альянс 43 150 

Банк Восток 38 225 

Банк Глобус 35 40 

Альфа-Банк 31 123 

Мегабанк 23 497 

Кредитвест Банк 13 99 

ОТП Банк 10 70 

Полікомбанк 7 55 

Акордбанк 1 30 

ТАСКОМБАНК 0 0 

Банк «Український 

капітал» 

0 0 

МТБ Банк 0 0 

Примітка. Побудовано автором на основі [95] 

Згідно даної таблиці, найбільше укладених договорів у  

Приватбанку (2475), хоча сума наданих кредитів найбільше у Райффайзен  

Банку – 4012 млрд. грн., тобто 20 % від загальної суми наданих кредитів. За 

цим показником Райффайзен є лідером, хоча за кількістю укладених договорів 

цей банк посідає 4-те місце. Таблиця відображає, що є банки, які є 

уповноваженими, але наразі ще жодного кредиту не надали.  

Згідно розподілу за регіонами, найбільша структура кредитного 

портфелю станом на 01.02.2021 р. у Львівській області (1742 млн. грн.), після 

неї йде Харківська (1596 млн. грн.) та Київська (1335 млн. грн.) області. Окремо 
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представлено м. Київ, який посів 7-му сходинку – 959 млн. грн., що складає 

майже 5 % від загальної суми наданих кредитів за цією програмою.  

Найменше надано кредитів у Луганській (103 млн. грн.) та Закарпатській 

(160 млн. грн.) областях. 

Аналіз наданих кредитів за видами економічної діяльності показав, що 

найбільше надано у МСБ в сфері сільського господарства (10691 млн. грн.), що 

дорівнює 54 % усіх наданих кредитів. Також вагоме місце посідає торгівля 

(3526 млн. грн.) – майже 18 % усієї суми наданих кредитів, а також 

промисловість (3178 млн. грн.) – 16 %.Найменше надано кредитів у фінансову 

(страхову) сферу – 23 млн. грн., а також не надано кредитів взагалі у сферу 

державного (комунального управління) [96]. 

Фонди запроваджують гранти та механізми фінансування після того, як 

компанія пройшла відбір серед учасників. Крім того, регіональні програми 

відіграють важливу роль у фінансуванні МСБ. 

Більшість державних програм зосереджені на таких темах, як фінансова 

підтримка на початку бізнесу, підтримка сільськогосподарських компаній, 

податкові та митні пільги та «зелені тарифи». 

Окрім зазначеної програми «Доступні кредити 5-7-9 %» в рамках 

діяльності Фонду розвитку підприємництва (ФРП) діють також наступні 

програми, які сприяють припливу інвестицій до МСБ: 

1. Програма мікрокредитування. Призначення кредиту: фінансування 

виробництва, сфери послуг, сільського господарства, торгівлі (для ФОП та 

мікропідприємств). Валюта – євро, гривня. Максимальний розмір кредиту 

залежить від розміру (від 25000 євро до 250000 євро). Відсоткова ставка 

визначається банками-партнерами. Максимальний термін кредитування – 3 чи 5 

років в залежності від мети кредиту. Банки партнери: 5 банків [97]. 

2. Програма з рефінансування заходів підтримки системи кредитування у 

сільській місцевості. Розрахована на розширення кредитування МСБ в сільській 

місцевості, чисельність населення яких не перевищує 100 тис. мешканців.  

Призначення кредиту: фінансування виробництва, сфери послуг, сільського 
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господарства, торгівлі (для ФОП та мікропідприємств). Валюта – євро, гривня. 

Максимальний розмір кредиту – 250000 євро або гривневий еквівалент. 

Відсоткова ставка визначається банками-партнерами. Максимальний термін 

кредитування – 3 чи 5 років в залежності від мети кредиту. Банки партнери: 1 

банк – Укргазбанк [98]. 

3. Програма з кредитування ММСБ України за пріоритетними галузевими 

напрямами. Ця програма передбачає пільгові умови кредитування для 

підприємств, які працюють в галузях, що розглядаються ФРП пріоритетними та 

стратегічно важливими. Призначення кредиту – сільське господарство, харчова 

промисловість, малі готелі, зелений туризм, легка промисловість, 

імпортозаміщення тощо. Валюта кредитування – гривня. Максимальний розмір 

кредиту –еквівалент 100000 євро. Відсоткова ставка: для інвестиційних 

кредитів – не більше рівня індексу UIRD (Український індекс ставок за 

депозитами фізичних осіб) (3 міс.)+5% річних; для кредитів на оборотні кошти 

- не більше рівня індексу UIRD (3 міс.)+6% річних. Комісія за надання кредиту 

– не більше 1,5% від суми кредиту. Максимальний термін кредитування – 3 чи 

5 років в залежності від мети кредиту. Банки партнери: 4 банки [99]. 

4. Програма з підтримки фінансування інвестиційних проєктів малих та 

середніх підприємств за пріоритетними напрямами. Співпрацює ФРП із 

коштами Європейської комісії. Призначення кредиту – фінансування 

виробництва, сільського господарства, готельно-ресторанного бізнесу, проектів 

з енергоефективності. Валюта кредитування – гривня. Максимальний розмір 

кредиту – еквівалент 250000 євро. Відсоткова ставка – максимальна номінальна 

визначена як UIRD*1,1. Максимальний термін кредиту: – 2 чи 6 років в 

залежності від мети кредиту. Банки-партнери – 5 банків [100].  

5. Програма часткового відшкодування процентних ставок за кредитами 

для суб’єктів малого і середнього підприємництва м. Києва. В рамках співпраці 

ФРП із Київською міською владою. На 2021 р. Київською міською владою 

передбачено бюджет 9 млн. грн. Процентна ставка – 11,5 % річних. За рахунок 

коштів міського бюджету компенсуватиметься 50 % номінальної відсоткової 
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стави, яка для кінцевого позичальника становитиме 5,75 %. Для учасників 

програми «Доступні кредити 5-7-9 %» кінцеві відсоткові ставки 

дорівнюватимуть 2,5-3,5-4,5 % річних. Банки-партнери – 6 банків. [101]. Це є 

прикладом інвестицій з місцевого бюджету.  

6. Програма часткового відшкодування процентних ставок за кредитами 

для суб’єктів малого і середнього підприємництва Тернопільщини. В рамках 

співпраці з Тернопільською обласною державною адміністрацією. Метою 

програми є зниження рівня відсоткової ставки на 50 %. Зниження 

надаватиметься в рамках кредитних програм ФРП та ініціативи ЄС EU4 

Business. Призначення кредиту – придбання, модернізація обладнання, 

реконструкція приміщень. Максимальний розмір кредиту – 100000 євро. 

Процентна ставка – 15 %. Терміни кредиту – 2 роки. Банки-партнери –6 банків 

[102]. Як й попередня програма є прикладом інвестування коштами місцевого 

бюджету.  

7. Програма з відновлення фінансування інвестиційних проєктів малих і 

середніх підприємств на Сході України (Finsnc East).Метою програми є 

відновлення фінансування інвестиційних проєктів МСБ, які діють або 

зареєстровані на підконтрольних територіях Донецької та Луганської областей. 

Фінансування проєктів відбувається через банки та лізингові компанії. 

Механізм реалізації програми полягає у відшкодуванні до 50 % вартості 

інвестиційних проектів [103].  

Аналізуючи питання інвестування коштів та вивчення його інститутів не 

можливо не згадати про міжнародні інституції та організації, які безпосередньо 

включені у процес інвестування МСБ.  

Міжнародні програми підтримки, що реалізуються через українські 

банки, надають кредитні кошти українським МСБ, які відповідають вимогам 

програми. Зазвичай ці програми спрямовані на підприємців у сільській 

місцевості та МСБ, які працюють у стратегічних секторах (сільське 

господарство, лісове та рибне господарство, виробництво, гостинність, 

забезпечення електроенергією, газом та парою). Міжнародні програми 
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підтримки передбачають надання грантів та цільових програм донорськими 

організаціями. 

Хоча міжнародне фінансування зазвичай дешевше, ніж банківське, 

більшість міжнародних донорських програм враховують наявність прозорої 

інформації та звітності, чого бракує у більшості МСБ [54]. 

Як вже згадувалось вище, в Україні діє наразі багато програм підтримки 

МСБ, які реалізуються через надання грантової допомоги (Horizon2020, 

COSME) та кредитної (EU4Business).В дійсності програм достатньо багато й 

уряду різних держав ЄС впроваджують свої програми підтримки в нашій країні. 

Більше інформації по цьому представлено у [104]. Згідно даних, в Україні діє до 

50 програм підтримки МСБ міжнародними донорами у партнерстві з 

банківськими установами, інвестиційними фондами або державними органами. 

В основному, серед них представлені такі інституції – Європейський банк 

реконструкції та розвитку (ЄБРР), Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), 

Європейський інвестиційний фонд, Німецький банк розвитку (KfW), 

Міжнародна фінансова корпорація [81].  

Horizon 2020, яка діяла в Україні до 2020 року й отримала своє 

продовження в рамках іншої програми, є однією з найбільш масштабних 

програм ЄС з досліджень та інновацій, яка спрямована на підтримку розвитку 

передових технологій. Загальний бюджет грантових програм склав 80 млрд. 

євро. Станом на липень 2020 року українські учасники отримали 182 гранти на 

суму 31 830 000 євро [105]. 

Програма COSME також діяла терміном до 2020 р. та була спрямована на 

розвиток конкурентоспроможності МСБ в 3-х напрямках. Бюджет для 

українських учасників склав – 900 млн. євро.  

Ініціатива EU4Business про надання кредитів МСБ через мережу банків-

партнерів. Завдяки цій програмі створено 50 799 робочих місць та 4287 

підприємців отримали допомогу станом на кінець 2019 р. [105]. 

Також існують й такі інституції як приватні інвестиційні фонди та 

приватні інвестори, які займаються інвестуванням в різні сектори економіки. 
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Ними також можуть виступати венчурні інвестори та фонди, які можуть 

інвестувати кошти в ризикований бізнес, що відображається на ставці 

повернення грошей (відсоток може бути вищий за середньоринковий).  

Також варто відмітити такий інститут як експортно-кредитні агентства, 

які можуть бути як державної форми, так й приватної. Метою їхньої діяльності 

є надання експортних кредитів, страхування та перестрахування експортних 

кредитів, страхування та перестрахування зовнішньоторговельних контрактів 

від настання ризиків, надання гарантій банкам вітчизняних експортерів тощо. 

Тобто, їхня діяльність спрямована на підтримку вітчизняного експортера при 

виході на зовнішні ринки та страхування його ризиків, що є важливим для МСБ 

як підприємств з невеликим досвідом діяльності та значною конкуренцією на 

зовнішніх ринках. 

В цілому, нами було розглянуто різні форми інвестицій у МСБ, вибір якої 

залежить від сфери діяльності, від масштабів діяльності, від можливостей 

самого підприємства та інші. Наразі в Україні створені передумови для 

збільшення фінансових інвестицій у МСБ шляхом проведених трансформацій 

та надання різних державних програм підтримки підприємств цього розміру. 

Враховуючи все вище зазначене окреслимо формальні та неформальні правила 

та інституційні особливості інвестування МСБ в Україні. 

До формальних можемо віднести те, що закріплено законом, державою та 

тут виділяються такі інститути: державна влада (кошти державного бюджету), 

регіональні/місцеві органи влади (кошти місцевих бюджетів), міжнародні 

інституції та організації (кредити, гранти), інститути спільного інвестування 

(приватні інвестиційні фонди, венчурні фонди), кредитні установи та 

організації (кредити вітчизняних банків-партнерів та банків-нерезидентів), 

власні кошти підприємців (нерозподілений прибуток підприємства, 

амортизаційні відрахування, страхові виплати тощо), Альтернативні джерела 

інвестування (лізинг, факторинг, краудфандинг, бізнес-ангели). Причому дані 

інститути можна розподілити на макрорівень та мікрорівень. До мікрорівня 

можна віднести власні кошти підприємств, банківські кредити, інститути 
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спільного інвестування. Альтернативні джерела відносяться також до 

мікрорівня.  

Неформальні правила в нашому випадку здебільшого випливають із 

культурних традицій та цінностей. Тому ми пропонуємо представити структуру 

інституційної сфери двома блоками (Рис. 2.21): 

 

Рис. 2.21 Структура інституційної сфери інвестування МСБ 

Примітка. Сформовано автором на основі [86] 

Згідно даного рисунку та специфіки інвестування та ведення бізнесу в 

Україні нам вважається доцільним об’єднати два блоки, так як неформальні 

правила витікають із української культури та її цінностей. До неформальних 

правил відносять сам процес ведення бізнесу, норми цього, домовленості між 

партнерами тощо. До неформальних правил нами віднесено: корупція, 

приховування податків, невиплата своїх зобов’язань, навики ведення бізнесу, 

психологічні фактори управління, соціальний капітал підприємства (персонал 

та його hard та soft skills).  

Таким чином, узагальнено інституційне середовище інвестування МСБ 

можна представити на Рис. 2.22. 
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Рис. 2.22. Інституційне середовище інвестування МСБ в Україні 

Примітка. Розроблено автором 

Важливим є визначення, що це також є формами інвестицій у 

підприємство, які мають ті чи інші наслідки для МСБ. Ухиляння від сплати 

податків де-факто дає можливість збільшити власні кошти підприємства, які 

підприємець пускає на власний розвиток. Соціальний капітал стає прямою 

інвестицією у майбутнє підприємства як фактор його успіху. 

Висновки до розділу 2 

1. На основі аналізу даних розвитку МСБ в ЄС з’ясовано, що МСБ 

відіграє важливу роль у формуванні робочих місць, грошових надходжень, 

сплаті податків та отриманні доданої вартості. В середньому по економіці 
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частка МСБ переважає за долею підприємств, долею зайнятих та долею доданої 

вартості. Така сама тенденція й за більшістю галузей за невеликим винятком. 

Така ж ситуація, здебільшого, спостерігається і в Україні, хоча динаміка 

розвитку МСБ за різними показниками не така рівномірна як в ЄС, що 

пояснюється різними факторами: коливаннями в самій економіці Україні, 

початком військових дій, загостренням політичної ситуації тощо.  

2. Підтверджено необхідність зростання кількості МСБ, яке пояснюється 

вирішенням важливої соціально-економічної проблеми безробіття населення 

шляхом створення нових робочих місць та значними податковими 

надходженнями до у бюджету країни. Окрім зростання показника створення 

нових підприємств МСБ та зайнятості населення зростає і показник створеної 

доданої вартості, динаміка якого, для ЄС, залежить від регіону, що характерно і 

для України. Також великі та середні підприємства переважають за цим 

показником малі та мікропідприємства.  

3. Встановлено, що в Україні зберігаються негативні тенденції малих та 

мікропідприємства за показниками рентабельності діяльності та чистого 

прибутку. Дані тенденції не є постійними, що дозволяє зробити висновок, про 

більшу вразливість підприємства даного розміру від різних факторів та 

можливостей для утримання своїх ринкових позицій.  

4. Аналіз інституційного середовища інвестування дозволив визначити 

основні тенденції розвитку інвестицій в Україні в залежності від розміру 

підприємств, зокрема, капітальні інвестиції розвивалися нерівномірно протягом 

періоду 2010–2019 рр., в деяких напрямках більше представлені інвестиції у 

великі підприємства (здебільшого промисловість), за окремими  

напрямками – у середні, малі підприємства мають позиції лідера за 

інвестиціями у землю. Динаміка самих інвестицій тотожно до інших показників 

була нерівномірною та найбільше зазнала зниження у 2013–2014 рр., коли 

розпочався конфлікт в Україні, який переріс до військового.  

5. Визначено основні можливості МСБ в фінансування бізнесу та нові 

програми, які діють в нашій країні. Серед таких можливостей можна виділити 



174 

 

державну програму «Доступні кредити 5-7-9», а також інші діючі програми, які 

дозволяють отримати фінансування у формі кредитів чи грантів вітчизняним 

підприємствам. В останні роки спостерігається зростання можливостей для 

вітчизняних МСБ в отриманні додаткових ресурсів на фінансування власної 

діяльності.  

6. Встановлено, що в Україні існує низка бар’єрів, які перешкоджають 

веденню та розвитку МСБ, зокрема за рейтингом Doing business, який 

розроблений Світовим банком, останнім часом ситуація змінюється 

здебільшого на краще, впроваджуються певні реформи та розробляються 

заходи з покращення середовища, знижується кількість податкових платежів, 

знижується час на реєстрацію підприємства, покращується ситуація з правами 

власності. Однак залишаються невирішеними ще ряд питань, які створюють 

перепони для розвитку МСБ, а саме: регулювання банкрутства (146 позиція у 

світі), можливості отримання кредиту (хоча ця позиція покращилась та наразі є 

37), технологічний бар’єр – підключення до електромереж. Стосовно 

оподаткування варто зазначити, що не зважаючи на зниження кількості 

показників, час на їх здійснення є високим.  

7. Запропоновано класифікацію бар’єрів, яка ґрунтується на міжнародних 

методологічних підходах і наукових дослідженнях та враховує українські реалії 

ведення бізнесу за якою розрізняються бар’єри на макроекономічному  

та мікроекономічному рівні. Виокремлено, такі бар’єри як 

адміністративний/інституційний, технологічний, фінансовий, торгівельний, 

інформаційно-компетентісний, корупційний. Корупційний бар’єр визначений 

без розподілу за рівнями, як такий, що формується на мікроекономічному рівні, 

але має макроекономічне значення та підґрунтя.  
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РОЗДІЛ 3 

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ 

МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ 

3.1. Основні підходи і напрямки розроблення стратегій розвитку 

Діюча в Україні система державного регулювання загалом і малого та 

середнього бізнесу зокрема має ряд недоліків, що призводить до високих 

витрат держави і бізнесу на підтримку неефективної системи контролю.  

Подолання негативних моментів механізму регулювання розвитку малого 

та середнього бізнесу лежить в двох основних площинах – вдосконалення 

державного регулювання (усунення регуляторних бар’єрів) і розвиток інституту 

саморегулювання бізнесу. 

Особлива увага повинна бути приділена мікробізнесу і малому бізнесу, 

про що декларує Європейська хартія малих підприємств [14]. Малі 

підприємства – це основа європейської економіки. Вони є ключовим джерелом 

робочих місць і благодатним ґрунтом для бізнесових ідей. Зусилля Європи з 

відкриття нової економіки матимуть успіх, тільки якщо малий бізнес буде 

висунутий на перше місце в порядку денному. Малі підприємства є 

найчутливішими до всіх змін в умовах підприємницької діяльності. Вони перші 

страждають, якщо вони переобтяжені надмірною бюрократією. Також вони 

перші процвітають завдяки ініціативам зі зниження бюрократії й заохочення 

успіху. У Лісабоні ми поставили за мету для Європейського Союзу – стати 

найбільш конкуренто-спроможною, динамічною, інтелектуальною економікою 

у світі, здатною до сталого економічного зростання, збільшення кількості та 

поліпшення робочих місць, та ще більшої соціальної єдності [14]. 

Малі підприємства повинні розглядатись як одна з основних  

рушійних сил інновацій, зайнятості, а також соціальної та локальної інтеграції 

до Європи. Із цієї причини потрібно створити найсприятливіше середовище для 

малого бізнесу та підприємництва [14]. 
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Сьогоднішні умови подолання наслідків карантинних обмежень, 

пов’язаних з пандемією, довели правильність даного підходу і для України є 

надважливим доповнити пріоритети розвитку МСБ саме інструментами для 

малого бізнесу. 

Ми підтримуємо думку, висловлену у звіті «Великі проблеми малого 

бізнесу оцінка реалізації стратегії розвитку малого та середнього 

підприємництва в Україні на період до 2020 року та подальші напрями 

політики» [13] про необхідність перегляду Плану заходів з реалізації Стратегії 

МСП 2020 року і затвердження оновленого та реалістичного плану дій щодо 

підтримки і розвитку мікро-, малого та середнього бізнесу, а також підкріпити 

такий план відповідними фінансовими ресурсами. На думку РБО, головним 

фокусом цього документа мають стати структурні зміни у секторі МСП, що 

сприятимуть перетворенню малих підприємств у середні та створенню умов 

для появи більшої кількості швидкозростаючих малих підприємств.  

Також важливе місце у взаємодії держави і суб’єктів МСП займає Офіс 

розвитку МСП, який функціонує при Міністерстві розвитку економіки, торгівлі 

РБО, діяльність якого необхідно зробити більш інформативною щодо 

висвітлення законодавчих змін бізнес середовища та умов діяльності 

бізнесу [106].  

В Україні, на сьогодні, спостерігається зниження соціальних стандартів, 

погіршення результатів діяльності підприємств та відсутність покращення умов 

для розвитку малого і середнього бізнесу, що не знижує рівень безробіття, і 

таким чином, не дає можливості нарощувати доходи та веде до соціального 

відторгнення значних прошарків населення. Реформи, що здійснюються в 

країні, спрямовані переважно на залучення фінансової допомоги з боку 

міжнародних структур, а не на мобілізацію власних ресурсів, створення умов 

для зростання економічної діяльності та прибутків малого і середнього бізнесу, 

які інвестуються у власний розвиток [107].  

Таким чином, економічна політика розвитку малого та середнього бізнесу 

є незбалансованою і надмірне захоплення дерегуляцією, без надання стимулів 
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для розвитку малого і середнього бізнесу у різних секторах, зокрема, у 

промисловості, аграрному секторі, секторі послуг, втягує економіку в замкнуте 

коло боротьби з кризою, а працездатному населенню, зокрема молоді, загрожує 

втратою перспектив та соціальному відторгненню. Підтвердженням 

неефективної регуляторної політики розвитку малого і середнього бізнесу є 

тенденції зміни доходів [108]. 

Спостерігається катастрофічне зменшення доходів громадян і зниження 

соціальних стандартів при неприпустимо високому рівні розшарування за 

доходами та зростаючій корупції. Через призупинення роботи підприємств та 

відсутність умов для розвитку малого і середнього бізнесу зростає рівень 

безробіття, що веде до соціального відторгнення значних прошарків населення, 

до внутрішньої міграції. 

Досліджуючи ринок праці на мікрорівні, ми акцентуємо увагу на 

диференціації заробітної плати, що зумовлює нерівність у розподілі особистих 

доходів. Виокремлюють такі причини нерівномірності розподілу доходів: 

відмінності в здібностях (фізичних та інтелектуальних), відмінності освіти і 

кваліфікації, працьовитість і мотивацію, професійну ініціативність та 

схильність до ризику, походження, зв’язки, розмір і склад сім’ї, володіння 

власністю, удачу, везіння та інші [79]. 

Останніми роками концепція інклюзивності активно обговорюється і в 

Україні, проте здебільшого у контексті освіти чи працевлаштування людей з 

інвалідністю і менше – як модель економічного розвитку. Водночас проблема 

бідності та критичний рівень розшарування населення і взаємної недовіри 

потребують нових інклюзивних підходів при розробленні стратегій розвитку 

бізнесу. Ринок праці належить до ринку ресурсів та водночас вважається 

складним і динамічним компонентом ринкової економічної системи і 

особливістю формування попиту і пропозиції на цьому ринку є те, що вони 

формуються під впливом ринків споживчих товарів і послуг, тому попит на 

ресурси формується як похідний попит (derived demand), пропозиція ресурсів 

зрештою також залежить від пропозиції споживчих благ [79].  
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В результаті масштабної тривалої експлуатації багатих природних 

ресурсів за недостатньо ефективної політики захисту довкілля близько 15 % 

території країни з населенням понад 10 млн. осіб перебуває у критичному стані 

[109], а внаслідок розгортання війни на Донбасі та руйнування об’єктів 

промисловості, інфраструктури та житла ця цифра буде набагато більшою. 

Втрачено значну частину гірничо-видобувної, металургійної та хімічної 

промисловості Донбасу та півмільйона робочих місць, в країні налічується 

щонайменше 1 мільйон внутрішньо переміщених осіб і не використовувати в 

таких умовах можливості малого і середнього бізнесу, як інструменту 

економічного зростання є неприпустимим. 

Жодна з вищеокреслених проблем не може бути вирішена самостійно, 

вони взаємопов’язані і результат може бути забезпечено лише за такої 

програми розвитку, яка дає всім і кожному чітке бачення напряму руху і моделі 

економіки, яка здатна забезпечити вже у середньостроковій перспективі більш-

менш пристойні та справедливі умови життя населенню, а малому і середньому 

бізнесу стабільні правила гри та передбачувані умови діяльності. Решта 

невирішених поточних питань має бути підпорядкована цим стратегічним 

завданням. Без цього країна остаточно втратить свої мінімальні конкурентні 

переваги і швидко перетвориться на плацдарм для сировинного виробництва та 

утилізації відходів з сусідніх країн, а український бізнес втрачатиме свої 

доходи, обслуговуючи більш розумних сусідів. Країна має здійснити стрибок у 

досягненні економічних результатів (англ. «leapfrog») [110]. 

Саме відкладення повноцінного запровадження державою засад 

стратегічного планування та управління національною економікою, що 

базується на оцінці результатів, є підґрунтям корупції, розгортання тіньової 

діяльності та розшарування населення. Україна сьогодні потребує ефективного 

управління економікою, послідовної економічної політики, спрямованої на 

стабілізацію, інноваційне оновлення та розвиток, складовими якого є 

модернізовані державні інститути, згуртоване суспільство, власний шлях 

економічного розвитку і стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу, 
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як основи інклюзивного розвитку країни. Лише такий підхід дозволить та 

ефективно захистити основні права та свободи громадян і забезпечити 

зростання добробуту громадян України [111].  

Економічна політика повинна бути відкритою з боку держави і бізнесу по 

відношенню до населення та визначати міру відповідальності кожної з сторін 

під час проведення непопулярних реформ у тих сферах, що відповідають за 

життєзабезпечення громадян: охороні здоров’я, освіті, житлово-комунальній 

сфері [112]. Головною передумовою довіри до влади буде, у першу чергу, 

відкриття інформації про випадки корупції у верхніх ланках влади та покарання 

винних.  

Економічне зростання не може відбутися і зберігатися протягом довгого 

періоду без становлення активного та відповідального лідерства бізнес-сектора. 

Держава забезпечує прозоре конкурентне середовище та підживлює економічне 

зростання бюджетними ресурсами, але вагому частку нагромадження капіталу 

повинен надавати бізнес, якщо він зацікавлений у розвитку своєї справи на 

території країни [113]. 

Протягом всіх років незалежності України бізнес не був зацікавлений в 

інвестуванні. Домінувала політика проїдання ресурсу, отримання експортної 

сировинної ренти та розширення споживання замість інвестування в оновлення 

фізичного, людського капіталу і бази природних активів [114]. Найвищий в 

регіоні ступінь зносу основних фондів (78 %) та застарілі технології, 

енергоємність ВВП перевищує середній показник по країнах ЄС в 1,5 рази. 

Занижені ціни на природні ресурси та сировину стали чинником витоку 

капіталів з країни та існування тіньового сектору діяльності. Українська 

економіка залишається ресурсомісткою, експортно-сировинною, з низьким 

рівнем доданої вартості на душу населення, на 95 % базуючись на 

виробництвах Ш та ІV технологічних укладів, а на світових ринках за країною 

поступово закріплюється роль сировинного регіону [115].  

Сьогодні стає очевидним той факт, що відбувається істотна зміна 

вітчизняної економічної системи і від того якою буде роль малого та 
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середнього бізнесу у економічній системі, якою буде роль держави та 

саморегулювання бізнесу залежить і майбутня модель розвитку і перспективи 

переходу до інклюзивного економічного зростання. Повернення до попередньої 

економічної структури з переважанням низько-технологічних сировинно-

переробних виробництв вже неможливо. Для виживання економіки країни 

необхідно забезпечити нові джерела зростання та засоби мотивації бізнесу для 

розвитку нових та менш капіталомістких видів діяльності, для безперервного 

пошуку свого місця на глобальних ринках. 

Це вимагає ефективного задіяння внутрішніх ресурсів для подолання 

спаду, перебудови економічної структури та виходу на траєкторію стабільного, 

а в перспективі інклюзивного зростання. Загальні вимоги до моделі 

прискореного відновлення та зростання наступні: 

- забезпечення ефективного використання всіх факторів виробництва, 

посилення спроможності до диверсифікації економічної структури, 

генерування інновацій та перетворення їх на додану вартість; 

- усунення інституційних бар’єрів для підприємництва, розвитку 

конкурентних ринків, створення продуктивних робочих місць; 

- запровадження спонукаючих механізмів для росту компетенцій та 

управління змінами в бізнес-середовищі в умовах постійно зростаючої 

конкуренції.  

Важливим інструментом розвитку малого і середнього бізнесу є 

підвищення спроможності місцевих органів влади впроваджувати обґрунтовану 

регуляторну політику щодо МСБ та заходів контролю, які б сприяли розвитку 

МСБ, нарощуванню їхніх ділових обсягів та допомагали б у їхній діяльності. 

Дана проблематика роботи місцевих органів влади в пов’язана з відсутністю 

дієвого інструментарію зупинення або попередження прийняття місцевими 

органами влади нормативних актів, що порушують права підприємців, 

закріплені національним законодавством [13]. 

Враховуючи те, що регіональні інструменти впливу на розвиток МСБ є 

дієвими, але обмеженими пропонуємо дослухатися і врахувати смарт-підхід до 
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розвитку МСП, поданий у Звіті «Regional policy for smart growth of SMEs. Guide 

for Managing Authorities and bodies in charge of the development and 

implementation of Research and Innovation Strategies for Smart 

Specialisation» [116], у якому запропоновано наступні інструменти:  

1. Удосконалення нормативної бази, яка стосується регулювання 

наступних бар’єрів: витрат, фінансування, маркетинг, конкуренція, інформація, 

талант-здібності. 

2. Розбудова інфраструктури підтримки держави у сфері політики 

досліджень та розробок (НДДКР), підприємництва, інфраструктури, освіти, 

бізнес-середовища, податків. 

3. Стимулювання ринкового попиту через створення інкубаторів (бізнес 

інкубатор), живих лабораторій (дизайн-центр, наукові парки, фаблаби 

(невеличкі лабораторії, де можна всім бажаючим самостійно виготовити 

вироби), стандарти, закупівлі, перший клієнт 

4. Підтримка підприємств таких типів: 

4.1. Тип підприємства: створення нової компанії (шляхом відділення), 

газелі (невеличкі компанії, які мають великі перспективи розвитку), приховані 

чемпіони, великі підприємства. 

4.2. Підтримуючі послуги: коучинг, наставництво, професійні послуги. 

5. Розвиток соціального капіталу: кластери/інтеркластери, партнерство 

університети-підприємство, діаспора. 

6. Стимулювання суспільного попиту: сталий розвиток, старіння 

населення, соціальні інновації. 

7. Стимулювання знань: дослідницькі центри, офіси трансферу 

технологій (ТТО), технологічні центри, відкриті інноваційні платформи, спільні 

проекти. 

8. Фактор взаємодії, партнерство: регіональні агентства з питань розвитку 

(RDAs), електронні платформи, брокери, емітенти ваучерів. 

9. Доступ до фінансів: позики, гарантії, власний капітал, гранти, 

інвестиційна готовність. 
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10. Людський капітал: освіта, талант, навички, професійне навчання, 

працевлаштування студентів. 

Роль держави у розвитку МСБ не може розглядатися відокремлено від 

загальних підходів до розроблення стратегій розвитку країни, тому пропонуємо 

вісім пріоритетів (флагманських ініціатив) розвитку, в які вмонтований один із 

ключових пріоритетів – малий і середній бізнес: 

1. ефективне держава; 

2. боротьба з бідністю, територіальна та соціальна згуртованість; 

3. активна індустріальна політика;  

4. стабільна фінансова та банківська система;  

5. успішний малий та середній бізнес;  

6. політика енергоефективності; 

7. інфраструктурна політика; 

8. розвиток сільських територій.  

Ефективна економічна політика розвитку малого і середнього бізнесу це- 

- перехід від управління процесом розвитку до управління розвитком на основі 

підвищення продуктивності використання ресурсів заради подолання 

соціальної та економічної нерівності [117]. 

Нами виділено три стратегічні цілі та напрями реалізації цілей активізації 

розвитку малого і середнього бізнесу: 

1. Підвищення ефективності та конкурентоспроможності економіки 

України задля підйому добробуту та забезпечення стабільного зростання нової 

якості: 

- диверсифікація МСБ та економіки через модернізацію традиційних 

секторів та інфраструктури і перехід у наукоємні несировинні сектори 

виробництва та сфери послуг;  

- зміна економічної структури у бік високо- та середньотехнологічної 

продукції, ефективне використання факторів виробництва, зокрема 

енергетичних та природних ресурсів, висока продуктивність праці та капіталу;  
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- перехід від моделі адаптації запозичених технологій до інноваційної 

моделі, партнерство бізнесу та держави через створення інноваційних 

платформ і кластерів за лідируючої ролі відповідального бізнесу.  

2. Забезпечення соціальної справедливості, продуктивної зайнятості та 

надання українським громадянам перспективи жити заможно: 

- відновлення зайнятості та створення додаткових робочих місць на 

державних підприємствах і підприємствах з державною часткою майна,  

- сприяння розвитку малих і середніх підприємств (МСБ) та зайнятості у 

нових перспективних секторах та їх доступу до ринків, фінансів, технологій;  

- кооперація МСБ та великого бізнесу задля збільшення доданої вартості 

та зайнятості. 

3. Ефективне державне управління: 

- створення гнучкого організаційно-економічного механізму прийняття 

збалансованих по цілях і ресурсах рішень та управління їх реалізацією;  

- забезпечення стабільності фінансової та банківської систем, 

спрямування їх діяльності на службу економіці, зокрема реального сектору;  

- ефективне управління системами освіти та охорони здоров’я задля 

розвитку людського потенціалу;  

- розбудова сприятливого для життя екологічно-безпечного  

середовища [118].  

Розвиток малого і середнього бізнесу повинен базуватися на наступних 

семи ключових принципах: 

- сприятливий клімат для бізнесу: підтримка малого і середнього бізнесу 

(МСБ) та посилення відповідальності великого бізнесу за країну 

(«відповідальне» лідерство); 

- технологічна модернізація та підйом по ланцюгу вартості через 

включення до нього МСБ: на першому етапі за рахунок адаптації та створення 

альянсів з іноземними ТНК, надалі – через зміцнення власної бази 

інноваційного розвитку (за умови захисту інтелектуальної власності 

інноваторів); 
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- контрольоване підвищення ефективності використання внутрішніх 

ресурсів: праці, капіталу та природних ресурсів: моніторинг та оцінка 

відповідно до міжнародних стандартів, їх використання у якості критеріїв 

державного стимулювання бізнесу; 

- низькі податки при жорсткому дотриманні бюджетної дисципліни: 

співпраця держави та бізнесу на принципах довіри та задля довіри до гривні і 

країни загалом; 

- державне фінансування в секторах з найбільшим ризиком банкрутства 

через створення державних/напівдержавних інвестиційних компаній та фонду 

кредитування МСБ, фінансування цих структур лише через контрольовані 

державні банки; 

- малий державний апарат при низькому рівні корупції та високій 

відповідальності за якість державного регулювання та, в кінцевому підсумку, за 

якість зростання; 

- розширення зайнятості та створення продуктивних робочих місць для 

надання перспективи працездатному населенню жити гідно і зменшення 

нерівності по доходах [119].  

Стратегічний напрям 1. Підвищення ефективності та конкуренто-

спроможності економіки України задля підйому добробуту та забезпечення 

стабільного зростання нової якості: 

Активна політика реіндустріалізації з залученням малого і середнього 

бізнесу, розроблення Програми модернізації або структурної перебудови 

промисловості України у відповідності до європейського підходу, що  

базується на: 

- поєднанні горизонтального та секторального підходів; 

- реалістичній та прискіпливій оцінці конкурентних переваг ключових 

секторів промисловості та перспектив їх ресурсного забезпечення і виходу на 

ринки; 

- розгляді цілісних ланцюгів створення вартості – від доступу до енергії і 

сировини до після продажного сервісу і повторного використання матеріалів; 
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- переході від традиційного галузевого до кластерного підходу з акцентом 

на інтеграцію споріднених видів діяльності, безперервне навчання МСБ у 

мережах знань та інновацій. 

Диверсифікація економіки відбуватиметься двома шляхами: через 

модернізацію традиційних секторів та інфраструктури і активний перехід у 

наукоємні несировинні сектори виробництва та сфери послуг. 

У традиційних секторах з низьким переділом (металургійна, хімічна 

промисловість, промисловість будівельних матеріалів) – оптимізація та скоро-

чення видатків, прийняття планів зниження енерго- та ресурсоємності через 

впровадження європейських енергетичних та екологічних стандартів з 

відповідним фінансуванням, формування інвестиційних програм для оновлення 

обладнання та бізнес-процесів, навчання персоналу та завдяки цьому 

розширення ринків збуту та освоєння нових ринків [120]. 

У перспективних несировинних наукоємних секторах (оборонна, 

авіаційна, космічна, фармацевтична промисловість, енергетичне і транспортне 

машинобудування, приладобудування виробництво медичного обладнання) – 

(1) ставка на зовнішні джерела знань, навчання та освоєння європейської 

практики, адаптація і технологічний трансфер через пошук партнерів та 

включення у міжнародні ланцюги вартості; (2) створення нових перспективних 

виробництв та пов’язаних з ними послуг через розвиток і оптимізацію власної 

науково-дослідної бази, кооперацію з країнами-глобальними лідерами, 

створення інноваційних кластерів. 

Завдяки нарощенню та зміцненню потенціалу наукоємного сектора 

відбуватиметься зміна економічної структури у бік високо- та середньо-

технологічної продукції. 

Перехід від моделі адаптації запозичених технологій до інноваційної 

моделі може бути прискорений за рахунок впровадження кластерного підходу з 

акцентом на інтеграцію споріднених видів діяльності, безперервне навчання 

МСБ у мережах знань та інновацій, партнерство держави і бізнесу. З цією 

метою необхідно передбачити: 
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- здійснення критичного аналізу джерел фінансування та 

результативності НДДКР в установах усіх форм власності відповідно до 

пріоритетів науково-технічної та інноваційної діяльності; 

- запровадити систему оцінки проектів та програм за європейським 

принципом «ресурси-результати-вплив-ефект»; 

- врегулювання питання створення промислових та інноваційних 

кластерів, а також інших державно-приватних партнерств у науково-

інноваційній сфері.  

За будь-якої економічної структури пріоритетом є ефективне 

використання факторів виробництва, зокрема енергетичних та природних 

ресурсів, висока продуктивність праці та капіталу. Передбачити запровадження 

систематичного аналізу, реальної оцінки вартості та якості основних видів 

(критичних) ресурсів економіки, зокрема природних, розроблення балансів та 

оцінки продуктивності їх використання. 

У напряму створення нової високотехнологічної економіки – необхідно 

забезпечити розбудову сервісної економіки на базі ІКТ, включаючи 

інтелектуальні бізнес-послуги та креативний сектор, збільшення їх віддачі в 

економіку крани, у тому числі через зміцнення зв’язків з підприємствами 

реального сектору. Останні повинні базувати свою діяльність на розбудові 

сучасних баз даних, що збільшить їх продуктивність, а також внесок потужної 

бази ІКТ у зростання ВВП України [121]. 

При цьому держава має стимулювати саме ефективні виробництва. 

Державна підтримка має надаватися лише у сукупності з ефективно діючою 

системою контролю за її виконанням.  

Необхідне усунення держави від впливу на оперативну діяльність бізнесу 

і зосередження на горизонтальній політиці створення рамкових умов для 

розвитку: прозорого інвестиційного та конкурентного середовища, розвитку 

інфраструктури, забезпечення рівного доступу бізнесу, у тому числі МСП до 

ресурсів, ринків та фінансів, передбачити: 
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- здійснення критичного аналізу джерел фінансування та 

результативності НДДКР в установах усіх форм власності відповідно до 

пріоритетів науково-технічної та інноваційної діяльності; 

- запровадження системи оцінки проектів та програм за європейським 

принципом «ресурси-результати-вплив-ефект». 

 Стратегічний напрям 2. Забезпечення соціальної справедливості, 

продуктивної зайнятості та надання українським громадянам перспективи жити 

заможно: 

- забезпечення захисту найбільш уразливих прошарків українських 

громадян від наслідків економічної кризи шляхом прозорого адресного обліку 

надання ліків, субсидій, допомог по безробіттю та перегляду порядку індексації 

пенсій; 

- відновлення зайнятості та створення додаткових робочих місць шляхом 

забезпечення замовленням працюючих державних підприємств та підприємств 

з державною часткою майна, суворого покарання чиновників та управлінців за 

спроби рейдерських захоплень таких підприємств з їх штрафуванням за 

затримку виплати заробітної плати; 

- максимальне сприяння розвитку малих і середніх підприємств шляхом 

створення центрів підготовки та консультування підприємців у сфері бізнесу; 

- обґрунтований перерозподіл коштів державної підтримки освіти у ВНЗ з 

спеціальностей у сфері суспільних наук на користь інженерно-технічних 

спеціальностей та з ВНЗ на користь середньої професійної освіти. 

Стратегічний напрям 3. Ефективне державне управління, пропонується: -

створення гнучкого організаційно-економічного механізму прийняття 

збалансованих по цілях і ресурсах рішень та управління їх реалізацією, що 

базується на оцінці результатів: 

- запровадження інструментарію стратегічного планування на рівні 

держави та корпоративного сектора з встановленням чітких цілей та кількісних 

цільових завдань, моніторингом та оцінкою їх виконання та впливу на розвиток 

країни; 
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- прийняття Закону «Про державне стратегічне планування в Україні» та 

впровадження на його основі єдиної системи стратегічних, оперативних 

документів та вертикалі управління їх реалізацією; 

- міжвідомча координація програм та планів діяльності центральних 

органів влади, їх узгодження з видатками в процесі середньострокового 

бюджетного планування, відкрите обговорення з бізнес-середовищем та 

громадськістю;  

-реальна оцінка, мобілізація та ефективне використання внутрішнього 

ресурсного потенціалу (фізичний, природний і людський капітал) та прозора 

експертно-аналітична оцінка результативності економічних інструментів 

держави. 

Передумови реалізації стратегії зростання економіки з включенням до неї 

МСБ: 

1. Закладення інституційної основи для проведення антикризової 

політики поряд із довгостроковою політикою комплексної модернізації 

економіки: інститутів та команди висококваліфікованих спеціалістів, 

спроможних виробляти рішення в екстремальних ситуаціях. 

2. Доцільно створення Комітету з економічного планування та 

координації у складі 3-4 підкомітетів/робочих груп з покладанням функцій 

поточного ситуаційного аналізу та планування на Агентство з стратегічного 

планування та розвитку (як варіант – окремий департамент Міністерства 

економіки, промисловості та торгівлі);  

3. Встановлення зон відповідальності кожного міністерства, відомства та 

робочої групи під час вироблення антикризової політики для усунення 

дублювання їх роботи, конкуренції та бюрократії. 

4. Запровадження системи стратегічного планування і управління на 

національному, регіональному та секторальному рівнях, що базується на 

моніторингу та систематичній оцінці результатів і ступеню досягнення заданих 

цілей. 
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5. Встановлення ключових кількісних та якісних цілей реалізації ЕД, 

обов’язкових до виконання, з можливістю їх коригування по результатах 

незалежної оцінки. 

6. Запровадження механізму координації та оцінки реалізації доктрини та 

моделі у «відкритому» режимі із залученням бізнес-асоціацій та громадськості. 

Лише комплексний підхід до розроблення та реалізації політики розвитку 

малого і середнього бізнесу зможе стати драйвером економічного розвитку 

України. 

3.2. Механізм синергетичної взаємодії держави і саморозвитку малого 

та середнього бізнесу 

На сьогодні, не лише малий і середній бізнес, але значний відсоток 

громадян України не довіряють центральним владним інститутам, за 

результатами соціологічних опитувань Українського центру економічних та 

політичних досліджень ім. О. Разумкова серед державних та суспільних 

інститутів найчастіше довіра висловлюється до Збройних Сил України (їм 

довіряють 69 % опитаних), волонтерських організацій (66 %), Державної 

служби з надзвичайних ситуацій (64 %), Церкви (62 %), добровольчих 

батальйонів (59 %), до ради міста (селища, села), в якому проживає респондент 

(52 %), ЗМІ України (48 %) та громадських організацій (46 %), тощо [122]. 

Недовіра найчастіше висловлюється ЗМІ Росії державному апарату 

(чиновникам) (78 %), судам (судовій системі загалом) (77 %), Верховній Раді 

України (76 %), Уряду України (75 %), Вищому антикорупційному суду (70 %), 

Конституційному Суду України (70 %), Національному антикорупційному 

бюро України (НАБУ) (70 %), Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі 

(70 %), Прокуратурі (70 %), Національному агентству з питань запобігання 

корупції (НАЗК) (70 %), Верховному Суду (68 %), місцевим судам (67 %), 

Президенту України (62 %), Національному банку України (61,5 %), 

національній поліції (52 %), профспілкам (52 %), Службі безпеки України 

(47 %) [122]. 
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Результати опитування свідчать про продовження кризи довіри до 

інститутів держави зі сторони громадян, що дозволяє припустити аналогічну 

ситуацію низького ступеня довіри малого і середнього бізнесу до державних 

інститутів. Вивчення міжнародного досвіду демонструє, що вирішення даного 

питання лежить у площині досягнення національного консенсусу щодо функцій 

і ролі уряду і є передумовою успішної реформи державного управління. Цією 

роллю має бути підтримка бізнесу загалом і особливо малого і середнього 

бізнесу, має бути збереження за центральним урядом лише тих функцій, які не 

можна передати приватному сектору, громадським установам, котрі останнім 

часом дуже швидко розвиваються, чи місцевим органам влади. Загалом, 

центральний уряд повинен відповідати лише за стратегію, розробку політики та 

загальний контроль та за питання захисту національних інтересів. Надання 

урядових послуг і суспільних благ має бути децентралізоване і передане 

місцевим органам влади, щоб вони були якомога ближче до кінцевих 

споживачів [123]. 

Надважливим завданням щодо покращення якості інституційного 

середовища є вдосконалення державного менеджменту в науково-технічній та 

інноваційній сферах через оновлення інфраструктурної складової, оскільки 

інновації в системі управління процесами суспільного розвитку – шлях до 

підвищення ефективності державної політики в цілому і державної політики 

розвитку малого і середнього бізнесу , зокрема [124]. 

Основним пріоритетом для виконання цього завдання є інтеграція науки, 

освіти і виробництва, тобто удосконалення підходів до формування системи 

«наука-освіта-технологія-інновація-виробництво», що є шляхом до підвищення 

конкурентоспроможності і пожвавлення динаміки розвитку МСБ. Саме через 

посилення вертикальних інтеграційних зв’язків та горизонтальної взаємодії в 

межах національного інноваційного простору Україна може сформувати власну 

техно-інноваційну інфраструктуру, яка забезпечить випереджальний темп 

розвитку економіки та сучасні стандарти життя суспільства і зможе знайти 

шляхи посилення співпраці держави, бізнесу і освіти. 
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Це потребує серйозного вдосконалення інституційних основ державної 

науково-технічної та інноваційної політики для дієвості інструментів ринкового 

стимулювання інноваційного розвитку [125]. 

Активна позиція держави у регулюванні розвитку малого і середнього 

бізнесу потребує системної реалізації таких інституційних принципів: 

- Забезпечення ефективного діалогу між суб’єктами малого і середнього 

бізнесу і державою. 

- Забезпечення оптимального співвідношення ринкових ризиків і 

суспільної довіри до інститутів ринку, від якого залежать: продуктивність та 

інноваційність бізнесу, частка тіньового сектора у ВВП, рівні трансакційних 

витрат, відсоткові ставки, рівень доларизації економіки, банківські депозити, 

рівень кредитування економіки, розвиненість фінансової системи. 

Вищезазначені складові визначають рівень ризикованості і невизначеності умов 

для МСБ і інституційною передумовою досягнення оптимального рівня 

невизначеності є свобода конкуренції, антимонопольне регулювання, 

відкритість економіки, система соціальних гарантій, інститут банкрутства, 

захист прав кредиторів та інше. 

- Забезпечення реальної економічної свободи МСБ, професіоналізація 

бізнесової діяльності та її інфраструктурне забезпечення і чітка фіксація і 

впорядкування прав власності, результатом чого стане інноваційний розвиток, 

здатність до конкурентної солідарності, системні структурні зрушення [126]. 

Оптимальний розподіл і субординація повноважень між суб’єктами МСБ, 

здатними самостійно вирішувати власні та суспільні завдання – необхідна 

умова активізації розвитку малих і середніх підприємств. Для реалізації цього 

потрібно забезпечити випереджальний розвиток загальних інститутів ринку і 

правової держави та відповідної системи соціального захисту і гарантій. 

З іншого боку необхідна також професіоналізація ринкової, соціальної і 

державної діяльності через стимулювання розвитку недержавних інститутів, 

коли необхідність консолідації громадянського суспільства актуалізує їх 

значимість і держава вимушена ставитися до організованого і структурованого 
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соціуму як до гідного партнера у сфері взаємної відповідальності та 

повноважень. 

У сьогоднішніх економічних умовах, домінування аграрного сектору у 

формуванні структури ВВП і необхідність активізації малого і середнього 

бізнесу у аграрній сфері, на противагу агрохолдингам, потребує визначення 

пріоритетності розвитку аграрних інститутів [127]. На жаль, реформування 

форм власності і умов ведення бізнесу аграрної сфери не супроводжувалося 

відповідними змінами інституціонального середовища, формуванням 

належного законодавчо-нормативного забезпечення трансформаційних 

процесів, розбудовою системи інституціональних структур та механізмів їх 

функціонування.  

Це стосується формування системи взаємопов’язаних інститутів і 

механізмів, що формують вітчизняний сільськогосподарський ринок, у якому 

практично відсутня маркетингова інфраструктура, яка б включала різні види 

оптових ринків та забезпечувала зберігання, складування і передпродажну 

підготовку продукції, що підтвердила ситуація з введенням карантинних 

обмежень з подолання наслідків пандемії, коли саме інфраструктурні 

можливості МСБ найбільше вплинули на зниження доходів [128].  

В період локдауну стало очевидним, що канали просування продукції від 

виробника до споживача монополізовані багаточисельними торговими й 

іншими посередниками, які нав’язують тіньові схеми реалізації продукції за 

невигідними для виробників цінами, а можливості формування каналів збуту 

самими виробниками унеможливлюється недосконалістю законодавчо-

нормативної бази, відсутністю державної політики та форм підтримки, які 

застосовуються у світовій практиці. Практично відсутня регулятивна роль 

держави на аграрному ринку [129]. 

Загалом, державне регулювання необхідне для того, щоб вирішити всі 

можливі суперечності між виробником товарів/послуг та їх споживачем, 

пов’язані з якістю товару, його пропозицією, продажем і післяпродажним 

обслуговуванням. Якщо ці питання можуть бути врегульовані безпосередньо 
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бізнесом і споживачами, державне втручання не потрібно. Тільки в окремих 

питаннях, які стосуються безпеки людини і навколишнього середовища, 

необхідний сторонній арбітр і регулятор держава, в той час як інші сторони 

бізнес діяльності можуть розвиватися на основі саморегулювання [110, С. 37]. 

Удосконалення традиційної системи регулювання повинно 

доповнюватися розширенням використання саморегулювання, що дозволить 

формування економічних і організаційно-правових засад відповідальної 

державної політики і введення в дію конкретних норм законодавства, яке 

сприятиме розвитку бізнесу і економіки в цілому [130]. Значну роль в 

оптимізації взаємин між бізнесом і владою повинні здійснювати самостійні 

об’єднання підприємців як суб’єкти національної регуляторної політики [131]. 

Саморегулювання не може замінити державного регулювання діяльності 

бізнесу, окрім того, слід враховувати те, що організації саморегулювання 

можуть істотно обмежувати конкуренцію, створюючи бар’єри входу на ринок і 

ігноруючи інтереси аутсайдерів. Тому використання інституту 

саморегулювання вимагає визначення умов, при яких розвиток 

саморегулювання можливо і виправдано з точки зору інтересів учасників ринку 

і громадських інтересів [120, С. 52]. 

Саморегулювання може бути делегованим або добровільним. Делеговане 

саморегулювання передбачає, що держава встановлює загальні обмеження і 

права діяльності організацій саморегулювання, визначає процедуру реєстрації 

таких організацій і передає деякі функції з регулювання ринку організації 

саморегулювання. Обсяг повноважень, умови передачі, ступінь юридичного 

захисту можуть бути різні. Добровільне саморегулювання передбачає 

встановлення і дотримання правил учасниками системи без спеціального 

втручання з боку держави [132].  

Існують два шляхи підтримки і посилення повноважності громадських 

об’єднань – законодавчий і прецедентний. Багато країн у своєму 

конституційному і законодавчому полі мають громадські парламенти. 

Перспективний шлях розвитку і посилення громадських організацій полягає у 
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накопиченні, узагальненні і осмисленні фактів їхнього реального впливу на 

розвиток подій у державі. 

Законодавча підтримка діяльності громадських організацій, професійних 

та інших об’єднань як громадянських інститутів розвитку передбачає істотне 

корегування і оновлення відповідної законодавчої бази, передусім – надання 

всеукраїнським громадським організаціям права вносити свої пропозиції щодо 

законодавчих ініціатив. На часі – формування нових підходів у відбудові 

взаємодії між владою, політичними організаціями, інтелектуальними елітами і 

широким громадським загалом [133]. 

На нашу думку, малому і середньому бізнесу, як членам громадських 

об’єднань необхідно здійснювати у сфері регуляторної політики такі дії: 

• готувати конструктивні і професійні пропозиції і зауваження до 

проектів регуляторних актів; 

• оперативно відстежувати проекти регуляторних актів (проводити 

постійний моніторинг офіційних веб-сайтів органів державної влади); 

• домагатися розгляду пропозицій і зауважень (як на рівні регуляторного 

органу так і через спеціально уповноважений органи. 

Органи державної влади нерідко схильні думати, що суспільство не може 

існувати без вказівок «згори», саме тому громадські організації, ініціатива 

створення яких походить «згори», виявляються штучними, а поодинокі випадки 

самоорганізації громадян навколо вирішення конкретних проблем натикаються 

на стіну бюрократії й, отже, у більшості винятків закінчуються нічим. 

Проте, сьогодні більшість громадських ініціатив залишається на узбіччі 

державного життя, практично відсутні механізми контролю влади з боку 

суспільства і комунікація в системі «суспільство-держава». Громадянське 

суспільство досі не стало активним суб’єктом політики держави. Йому не 

залишається нічого іншого, як реагувати протестами на соціально непрозорі та 

економічно безпідставні рішення, прийняті державною бюрократією [134]. 

Слід також врахувати, що регуляторна політика не є лише обов’язком для 

державної влади, вона передбачає і базується на свідомому і активної участі, 
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суб’єктів господарювання та їх об’єднань [135]. Однією з основних проблем у 

сфері державної регуляторної політики залишається вкрай низька реагування 

підприємців та їх громадських об’єднань на оприлюднені проекти регуляторних 

актів. Нерідко органи державної влади та місцевого самоврядування 

безпідставно відмовляють у наданні певної інформації, відносячи її до 

відомостей з обмеженим доступом. Зауваження та пропозиції з’являються вже 

постфактум – коли регуляторний акт вже затверджений, а внесення змін до 

нього потребує проведення нової процедури погоджень. Причинами цього є як 

низька активність громадськості, так і порушення органами влади права 

громадян на доступ до інформації.  

За підсумками результатів діяльності, МСБ зазнали особливо негативних 

наслідків в результаті спалаху пандемії Covid-19 та впроваджених внаслідок 

цього стримувальних заходів та соціального дистанціювання. Останні призвели 

до одночасного удару по попиту та пропозиції, що суттєво скоротило обсяги 

господарської діяльності у країні. Підприємства відчувають значне падіння 

доходів, зниження обсягів виробництва, а багато з них ризикують серйозним 

дефіцитом ліквідності. 

Більшість керівників у питаннях управління їхніми підприємствами 

довіряють тільки самим собі, а розширення бізнесу вимагає додаткового 

залучення управлінського персоналу, що спричиняє значний ризик у подальшій 

діяльності. Проте ефективно діюча система менеджменту на підприємствах є 

запорукою їхньої прибутковості, в незалежності від розміру бізнесу та форм 

діяльності [136].  

В умовах України, основою системи саморегуляції бізнесу має слугувати 

закон, який дає спеціальні права, як у в сфері взаємодії з органами державної 

влади так і професійними об’єднаннями та системі солідарної матеріальної 

відповідальності членів організації перед тими, кому їх діяльність може 

нанести шкоду. 

Громадська ефективність саморегулювання може бути низькою якщо 

конкуренція на ринку слабка, а товари різнорідні; соціальні цілі 
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саморегулювання чітко не визначені; фірми мають відносно короткостроковий 

горизонт прийняття рішень і не зацікавлені в інвестиціях в репутацію; 

діяльність не є прозорою. Отже, розвиток організацій саморегулювання в 

Україні залежний від особливостей інституційного середовища, зокрема, різний 

рівень розвитку конкуренції на різних ринках вплине на те, що процес 

створення організацій саморегулювання виникне в галузях, де рівень 

конкуренції вже високий і отримання конкурентних переваг можливо тільки 

при колективному забезпеченні якості послуг, що надаються.  

Суттєво впливає на саморегулювання якість дерегулювання, оскільки в 

Україні він потребує якісного покращення, тому стимули для організації 

механізмів саморегулювання, які компенсували б відсутність елементів 

державного регулювання, слабкодієві, хоча в умовах неефективної системи 

державного регулювання є велика спокуса перекласти частину відповідальності 

за недоліки регуляторної системи на плечі бізнесу, щоб не було кого  

звинуватити [137]. 

Також в Україні потребує покращення рівень антимонопольного 

законодавства, що провокує ймовірність дублювання функцій регуляторних 

органів організаціями саморегулювання і створення додаткових 

інституціональних перешкод і перетворення органів саморегулювання в  

Отже, основним інструментом стимулювання створення ефективного 

малого і середнього бізнесу в Україні є зниження інституційних бар’єрів 

розвитку бізнесу, тобто акцент у політиці державної підтримки МСБ 

переноситься з методів прямого впливу (таких як програми державної 

допомоги розвитку МСБ, адміністративний тиск на регіональних адміністрації з 

метою збільшення числа зареєстрованих підприємств) на методи непрямого 

впливу, тобто через вдосконалення системи державного регулювання 

Зниження інституційних бар’єрів розвитку МСБ означає зниження 

бар’єрів входу на ринок, зростання і виходу з нього і передбачає реалізацію 

заходів економічної політики за наступними напрямками: а) вдосконалення 

дозвільних процедур; б) вдосконалення реєстраційних процедур; в) створення 



197 

 

ефективної системи державного контролю підприємницької діяльності; 

г) вдосконалення процедури виходу з ринку (закриття бізнесу і банкрутства); 

д) вдосконалення системи оподаткування для МСБ; е) розвиток фінансових 

ринків; ж) створення економічних стимулів для поліпшення умов 

підприємницької діяльності з боку органів місцевої влади. 

Розроблення ефективних інструментів державного регулювання і 

саморегулювання МСБ потребує якісних статистичних даних, але необхідно 

визнати, що методика статистичних досліджень української малого і 

середнього бізнесу є дещо спрощеною. Існуючі статистичні дані не дозволяють 

ідентифікувати глибокі зв’язки і залежності розвитку національної економіки 

від стану розвитку сектора малого і середнього бізнесу [138]. Відсутність у 

вітчизняній статистиці моніторингу ряду показників, пов’язаних з діяльністю 

малих і середніх підприємств, ускладнює і робить нерелевантних аналіз їх з 

метою вироблення рекомендацій щодо вдосконалення бізнес середовища. В 

основному це стосується даних по мікро- і середніх підприємствах і 

характеризується недостатньою статистичною базою по мікро підприємствах, 

недосконалістю статистичного моніторингу підприємств за розмірами, 

недосконалістю статистики показників виживання малих і середніх та іншими. 

Система національного моніторингу повинна будується на наступних 

принципах: 

1. Чіткість критеріїв моніторингу. 

2. Достатня глибина і повнота інформації. 

3. Порівнянність даних у часі, в національному і регіональному розрізі, а 

також порівнянність з відповідними міжнародними показниками. 

4. Прозорість моніторингової системи. 

5. Доступність інформації для всіх потенційних споживачів. 

6. Поєднання державних і недержавних інформаційних постачальників. 

Розробка державної політики щодо стимулювання розвитку малого та 

середнього бізнесу вимагає ефективної національної системи моніторингу, яка 
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дозволяла б об’єктивно оцінювати динаміку цього сектора і зміна факторів, що 

впливають на розвиток МСП. 

Для України є потреба у визначенні реально діючих підприємств, що є 

специфікою економічної ситуації в Україні і наявністю істотного тіньового 

сектора, оскільки загальновідомо, що багато великих підприємств, ухиляючись 

від відрахувань на фонд оплати праці, переводять своїх працівників на схему 

приватних підприємців. Безумовно це не стосується усіх підприємств загалом і 

підприємства – одноосібні власники можуть підпадати під цю категорію, але 

завдяки виокремленню такої групи малих підприємств, можна виключити 

«сірі» схеми при аналізі реальної ефективності малого підприємництва і його  

внеску у ВВП. 

Синергетична взаємодія державного регулювання і саморозвитку МСБ 

виражається через такі інструменти як горизонтальні та вертикальні  

реформи [139]. 

Горизонтальні реформи – створення сприятливого середовища для 

швидкого розвитку та притоку інвестицій та для здійснення вертикальних 

реформ : 

• збалансування макроекономічних показників; 

• подолання корупції; 

• захист власності; 

• дерегуляція; 

• усунення монополій та розвиток конкуренції; 

• загальна сприятлива податкова політика; 

• політика збалансованого розвитку (розвиток освіти, наукових 

досліджень, охорона здоров’я, місцевий розвиток); 

• структурна політика на ринку праці (пенсійний вік, освіта для роботи, 

сприяння імміграції кваліфікованих працівників, зміна регулювання ринку 

праці). 

Вертикальні реформи – конкретні заплановані дії щодо зміни структури 

економіки при активній ролі держави у залученні МСБ: 
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• встановлення цілей і стратегій розвитку для економіки в цілому і для 

вибраних секторів, створення для них мотивації прискореного розвитку; 

• спеціально спрямовані державні інвестиції в розвиток та інновації; 

• індустріальна політика, яка може стати основою для постіндустріальної 

економіки та економіки знань; 

• створення «островів хай-тек» і подальше розповсюдження створених у 

них технологій; 

• створення спеціальних зон розвитку з особливими умовами; 

• спеціальні стимули для окремих секторів(митні, податкові); 

• використання спеціальних інструментів розвитку (агентства інвестицій, 

експорту, банк розвитку). 

Лише зростання «самосвідомості» бізнесу при створенні механізму 

саморегулювання зможе витіснити державу зі сфери регулювання тих 

бізнесових відносин, присутність в яких державних інституцій є зайвою і 

затратною. Розвиток саморегулювання бізнесу – важливий напрям 

вдосконалення регуляторного середовища бізнесу, яке має зайняти важливе 

місце в комплексі державних заходів з розвитку сектора МСБ. 

3.3. Нові виклики і можливості малого та середнього бізнесу 

Малий і та середній бізнес стикається з новими викликами і 

можливостями зумовленими переформатуванням глобальної економіки, 

регіональних ринків, моделі ефективної держави як під впливом глобальної 

пандемії COVID, так і через закладення у економічних стратегіях нових 

підходів до економічного розвитку. 

У Дорожній карті до ресурсоефективної Європи зазначено, що розвиток 

глобальних ланцюгів вартості пропонує нові можливості для малих і середніх 

підприємств, дозволяючи їм розширити їх бізнес-можливості, хоча досягнення 

світових ринків часто є важким кроком для малого та середнього бізнесу. 

Збільшені можливості для малого та середнього бізнесу перебувають поряд з 

важливими проблемами з точки зору управління, фінансів і здатності 
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модернізувати і захистити внутрішню технологію. Малий та середній бізнес все 

більше і більше відчувають тиск до злиття, щоб підтримати R & D, навчання 

персоналу, контроль над фірмами у більш низьких рівнях ланцюга, і виконати 

вимоги з точки зору стандартів і якості. 

Аналіз програм ї стратегій розвитку малого і середнього бізнесу різних 

країн дозволив виокремити інструменти для адаптації до нових викликів:  

1. Популяризація малого і середнього підприємництва як основної 

мікроекономічної детермінанти розвитку малого і середнього бізнесу: 

- навчання підприємницьким навичкам та закладення основ культури 

підприємництва, та розвитку компетенції підприємливості; 

- розвиток професійних навичок на всіх етапах життєвого циклу: 

програми для МСП у періоди фінансової кризи (вдосконалення організаційного 

управління), у здійсненні структурних перетворень (зміна виробничого 

процесу, розробка нових продуктів) або у подальшому підвищенні професійної 

кваліфікації, поліпшення стратегічно важливих навичок прийняття рішень чи 

управління; 

- розвиток ринку та покращення доступу до професійних 

консультаційних послуг, таких, як надання ринкової інформації, сприянням 

поліпшенню продукції та вдосконалення процесів та запровадженню систем 

управління якістю, технологій, менеджменту, обліку, лідерства тощо; 

- проведення масових заходів, метою яких є інформування підприємців 

про наявні можливості підтримки, а також заохочення населення до 

підприємницької діяльності; 

- підтримки підприємництва в соціальних групах, що опинилися або 

знаходяться в невигідному становищі (внутрішньо переміщені особи, жінки); 

здійснення постійного моніторингу найбільш вразливих точок на шляху 

розвитку його потенціалу з метою їх виявлення та усунення; 

- підтримка інноваційної діяльності МСБ шляхом участі в міжнародних 

програмах розвитку інновацій, в тому числі HORIZON 2020. 

2. Забезпечення доступу до фінансів: 
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- розвиток інструментів гарантування кредитів через створення 

незалежного та надійного фонду гарантування кредитів, який надаватиме 

адресну допомогу діючим МСП з надійними бізнес-планами;  

- розроблення та сприяння подальшому впровадженню спеціальних схем 

кредитування і фінансування (венчурний капітал, фонди гарантування тощо) зі 

стимулюванням і сприянням участі приватного сектору як джерела 

фінансування МСБ; 

- розширення доступу до програм кредитування через трансформування 

міжнародних запозичень у кредитні ресурси для МСП за такими напрямками як 

впровадження нових технічних або технологічних рішень, придбання техніки 

та обладнання, розширення, адаптація та модернізація виробництва, 

комерційних або сервісних потужностей [140]; 

- сприяння доступу стартапів до фінансування в рамках міжнародних 

програм розвитку;  

- стимулювання кредитування експортоорієнтованого МСБ 

сприяння розвитку небанківських форм фінансування суб’єктів МСБ (в 

тому числі через кредитні спілки, краудфандінг та інститути фондового ринку); 

- адаптація умов проведення тендерів при здійсненні державних 

закупівель для участі малого і середнього бізнесу; 

- підтримка впровадження МСП міжнародних стандартів фінансової 

звітності; 

- розвиток інструментів фінансової освіти для мікро та малого бізнесу для 

поширення використання наявних інструментів та ринкових можливостей. 

3. Розвиток зеленої економіки – новий напрям у МСБ 

- розробка та реалізація національної стратегії управління відходами, що 

створить ринки циркулярної економіки відкриті для МСП; 

- підтримка розвитку екологічного туризму та альтернативної енергетики; 

- поширення обізнаності МСП щодо екологічних стандартів та принципів 

екологічного менеджменту; 
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- сприяння налагодженню виробництва еко- та біопродуктів, 

впровадження заходів з енергоефективності; 

- інформаційне забезпечення та підтримка МСП щодо екологічних вимог 

українського та європейського законодавства; 

- план доступу до міжнародних фондів фінансування екологічно-

орієнтованих економічних проектів; 

- заохочення до створення екологічних стимулів приватним фінансовим 

сектором для підприємств. 

Ланцюжок створення вартості їжі і пиття в ЄС викликає 17 % наших 

прямих викидів парникових газів і 28 % матеріального використання ресурсу, з 

нашими зразками споживання, що мають глобальні впливи, особливо пов’язані 

зі споживанням тваринних білків [141]. Це – головний споживач високоякісної 

води, яка важлива для її успіху. Однак, в одному тільки ЄС, ми витрачаємо 

даремно 90000000 тон їжі кожен рік або 180 кг на людину. Велика частина 

цього – їжа, яка є все ще підходящої для споживання людиною. Спільними 

зусиллями фермерів, харчової промисловості, роздрібних торговців і 

споживачів за допомогою ресурсозберігаючих технологій виробництва, , 

життєздатний вибір продуктів харчування (відповідно до рекомендацій ВООЗ, 

кількість білків тваринного походження, у тому числі м’яса і молочних 

продуктів, споживаних на людину) і скорочення харчових відходів може 

сприяти підвищенню ефективності використання ресурсів та забезпечення 

продовольчої безпеки на глобальному рівні [142]. 

Настав час усвідомити, що наше економічне процвітання і благополуччя 

залежать від нашого природного капіталу, в тому числі екосистем, які 

забезпечують нас з потоком основних товарів і послуг – від родючого ґрунту, 

родючої землі і моря, з прісної води і чистого повітря до запилення, боротьби з 

повенями і регулювання клімату. Саме такий підхід декларується ЄС у 

стратегіях розвитку, що необхідно і нам імплементувати, якщо нашою ціллю є 

інклюзивний розвиток. 
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Глобальна пандемія поставила у надзвичайно важкі умови виживання 

малий і середній бізнес в Україні і особливо ті малі і середні підприємства, які 

займалися виробництвом і постачанням продовольства. На межі виживання 

опинилися фермерські господарства і саме для активізації їх економічної 

діяльності необхідно посилити роль малого і середнього бізнесу у сфері 

забезпечення продовольчої безпеки країни. 

В умовах поширення пандемії COVID-19, незважаючи на наявний 

потужний агропродовольчий потенціал та здатність повністю забезпечити себе 

харчовими продуктами, Україна поступово опиняється перед потужними 

викликами національній продовольчій безпеці.  

Формування збалансованої системи продовольчої безпеки вимагає 

прийняття обґрунтованих критеріїв та показників її оцінки. Сьогодні визнання 

на глобальному рівні проблеми продовольчої безпеки закріплено в 

міжнародних угодах щодо регулювання важливих складових людської 

діяльності, а боротьба з хронічним голодом населення входить в усі стратегічні 

Цілі сталого розвитку, прийняті Генеральною Асамблеєю ООН, які адаптовані 

на національному рівні в багатьох країнах, зокрема і в Україні у 2016 році [143]. 

У 2019 р. Державною службою статистики України розроблено 

Методологічні положення [144] щодо формування балансів основних продуктів 

рослинництва та тваринництва, які відображають рух продукції від моменту 

виробництва до моменту її кінцевого використання, дозволяють представити 

загальну картину продовольчої і сільськогосподарської ситуації в країні та 

міститимуть розрахунки споживання населенням основних продуктів 

харчування, середньодобового споживання однією особою основних мікро- та 

макроелементів у складі продуктів харчування. Методологічні положення 

насамперед ураховують вимоги та рекомендації Продовольчої та 

сільськогосподарської організації ООН (ФАО) щодо формування продовольчих 

балансів. Саме дані продовольчих балансів повинні стати основою економічних 

розрахунків формування сучасної та повноцінної системи продовольчої безпеки 
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України і стати основою для включення у стратегію розвитку МСБ посилення 

ролі фермерських господарств у реалізації даного завдання. 

В Україні ще повністю не сформована правова та інституційна база для 

формування стійкого балансу виробництва і розподілу продовольства, що 

суттєво обмежує можливості державних інститутів у сфері регулювання ринків. 

Можливо, вказана проблема в Україні буде вирішена з прийняттям Закону «Про 

продовольчу безпеку», де будуть чітко окреслені повноваження органів 

державного управління у сфері продовольчої безпеки, заходи зі створення та 

зберігання стратегічних запасів продовольства тощо. 

Згідно методики [145], затвердженої постановою Кабінету Міністрів 

України «Деякі питання продовольчої безпеки» від 05.12.2007 р. № 1379, 

визначено всього сім індикаторів продовольчої безпеки (добова цінність 

раціону людини; забезпечення раціону людини основними видами продуктів; 

достатністю запасів зерна у державних ресурсах; економічною доступністю 

продуктів; диференціацією вартості харчування за соціальними групами; 

ємністю внутрішнього ринку окремих продуктів; продовольча незалежність за 

окремим продуктом), що потребує негайного оновлення, оскільки пандемія 

COVID-19 несе Україні як загрози, так і неочікувані можливості. Україна може 

стати гарантом світової продовольчої безпеки, тому особливої актуальності 

набуває розробка та прийняття Стратегії продовольчої безпеки України, з 

метою формування стійкої системи продовольчої безпеки держави з 

урахуванням загроз та наслідків створених пандемією COVID-19. Це дасть 

додаткові можливості розвитку малому і середньому бізнесу, оскільки держава 

повинна забезпечити своїм громадянам гарантію продовольчої безпеки, яка 

розглядається як – стан економіки держави, за якого, незалежно від 

кон’юнктури світових ринків, забезпечується продовольча незалежність 

держави, населенню країни гарантується фізична, економічна та соціальна 

доступність, якість і безпечність основних видів харчових продуктів та чистої 

питної води, в обсягах не менше раціональних норм споживання харчової 

продукції, необхідної для активного і здорового способу життя, зобов’язує 
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забезпечити продовольчу незалежність, продовольчий суверенітет, економічну 

доступність продовольства, фізичну доступність продовольства, раціональні 

норми споживання  

В рамках Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН 

(FAO) [146] визначено чотири виміри, які повинні відображати очікувані 

результати стратегії продовольчої безпеки України : 

- забезпеченість продовольством, як «кількість їжі, яка присутня в країні 

або області через всі форми внутрішнього виробництва, імпорту, запасів 

продовольства та продовольчої допомоги»; 

- доступність – «можливість домогосподарств регулярно отримувати 

достатню кількість їжі через комбінацію закупівель, бартеру, запозичень, 

продовольчої допомоги або подарунків»;  

- стабільність – що повинна бути забезпечена «завжди», з точки зору 

наявності, доступу та використання продуктів харчування для продовольчої 

безпеки;  

- використання – «безпечно ї та поживно їжі, яка відповідає дієтичним 

потребам». Ця категорія також включає наявність безпечної питної води та 

належних санітарно-гігієнічних умов;  

- стратегічна ціль продовольчої безпеки – забезпечення населення країни 

безпечною, якісною і доступною сільськогосподарською продукцією, сирови-

ною і продовольством в обсягах, що забезпечують раціональні норми 

споживання харчової продукції. Визначальну роль в забезпеченні продовольчої 

безпеки повинен відіграти саме малий і середній бізнес у секторах сільське і 

рибне господарство та харчова промисловість. 

Організаційно-економічні механізми регулювання забезпечення системи 

продовольчої безпеки визначаються у відповідних нормативно-правових актах 

враховуючи умови та стан функціонування національної економіки та 

забезпечення фінансовими ресурсами державного та місцевих бюджетів. 

Економічні умови діяльності МСБ в умовах глобальної пандемії свідчать про 
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те, що саме на них повинна розраховувати держава при розробці стратегічних 

документів щодо забезпечення продовольчої безпеки країни. 

Для організації і управління забезпеченням продовольчої безпеки 

необхідно: 

- удосконалити нормативно-правове регулювання у сфері продовольчої 

безпеки (Методичні рекомендації щодо розрахунку рівня економічної безпеки 

України від 29.10.2013 № 1277, Методику визначення основних індикаторів 

продовольчої безпеки від 05.12.2007 № 1379 «Деякі питання продовольчої 

безпеки», проект закону України «Про продовольчу безпеку України» № 8370-

 1) [147, 148, 145, 149] та нормативно-правову базу у сфері безпеки харчової 

продукції для захисту життя і здоров’я споживачів, сільського господарства та 

сталого розвитку сільських територій; 

- розробити ефективну систему забезпечення належного державного 

контролю за безпечністю харчових продуктів в системі оптової торгівлі та 

роздрібній торгівельній мережі згідно вимог до безпечності харчових 

продуктів (Накази МОЗ № 696, № 368 та № 548, основні положення яких 

гармонізовані з вимогами ЄС (Регламенти ЄС № 609, № 1881, № 2073) [150, 

151, 152]. 

- забезпечити щорічну розробку прогнозних балансів попиту і пропозиції 

сільськогосподарської продукції, сировини і продовольства; 

- забезпечити ведення моніторингу стану продовольчої безпеки; 

- забезпечити моніторинг, прогнозування і контроль та запобігання 

внутрішніх і зовнішніх загроз продовольчій безпеці та мінімізації їх негативних 

наслідків;  

- реалізувати заходи щодо досягнення та підтримання порогових значень 

показників продовольчої незалежності, економічної та фізичної доступності по 

основних видах сільськогосподарської продукції, сировини і продовольства. 

Закласти у стратегічні документи активізація ролі МСБ: 

1. Для підвищення економічної доступності продовольства необхідно: 
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- здійснення комплексу заходів спрямованих на зниження рівня бідності 

та безробіття в країні; 

- розробити адресну програму підтримки окремих малозабезпечених 

категорій населення включаючи вагітних жінок і тих, хто вигодовує немовлят, 

дітей всіх вікових груп, а також осіб, які перебувають в установах соціальної 

сфери продуктами здорового харчування, зокрема через запровадження 

Програми продовольчих талонів, яка успішно реалізується у  

США з 1961 року [153]. 

2. Для забезпечення фізичної доступності продовольства: 

- активізувати розвиток транспортної та логістичної інфраструктури для 

гарантованого і рівномірного за часом продовольчого постачання населення; 

- формувати стратегічні запаси продовольства в обсягах, достатніх для 

стабільного забезпечення населення продуктами харчування не менше як на 90 

днів; 

- удосконалити підходи до формування державного резерву 

сільськогосподарської продукції, сировини і продовольства, які повинні 

визначатися номенклатурою відповідних матеріальних цінностей і норм їх 

нагромадження; 

- активізувати розвиток інфраструктури гуртової та роздрібної торгівлі; 

- посилити роль вітчизняних біржових інститутів в інфраструктурі 

продовольчих ринків та забезпечити формування прозорих і конкурентних цін 

на національному рівні; 

- вивести біржовий механізм на якісно новий рівень розвитку і сприяти 

створенню необхідної регулятивної бази щодо функціонування ринку спотових 

та форвардних угод, а також створити необхідні умови для залучення 

інвестиційного капіталу у розвиток вітчизняного біржового товарного ринку 

деривативних контрактів; 

- встановити вимоги та ліцензійні умови для ведення біржової торгівлі 

продовольчими товарами, які б сприяли відслідковуванню якості та діючих 

стандартів. 
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3. Для розвитку сільських територій: 

- створення умов для розширення сфери зайнятості на селі на основі 

ефективного використання природоресурсного потенціалу сільських територій, 

стимулювання розвитку підприємництва як у сільському господарстві, так і в 

несільськогосподарських видах діяльності; 

- забезпечення істотного підвищення рівня доходів та поліпшення 

соціального захисту сільського населення; 

- наближення та вирівнювання умов життєдіяльності міського та 

сільського населення, формування мережі підприємств, установ та організацій, 

які надаватимуть необхідні послуги сільському населенню; 

- запобігання занепаду депресивних сільських територій, розширення 

можливостей сільських громад розв’язувати проблеми життєдіяльності 

населення; 

- забезпечення покриття територій сільських населених пунктів рухомим 

(мобільним) зв’язком. 

4. Для виробництва сільськогосподарської продукції, сировини і 

продовольства: 

- ефективне використання землі в якості виробничого ресурсу і активу 

шляхом створення сприятливих умов для відкритої і прозорої оренди 

державних і комунальних земель та запровадження повноцінного ринку земель 

сільськогосподарського призначення. Для досягнення цієї мети необхідно 

послабити регулювання обігу прав на землю та консолідувати право власності 

та право користування землею, удосконалити систему кадастру і реєстрації 

прав на нерухоме майно, забезпечити захист прав на земельні ділянки; 

- створення нових технологій виробництва, переробки та зберігання 

сільськогосподарської продукції, сировини і продовольства, які відповідають 

встановленим екологічним, санітарно-епідеміологічним, ветеринарним і іншим 

вимогам, з метою забезпечення населення якісною та безпечною харчовою 

продукцією, їх впровадження і використання; 
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- підвищення врожайності сільськогосподарських культур, збереження, 

відновлення і підвищення родючості земель сільськогосподарського 

призначення, раціональне використання земель сільськогосподарського 

призначення, дотримання технологій виробництва сільськогосподарських 

культур; 

- сталий розвиток тваринництва; 

- розвиток племінної справи, селекції і насінництва; 

- розширення і більш інтенсивне використання потенціалу об'єктів 

товарної аквакультури і нових технологій їх вирощування; 

- вдосконалення механізмів регулювання ринку сільськогосподарської 

продукції, сировини і продовольства, рибної продукції в частині підвищення 

оперативності та усунення цінових диспропорцій на ринку; 

- створення механізму підтримки сільськогосподарських товаро-

виробників щодо закупівлі машин і обладнання, добрив, засобів захисту рослин 

і тварин. 

Формування сучасної та повноцінної системи продовольчої безпеки 

України дозволить забезпечити продовольчу безпеку як найважливішу 

складову національної безпеки, прогнозувати і запобігати ризики соціально-

економічного розвитку та загрози національній безпеці, підвищувати її 

стійкість, створювати умови для динамічного і збалансованого розвитку МСБ 

агропродовольчого сектора, сільських територій, поліпшення якості харчування 

і добробуту населення. 

Очікуваними результатами залучення малого і середнього бізнесу до 

вирішення питань продовольчої безпеки стануть такі ефекти: 

- підприємництво є основою економічного зростання;  

- зросте ефективність регулювання бізнес-середовища на всіх етапах 

діяльності МСБ; 

- зросте рівень конкуренції на внутрішньому ринку; 

- МСБ отримають широкий доступ до необхідних фінансових, майнових, 

природних ресурсів; 
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- зросте кількість МСБ, що успішно конкурують на внутрішньому та 

глобальних ринках; 

- покращиться якість і доступ забезпечення МСБ необхідної 

інфраструктури розвитку; 

- покращиться компетенція підприємливості в суспільстві, що стане 

чинником процвітання та збагачення МСБ; 

- держава активно та ефективно реалізує державну політку в сфері МСБ; 

- розшириться участь МСП у формуванні ефективної державної політики; 

- зросте рівень доданої вартості, що генерує МСБ; 

- збільшиться кількість офіційно зайнятих у МСБ. 

Висновки до розділу 3 

1. Результатами аналізу підтверджено, що, Україна сьогодні потребує 

ефективного управління економікою, послідовної економічної політики, 

спрямованої на стабілізацію, інноваційне оновлення та розвиток, складовими 

якого є модернізовані державні інститути, згуртоване суспільство, власний 

шлях економічного розвитку і стимулювання розвитку малого та середнього 

бізнесу, як основи інклюзивного розвитку країни та акцентовано увагу на тому, 

що відкладення повноцінного запровадження державою засад стратегічного 

планування та управління національною економікою, яке базується на оцінці 

результатів, є підґрунтям корупції, розгортання тіньової діяльності та 

розшарування населення. 

2. Зниження розриву у доходах як один із основних пріоритетів 

інклюзивного зростання необхідно реалізувати через удосконалення соціальної 

політики держави, забезпечити структурні трансформації в економіці України, 

встановлення реальної мінімальної заробітної плати і розміру споживчого 

кошика, покращення моніторингу ринків праці та освіти з метою прогнозування 

потреб ринку праці у кваліфікованій робочій силі та розширення можливостей 

для нарощення конкурентоспроможності робочої сили через удосконалення 

освітніх послуг. Базовими принципами інклюзивного розвитку мають стати такі 
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принципи: рівних можливостей; справедливості для всіх; відкритості; 

інклюзивних рішень; верховенства закону; інклюзивної демократії; гідної праці 

та гідного рівня життя; підприємницької активності для всіх; соціальної 

згуртованості; науковості.  

3. Враховуючи наукові дослідження вчених в Україні можна 

стверджувати, що концепція інклюзивності активно обговорюється, проте 

здебільшого у контексті освіти чи працевлаштування людей з інвалідністю і 

менше – як модель економічного розвитку. Водночас проблема бідності та 

критичний рівень розшарування населення і взаємної недовіри потребують 

нових інклюзивних підходів в економіці.  

4. Дослідження особливостей ринку праці на мікрорівні через аналіз 

диференціації заробітної плати, дозволило виокремити такі причини 

нерівномірності розподілу доходів: відмінності в здібностях (фізичних та 

інтелектуальних), відмінності освіти і кваліфікації, працьовитість і мотивацію, 

професійну ініціативність та схильність до ризику, походження, зв’язки, розмір 

і склад сім’ї, володіння власністю, удачу, везіння та інше, що входить до числа 

мікроекономічних факторів діяльності малого і середнього бізнесу. 

5. Підтверджено необхідність розроблення стратегії розвитку МСБ на 

таких ключових принципах: сприятливий клімат для бізнесу; технологічна 

модернізація та підйом по ланцюгу вартості через включення до нього МСБ; 

підвищення ефективності використання внутрішніх ресурсів; низькі податки 

при жорсткому дотриманні бюджетної дисципліни; державне фінансування в 

секторах з найбільшим ризиком банкрутства через створення 

державних/напівдержавних інвестиційних компаній та фонду кредитування 

МСБ, фінансування цих структур лише через контрольовані державні банки; 

розширення зайнятості та створення продуктивних робочих місць для надання 

перспективи працездатному населенню жити гідно і зменшення нерівності по 

доходах; 

 6. Встановлено, що важливим завданням покращення якості 

інституційного середовища є вдосконалення державного менеджменту в 
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науково-технічній та інноваційній сферах через оновлення інфраструктурної 

складової, оскільки інновації в системі управління процесами суспільного 

розвитку – шлях до підвищення ефективності державної політики в цілому і 

державної політики розвитку малого і середнього бізнесу, зокрема. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення і запропоновано нове 

розв’язання наукового завдання, що полягає у поглибленні теоретико-

методологічних і організаційно-економічних засад впливу мікроекономічних 

детермінант на розвиток малого і середнього бізнесу в Україні та розробленні 

практичні рекомендації щодо його активізації. 

1. На основі дослідження теоретичних, практичних засад, тенденцій і 

детермінант розвитку малого та середнього бізнесу, систематизовано наукове 

трактування таких економічних категорій, як «малий і середній бізнес», «малі і 

середні підприємства», «підприємництво», що дозволило запропонувати 

використовувати економічні категорії «малий і середній бізнес» і «малі і 

середні підприємства» як тотожні, але розмежовувати поняття «малий бізнес» і 

«мале підприємництво». Це дозволило проаналізувати результати діяльності 

малого і середнього бізнесу, використовуючи статистичні дані малих і середніх 

підприємств та виокремити особливості їх розвитку.  

2. Узагальнивши загальноприйняті підходи, ми схиляємося до того, що 

мікроекономічні детермінанти це – мікрофактори, які ідентифікують фактори 

розвитку МСБ, пов’язані з діяльністю з організації виробництва товарів і 

надання послуг та формуються під впливом виробничих, збутових, сервісних та 

ринкових факторів. Кожна з мікроекономічних детермінант має декілька 

складових, зокрема до складу виробничих факторів включається технічна 

складова (вік обладнання, ступінь автоматизації виробництва, забезпеченість 

ресурсами й ін.) і управлінська складова (роль керівництва, персонал та ін.). 

Важливо виокремити одні з основних мікроекономічних детермінант впливу на 

обсяг інвестицій: становище підприємства на ринку і частка ринку; ціни на 

продукцію; наявність серйозних конкурентів; обсяги власного капіталу і 

чистого прибутку та інші показники ефективності діяльності. 

3. В Україні незаслужено заниженою є увага до мікроекономічних 

детермінант розвитку МСБ, оскільки це дозволяє бізнесу перекладати вину на 
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державу, хоча за останні роки, у оглядах конкурентоспроможності економік 

країн, звертається увага на зростання ролі мікроекономічних детермінант у 

відставанні країн у економічному розвитку, тому саме у можливостях успішної 

реалізації мікроекономічних факторів, а не лише макроекономічних криється 

успіх економічного розвитку МСБ і саме такі процеси називаються 

саморегулюванням, до якого наш бізнес лише звикає. 

4. Особливості тенденцій розвитку малого і середнього бізнесу (МСБ) в 

Україні та в ЄС, характеризуються тим, що в ЄС вони відіграють важливу роль 

у створенні робочих місць, грошових надходжень, сплаті податків та отриманні 

доданої вартості. В середньому по економіці частка МСБ переважає за часткою 

підприємств, часткою зайнятих та часткою доданої вартості. винятком. Така ж 

ситуація здебільшого спостерігається і в Україні, хоча динаміка розвитку МСБ 

за різними показниками не така рівномірна як в ЄС, що пояснюється різними 

факторами: коливаннями в самій економіці Україні, початком військових дій, 

загостренням політичної ситуації тощо. В Україні внесок малого і середнього 

бізнесу у ВВП складає 55%, але при зміні підходів до виміру, великі та середні 

підприємства складатимуть – 73% ВВП, тобто мікро- і малі підприємства в 

Україні – це лише 16% ВВП, а у Європі – у два рази більше. 

5. Малі та мікропідприємства в Україні мають негативні тенденції за 

показниками рентабельності діяльності та чистого прибутку, які є 

мікроекономічними детермінантами розвитку малого і середнього бізнесу. Дані 

тенденції не є постійними, але можна зробити висновок, що підприємства 

даного розміру більш вразливі до різних факторів та мають менше 

можливостей для утримання своїх ринкових позицій. 

6. Визначено особливості макро-, мезо- та мікрорівня, які відрізняються в 

залежності від розміру суб’єкта, що надає фінансування, сформульовано 

інституційні засади інвестування МСБ, які випливають із формальних та 

неформальних правил та розрізняються за законодавчо-нормативним 

регулюванням держави та впливом культури, цінностей на їхнє становлення і 

втілення. 
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7. Запропонована класифікація, бар’єрів ведення бізнесу яка ґрунтується 

на міжнародних методологічних підходах та враховує українські реалії ведення 

бізнесу. Виділено такі бар’єри як адміністративний/інституційний, 

технологічний, фінансовий, торгівельний, інформаційно-компетентісний, 

корупційний. Корупційний бар’єр визначений без розподілу за рівнями, як той, 

що формується на мікро-економічному рівні, але має макроекономічне 

значення та підґрунтя. 

8. Уточнено роль малого та середнього бізнесу, як чинника стабілізації 

виробництва продукції харчування в період пандемії COVID для спрощення і 

розширення доступу населення до продовольства, стимулюючи безконтактні 

торгівельні операції. Активізація діяльності МСБ зможе вплинути на 

формування таких найважливіших мікроекономічних детермінант як дохід та 

прибуток та отримати, окрім економічного ефекту, зниження рівня масового 

скупчення людей, захворюваності та рівня напруги у суспільстві. Також зросте 

роль МСБ у забезпеченні зайнятості, насиченні ринку споживчими товарами і 

послугами, послабленні монополізму, розвитку конкуренції, структурній 

перебудові економіки. 

9. Визначено, що найбільше МСБ турбує невизначеність поточної 

ситуації в умовах, коли важко передбачити тривалість карантину та зміни у 

поведінці споживачів, оскільки прораховувати будь-які сценарії розвитку свого 

бізнесу практично неможливо. Зменшення обсягів замовлень, зрив термінів 

закупок та поставок, паралізування каналів збуту відбувається в умовах 

зниження доходів, і практично незмінних видатків (оренда, комунальні 

послуги) і необхідності адаптації до організації дистанційної роботи або ж 

організації транспортування співробітників в умовах обмеження пересування. 

10. Особливості впливу і важливість мікроекономічних детермінант 

зумовлюють необхідність розвитку мікроекономічних засад малого і середнього 

бізнесу в Україні через синергію механізму саморегулювання, основою якого є 

мікроекономічні чинники, та державного регулювання. Це дозволить через 
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механізм синергетичного ефекту реалізувати концепцію інклюзивного розвитку 

малого і середнього бізнесу в Україні.  

11. Необхідною умовою ефективної діяльності малого і середнього 

бізнесу є удосконалення підходів до розробки державної політики 

стимулювання розвитку малого і середнього бізнесу, які полягають у 

забезпеченні тісного зв’язку цілей розвитку МСБ із загальноекономічними і 

соціальними цілями країни; сприяння розвитку таких мікроекономічних 

чинників як культура та навики ведення бізнесу через приєднання до 

Глобального моніторингу підприємництва (ГМП), сприяння розвитку 

соціального підприємництва в Україні, сприяння навчанню підприємництву 

молоді, жінок та внутрішньо переміщених осіб; встановленні ефективного 

механізму моніторингу результатів для забезпечення чіткого розмежування 

функцій реалізації державної політики на центральному і місцевому рівнях 

влади; покращення рівня конкурентоспроможності та інноваційної діяльності 

МСБ; забезпеченнях участі у регіональному розвитку, розроблення механізму 

співфінансування сільськогосподарських підприємств, забезпечення взаємодії 

між наукою та бізнесом 
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Додаток А.1 

Кількість підприємств МСБ у країнах ЄС у 2015 

Країна/Розмір 

підприємства 
Всього 

Від 0 до 9 

найнятих 

осіб 

Від 10 до 

19 

найнятих 

осіб 

Від 20 до 

49 

найнятих 

осіб 

Від 50 

до 249 

найнят

их осіб 

250 

найнятих 

осіб та 

більше 

ЄС- 27 країн (з 

2020) 21 559 394 : : : 199 809 39 094 

ЄС- 28 країн 

(2013-2020) 23 500 341 21 800 000 900 000 500 000 227 976 45 524 

Бельгія 602 153 569 950 17 397 9 838 4 067 901 

Болгарія 326 219 298 559 13 975 8 776 4 240 669 

Чехія 1 001 048 961 287 19 211 12 363 6 629 1 558 

Данія 210 726 187 367 11 714 7 351 3 616 678 

Німеччина 2 408 352 1 985 471 236 868 116 741 57 918 11 354 

Естонія 68 124 61 513 3 369 2 008 1 062 172 

Ірландія 243 433 224 742 : 5 514 : : 

Греція 789 975 764 471 15 368 : : : 

Іспанія 2 465 540 2 337 621 72 369 37 801 14 830 2 919 

Франція 2 908 814 2 765 282 73 715 46 148 19 472 4 196 

Хорватія 146 637 134 007 6 870 3 580 1 799 381 

Італія 3 683 127 3 497 783 117 691 45 791 18 700 3 162 

Кіпр 48 331 : 1 913 951 : 64 

Латвія 109 642 100 216 4 911 2 881 1 434 200 

Литва 186 468 172 526 7 091 4 315 2 199 337 

Люксембург 31 926 27 841 2 080 1 227 632 146 

Угорщина 536 610 504 904 17 536 8 993 4 323 854 

Мальта 26 059 24 123 983 592 310 51 

Нідерланди 1 092 243 1 042 588 24 516 15 371 8 228 1 540 

Австрія 322 325 280 850 23 031 12 134 5 228 1 082 

Польща 1 606 559 1 534 086 31 310 23 059 14 913 3 191 

Португалія 807 183 769 043 21 219 11 201 4 933 787 

Румунія 458 122 405 493 26 475 16 434 8 078 1 642 

Словенія 134 727 127 603 3 862 1 938 1 112 212 

Словаччина 429 524 414 630 8 564 3 480 2 319 531 

Фінляндія 229 096 209 328 10 461 5 991 2 735 581 

Швеція 686 433 649 412 19 426 11 344 5 277 974 

Норвегія 293 403 267 922 14 314 7 450 3 095 622 

Швейцарія 142 775 95 796 25 532 13 719 6 582 1 146 

Великобританія 1 940 947 1 734 989 113 176 58 185 28 167 6 430 
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Додаток А.2 

Кількість підприємств МСБ в ЄС у 2016 р. 

Країна/Розмір 

підприємства 
Всього 

Від 0 до 9 

найнятих 

осіб 

Від 10 до 

19 

найнятих 

осіб 

Від 20 до 

49 

найнятих 

осіб 

Від 50 до 

249 

найнятих 

осіб 

250 

найнятих 

осіб та 

більше 

ЄС- 27 країн (з 

2020) 

22 309 

822 : 838 915 443 520 : 40 289 

ЄС- 28 країн 

(2013-2020) 

24 425 

954 23 000 000 955 134 502 903 230 000 46 485 

Бельгія 611 708 579 074 17 653 9 898 4 171 912 

Болгарія 336 041 308 099 14 194 8 818 4 268 662 

Чехія 1 018 473 978 289 19 414 12 435 6 758 1 577 

Данія 218 549 194 104 12 278 7 801 3 714 652 

Німеччина 2 467 686 2 022 140 249 416 123 860 60 505 11 762 

Естонія 70 617 63 952 3 366 2 083 1 047 169 

Ірландія 245 059 225 257 : 5 982 : : 

Греція 793 946 766 482 16 549 : : : 

Іспанія 2 682 905 2 538 801 82 487 43 359 15 072 3 185 

Франція 3 058 220 2 909 125 78 082 47 158 19 657 4 199 

Хорватія 147 481 134 460 7 176 3 660 1 795 390 

Італія 3 719 596 3 526 539 122 744 47 546 19 518 3 249 

Кіпр 50 017 : : : 465 69 

Латвія 115 476 106 392 4 639 2 815 1 432 198 

Литва 192 557 178 530 7 030 4 418 2 234 345 

Люксембург 32 278 28 054 2 164 1 265 642 153 

Угорщина 551 173 518 649 17 883 9 289 4 471 881 

Мальта 29 047 26 973 1 029 653 332 60 

Нідерланди 1 134 681 1 084 394 24 820 15 401 8 452 1 614 

Австрія 323 912 281 806 23 376 12 309 5 331 1 090 

Польща 1 694 912 1 620 219 32 228 23 877 15 273 3 315 

Португалія 833 028 793 477 21 790 11 763 5 190 808 

Румунія 465 607 411 905 27 303 16 508 8 235 1 656 

Словенія 138 923 131 660 3 967 1 943 1 129 224 

Словаччина 446 280 432 900 6 241 4 130 2 454 555 

Фінляндія 228 616 208 538 10 577 6 085 2 827 589 

Швеція 703 035 664 688 20 012 11 821 5 489 1 025 

Великобританія 2 116 132 1 906 453 116 219 59 383 27 881 6 196 
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Додаток А.3 

Кількість підприємств МСБ в ЄС у 2017 р. 

Країна/Розмір 

підприємства  Всього 

Від 0 до 

9 

найняти

х осіб 

Від 10 

до 19 

найняти

х осіб 

Від 20 

до 49 

найняти

х осіб 

Від 50 до 

249 

найнятих 

осіб 

250 

найнятих 

осіб та 

більше 

ЄС- 27 країн (з 

2020) 

22 234 

234 

20 000 

000 : 444 269 207 725 41 491 

ЄС- 28 країн 

(2013-2020) 

24 378 

356 

22 600 

000 950 000 505 202 236 183 47 810 

Бельгія 631 819 598 781 17 877 9 918 4 283 960 

Болгарія 340 487 311 829 14 572 9 121 4 290 675 

Чехія 1 019 773 978 967 19 420 12 872 6 895 1 619 

Данія 223 360 198 166 12 477 8 247 3 777 693 

Німеччина 2 504 371 

2 055 

093 248 596 126 908 61 634 12 139 

Естонія 75 788 69 069 3 457 2 064 1 029 169 

Ірландія 264 734 243 956 10 858 6 355 3 019 546 

Греція 719 492 688 217 18 604 : : : 

Іспанія 2 661 427 

2 512 

494 83 736 45 827 16 007 3 362 

Франція 2 783 993 

2 659 

644 67 041 36 387 16 862 4 059 

Хорватія 149 324 135 797 7 421 3 829 1 861 416 

Італія 3 712 043 

3 517 

178 123 486 : 19 814 : 

Кіпр 52 657 : : : : 80 

Латвія 112 867 103 316 4 944 2 975 1 438 194 

Литва 202 522 188 376 7 141 4 389 2 262 354 

Люксембург 33 741 29 471 2 148 1 283 683 156 

Угорщина 570 005 536 779 18 312 9 463 4 516 935 

Мальта 28 615 26 419 1 144 653 337 62 

Нідерланди 1 160 015 

1 108 

718 25 313 15 739 8 606 1 639 

Австрія 332 755 289 874 23 722 12 608 5 424 1 127 

Польща 1 744 285 

1 672 

365 28 961 23 994 15 501 3 464 

Португалія 868 079 826 908 22 455 12 351 5 482 883 

Румунія 485 215 431 910 26 986 16 543 8 113 1 663 

Словенія 142 153 134 614 4 071 2 053 1 182 233 

Словаччина 471 691 457 439 6 930 4 224 2 517 581 

Фінляндія 230 879 210 392 10 741 6 204 2 946 596 

Швеція 712 144 673 255 20 329 12 002 5 527 1 031 

Великобританія 2 144 122 

1 931 

336 117 076 60 933 28 458 6 319 
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Додаток А.4 

Кількість підприємств МСБ в ЄС у 2018 р. 

Країна/Розмір 

підприємства 
Всього 

Від 0 до 

9 

найнят

их осіб 

Від 10 

до 19 

найнят

их осіб 

Від 20 

до 49 

найня

тих 

осіб 

Від 50 

до 249 

найнят

их осіб 

250 

найнятих 

осіб та 

більше 

ЄС- 27 країн (з 

2020) 22 710 033 

21 150 

689 861 923 

452 

283 200 000 40 000 

ЄС- 28 країн 

(2013-2020) : : : : : : 

Бельгія 633 982 602 283 17 101 9 490 4 122 986 

Болгарія 343 769 315 666 14 127 8 955 4 331 690 

Чехія 1 043 330 

1 001 

856 19 858 12 905 7 057 1 654 

Данія 225 618 199 571 12 791 8 540 3 983 733 

Німеччина 2 600 926 

2 164 

898 245 089 

123 

882 55 740 11 317 

Естонія 77 499 70 680 3 466 2 125 1 063 165 

Ірландія 263 309 242 031 10 984 6 566 3 136 592 

Греція 708 699 672 143 22 014 10 511 3 508 523 

Іспанія 2 650 529 

2 501 

712 84 442 44 995 15 917 3 463 

Франція 2 860 378 

2 735 

701 67 560 36 632 16 594 3 891 

Хорватія 153 359 139 386 7 645 4 016 1 883 429 

Італія 3 697 955 

3 498 

405 125 962 : 20 364 : 

Кіпр 55 267 50 940 2 469 : : 81 

Латвія 112 728 102 750 5 237 3 070 1 462 209 

Литва 211 111 197 201 6 997 4 349 2 197 367 

Люксембург 34 347 29 951 2 212 1 307 709 168 

Угорщина 599 547 566 058 18 425 9 608 4 515 941 

Мальта 31 766 29 455 1 183 696 364 68 

Нідерланди 1 223 491 

1 170 

482 26 136 16 205 8 912 1 756 

Австрія 316 562 274 768 23 191 12 156 5 263 1 184 

Польща 1 960 361 

1 858 

814 51 598 31 111 15 474 3 364 

Португалія 895 848 852 566 23 731 12 886 5 745 920 

Румунія 501 974 448 714 27 196 16 447 7 955 1 662 

Словенія 145 716 137 765 4 252 2 206 1 247 246 

Словаччина 493 636 479 132 7 019 4 319 2 567 599 

Фінляндія 229 601 208 708 10 881 6 317 3 077 618 

Швеція 638 725 599 053 20 357 12 048 5 882 1 385 

Великобританія 2 190 175 

1 975 

128 117 820 61 312 29 385 6 530 
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Додаток Б.1 

Кількість працівників МСБ в ЄС у 2015 р. 

Країна/Розмір 
підприємства 

Всього 
Від 0 до 9 
найнятих 

осіб 

Від 10 до 
19 

найнятих 
осіб 

Від 20 до 
49 

найнятих 
осіб 

Від 50 до 
249 

найнятих 
осіб 

250 
найнятих 

осіб та 
більше 

ЄС- 27 країн (з 2020) 118235218 : : 13 058 116 : 37 320914 
ЄС- 28 країн (2013-
2020) 137 444935 40 000 000 : 15 149 787 : 46 257142 

Бельгія 2 769 085 958 868 229 582 315 743 414 465 850 427 

Болгарія 1 911 916 564 629 186 419 263 906 414 487 482 475 

Чехія 3 591 896 1 122 543 262 650 365 649 678 432 1 162 623 

Данія 1 666 048 336 684 : : 354 491 595 198 

Німеччина 28 258 410 5 501 621 3 123 955 3 469 844 5 691 495 10 471499 

Естонія 414 763 125 250 44 854 57 139 97 083 90 437 

Ірландія 1 308 019 379 072 : 164 155 : : 

Греція 2 162 572 1 139 461 202 851 : : : 

Іспанія 11 109 702 4 519 150 963 544 1 126 900 1 477 211 3 022 896 

Франція 14 645 799 3 917 697 1 164 485 1 621 420 2 282 651 5 659 547 

Хорватія 989 598 302 932 91 662 107 716 185 223 302 065 

Італія 14 225 278 6 484 518 1 542 941 1 360 151 1 808 046 3 029 622 

Кіпр 215 718 : 25 089 28 706 : 34 668 

Латвія 633 450 211 934 65 208 86 932 139 147 130 230 

Литва 934 445 267 612 94 713 131 034 215 449 225 637 

Люксембург 255 869 46 686 27 855 37 165 63 066 81 097 

Угорщина 2 596 236 883 235 232 775 266 351 428 799 785 076 

Мальта 134 212 43 420 13 329 18 118 32 042 27 303 

Нідерланди 5 461 082 1 576 224 426 003 590 377 992 658 1 875 814 

Австрія 2 742 655 695 741 : : : : 

Польща 8 652 063 3 212 130 457 798 687 118 1 549 796 2 745 221 

Португалія 3 007 264 1 240 232 279 930 336 913 : : 

Румунія 3 898 199 876 403 354 882 499 290 821 025 1 346 599 

Словенія 591 340 211 510 51 355 58 536 114 319 155 622 

Словаччина 1 502 912 620 979 113 922 107 220 236 629 424 162 

Фінляндія 1 454 614 363 187 143 638 181 705 265 908 500 179 

Швеція 3 102 080 764 624 : 386 285 577 957 : 

Норвегія 1 610 874 378 732 191 801 218 933 306 455 514 953 

Швейцарія 2 737 720 458 353 343 387 396 305 638 329 901 347 

Великобританія 19 209 717 3 527 754 1 618 803 2 091 671 3 035 262 8 936 228 
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Додаток Б.2 

Кількість працівників МСБ в ЄС у 2016 р. 

Країна/Розмір 

підприємства 
Всього 

Від 0 до 9 

найнятих 

осіб 

Від 10 до 

19 

найнятих 

осіб 

Від 20 до 

49 

найнятих 

осіб 

Від 50 до 

249 

найнятих 

осіб 

250 

найнятих 

осіб та 

більше 

ЄС- 27 країн (з 

2020) 

122 449 

301 : : 

13 670 

264 21 016 505 

38 304 

561 

ЄС- 28 країн 

(2013-2020) 

142 243 

833 42 000 000 

13 000 

000 

15 760 

568 24 181 243 

47 495 

375 

Бельгія 2 802 427 968 611 232 026 314 572 423 503 863 715 

Болгарія 1 961 520 592 929 189 367 265 904 419 472 493 848 

Чехія 3 661 872 1 134 528 265 962 368 528 696 211 1 196 643 

Данія 1 714 856 343 768 : : : : 

Німеччина 

29 086 

416 5 588 741 3 296 110 3 686 882 5 883 051 

10 631 

629 

Естонія 421 502 129 639 45 162 59 312 97 179 90 210 

Ірландія 1 381 788 385 367 : 178 003 : : 

Греція 2 366 201 1 299 624 219 729 : : : 

Іспанія 

11 713 

717 4 540 883 1 099 947 1 287 144 1 536 888 3 248 856 

Франція 

15 619 

439 4 681 373 1 261 153 1 646 440 2 304 725 5 725 748 

Хорватія 997 335 299 791 95 560 111 310 185 646 305 028 

Італія 

14 547 

328 6 530 641 1 611 800 1 413 049 1 882 976 3 108 862 

Кіпр 229 295 : : : 46 911 38 220 

Латвія 634 957 216 980 62 522 84 801 137 687 132 966 

Литва 954 639 275 218 93 876 133 595 218 565 233 385 

Люксембург 265 037 46 772 28 973 38 303 64 446 86 543 

Угорщина 2 672 445 905 522 237 678 274 093 443 080 812 072 

Мальта 142 606 45 922 14 227 19 654 31 841 30 962 

Нідерланди 5 598 998 1 612 301 439 137 597 315 1 014 667 1 935 584 

Австрія 2 778 445 700 318 311 036 366 359 535 523 865 209 

Польща 9 009 673 3 375 788 469 064 707 347 1 591 891 2 865 583 

Португалія 3 115 885 1 274 600 288 233 352 652 : : 

Румунія 3 978 093 900 656 366 050 500 670 832 677 1 378 040 

Словенія 604 234 214 243 52 789 58 584 115 048 163 575 

Словаччина 1 526 626 631 580 86 304 125 393 251 444 431 905 

Фінляндія 1 460 061 356 766 145 442 185 152 275 131 497 573 

Швеція 3 203 909 764 337 310 221 404 136 604 553 1 120 662 

Великобританія 

19 794 

532 3 764 911 1 583 765 2 090 304 3 164 738 9 190 814 
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Додаток Б.3 

Кількість працівників МСБ в ЄС у 2017 р. 

Країна/Розмір 

підприємства 
Всього 

Від 0 до 

9 

найнят

их осіб 

Від 10 

до 19 

найнят

их осіб 

Від 20 

до 49 

найнят

их осіб 

Від 50 до 

249 

найнятих 

осіб 

250 

найнятих 

осіб та 

більше 

ЄС- 27 країн (з 

2020) 125 293500 

37 519 

121 

11 464 

387 

13 710 

219 21 227 455 41 372 323 

ЄС- 28 країн (2013-

2020) 

145 229 

381 

41 412 

183 

13 107 

313 

15 814 

528 24 265 417 50 629 946 

Бельгія 2 871 948 990 906 233 444 311 994 430 723 904 881 

Болгарія 1 997 640 599 212 194 118 274 924 423 046 506 340 

Чехія 3 722 789 1 135 839 266 065 380 342 706 303 1 234 241 

Данія 1 749 593 : : : : : 

Німеччина 29 768 330 5 684 119 3 305 631 3 804 467 6 018 276 10 955 838 

Естонія 432 815 138 956 46 090 59 668 96 689 91 412 

Ірландія 1 456 391 404 280 145 150 188 647 293 737 424 577 

Греція 2 343 485 1 137 741 246 214 : : : 

Іспанія 12 104 938 4 569 295 1 116 023 1 374 281 1 632 668 3 412 672 

Франція 15 722 250 4 010 604 1 072 775 1 300 079 2 007 219 7 331 573 

Хорватія 1 024 484 304 326 98 396 115 861 189 033 316 868 

Італія 14 894 596 6 496 451 1 621 256 : 1 912 220 : 

Кіпр 248 711 : : : : 42 891 

Латвія 641 301 211 818 66 894 88 646 140 846 133 097 

Литва 970 682 280 194 95 029 132 855 221 909 240 695 

Люксембург 275 173 48 456 28 820 38 392 68 608 90 897 

Угорщина 2 714 859 896 754 243 746 279 667 449 486 845 206 

Мальта 148 277 44 635 : 20 407 : 33 179 

Нідерланди 5 792 516 1 642 367 453 788 616 521 1 058 514 2 021 325 

Австрія 2 850 280 714 956 : : : : 

Польща 9 233 948 3 481 387 424 868 709 641 1 623 217 2 994 835 

Португалія 3 278 903 1 321 714 297 356 370 691 : : 

Румунія 4 020 121 921 117 362 117 501 092 824 977 1 410 818 

Словенія 628 176 219 106 54 232 61 993 120 289 172 556 

Словаччина 1 607 921 675 515 95 999 128 282 257 264 450 861 

Фінляндія 1 487 837 354 924 148 062 188 763 284 094 511 995 

Швеція 3 305 536 792 516 318 644 414 795 624 050 1 155 531 

Великобританія 19 935 881 3 893 062 1 642 926 2 104 309 3 037 962 9 257 623 
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Додаток Б.4 

Кількість працівників МСБ в ЄС у 2018 р. 

Країна/Розмір 

підприємства 
Всього 

Від 0 до 9 

найнятих 

осіб 

Від 10 

до 19 

найнят

их осіб 

Від 20 до 

49 

найнятих 

осіб 

Від 50 до 

249 

найнятих 

осіб 

250 

найняти

х осіб та 

більше 

ЄС- 27 країн (з 

2020) 

129 373 

960 
37 615 929 

11 865 

037 

13 894 

416 
20 630 605 

45 367 

993 

ЄС- 28 країн 

(2013-2020) 
: : : : : : 

Бельгія 2 961 184 993 157 227 172 287 907 415 983 1 036 965 

Болгарія 2 014 979 600 160 188 914 269 166 430 079 526 660 

Чехія 3 778 328 1 147 031 272 233 382 297 722 209 1 254 557 

Данія 1 808 887 351 126 : : 386 184 642 401 

Німеччина 

31 120 

840 
5 906 162 

3 313 

617 
3 746 495 5 367 529 

12 787 

037 

Естонія 437 200 140 239 : : 99 955 90 980 

Ірландія 1 505 793 405 311 147 277 196 295 303 370 453 540 

Греція 2 593 935 1 220 551 291 420 306 887 333 882 441 201 

Іспанія 

12 574 

610 
4 563 648 

1 130 

649 
1 347 597 1 594 275 3 938 440 

Франція 

15 794 

505 
3 969 982 

1 065 

100 
1 309 042 1 995 880 7 454 500 

Хорватія 1 033 317 292 735 101 660 121 974 192 935 324 013 

Італія 

15 111 

869 
6 445 100 

1 654 

417 
: 1 968 854 : 

Кіпр 269 661 100 089 31 930 : : 46 873 

Латвія 658 337 213 077 70 846 91 464 141 329 141 621 

Литва 987 695 285 072 93 389 132 152 212 815 264 267 

Люксембург 286 339 48 970 29 925 39 198 70 926 97 320 

Угорщина 2 831 631 938 495 244 966 283 458 451 222 913 490 

Мальта 157 957 47 633 16 205 21 517 35 878 36 725 

Нідерланди 6 002 109 1 675 172 462 800 635 732 1 082 492 2 145 918 

Австрія 2 926 446 691 682 : : : : 

Польща 9 822 046 3 347 389 739 465 900 797 1 598 486 3 235 909 

Португалія 3 425 893 1 360 557 315 050 387 365 : : 

Румунія 4 061 210 943 328 365 615 499 594 808 941 1 443 732 

Словенія 654 750 223 699 56 862 66 168 125 723 182 304 

Словаччина 1 652 538 698 576 94 518 131 434 261 814 466 196 

Фінляндія 1 516 166 345 819 150 618 191 502 295 100 533 133 

Швеція 3 385 735 661 169 272 971 360 029 590 784 1 500 781 

Великобритані

я 

20 259 

468 
3 924 541 

1 640 

520 
2 137 983 3 165 573 9 390 852 
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Додаток В.1 

Додана вартість за витратами виробництва в ЄС в 2015 р. 

Країна/Розмір 

підприємства 
Всього 

Від 0 до 

9 

найняти

х осіб 

Від 10 до 

19 

найнятих 

осіб 

Від 20 до 

49 

найнятих 

осіб 

Від 50 до 

249 

найнятих 

осіб 

250 

найнятих 

осіб та 

більше 

ЄС- 27 країн (з 

2020) 5 625 394,3 : 437 898,3 : 

1 070 

648,4 

2 365 

148,8 

ЄС- 28 країн 

(2013-2020) 7 033 144,7 

1 400 

000,0 534 158,0 700 000,0 

1 299 

578,9 

3 061 

605,6 

Бельгія 201 616,6 48 805,4 14 921,7 24 327,5 36 797,2 76 764,8 

Болгарія 23 018,6 4 666,5 1 937,8 2 993,1 5 260,3 8 160,8 

Чехія 90 633,1 17 717,4 4 899,5 8 377,0 18 936,2 40 703,0 

Данія 136 144,1 29 699,6 : : 26 513,2 53 349,3 

Німеччина 1 566 029,9 

235 

004,6 127 478,4 162 638,0 324 672,1 716 236,8 

Естонія 10 617,1 2 750,9 1 022,4 1 470,0 2 781,7 2 592,0 

Ірландія 178 465,9 32 763,9 : 9 326,7 : : 

Греція 47 103,7 10 292,3 3 971,0 : : : 

Іспанія 458 524,6 

117 

761,6 35 993,8 48 380,6 81 933,7 174 455,0 

Франція 916 307,7 

209 

583,1 61 689,5 92 228,2 141 590,9 411 216,0 

Хорватія 21 210,1 3 832,2 1 769,6 2 416,9 4 387,3 8 804,1 

Італія 669 323,4 

188 

492,8 70 291,5 74 201,9 118 461,7 217 875,3 

Кіпр 7 251,1 : 814,3 1 025,1 : 1 690,5 

Латвія 10 579,4 2 195,3 925,2 1 464,8 2 824,5 3 169,5 

Литва 15 715,6 2 713,6 1 422,7 2 160,3 4 434,1 4 984,8 

Люксембург 22 761,3 4 699,5 1 520,4 2 827,9 5 754,5 7 959,1 

Угорщина 55 627,5 10 156,3 3 859,3 5 267,9 10 215,6 26 128,4 

Мальта 5 108,9 1 890,8 506,5 613,0 1 036,1 1 062,5 

Нідерланди 331 777,3 69 140,6 21 723,3 36 307,7 77 938,9 126 666,8 

Австрія 176 329,6 33 553,2 : : : : 

Польща 187 992,9 29 721,5 9 705,8 16 299,3 40 407,6 91 858,6 

Португалія 72 986,9 17 464,3 6 720,7 9 058,8 : : 

Румунія 54 523,9 8 432,2 3 621,1 5 735,1 10 685,7 26 049,8 

Словенія 19 333,2 4 410,4 1 700,5 2 103,9 4 233,5 6 885,0 

Словаччина 33 918,7 7 009,3 1 949,3 2 809,1 6 231,6 15 919,5 

Фінляндія 89 756,1 17 960,4 7 259,9 10 755,4 18 528,1 35 252,3 

Швеція 222 752,3 48 397,0 : 24 963,6 41 826,5 : 

Норвегія 192 024,3 36 817,7 12 403,1 : : : 

Швейцарія 356 367,8 40 810,6 32 104,8 48 606,5 : : 

Великобританія 1 407 750,4 

264 

916,6 96 259,8 121 186,8 228 930,5 696 456,8 
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Додаток В.2 

Додана вартість за витратами виробництва в ЄС в 2016 р. 

Країна/Розмір 

підприємства Всього 

Від 0 до 9 

найняти

х осіб 

Від 10 до 

19 

найняти

х осіб 

Від 20 до 

49 

найняти

х осіб 

Від 50 до 

249 

найняти

х осіб 

250 

найняти

х осіб та 

більше 

ЄС- 27 країн (з 

2020) 5 880 206,8 : 462 088,4 : 1 124 629,1 2 457 077,6 

ЄС- 28 країн 

(2013-2020) 7 183 981,7 

1 460 

000,0 541 902,4 700 000,0 1 316 410,3 3 136 941,2 

Бельгія 211 796,7 51 722,9 16 456,6 24 720,6 38 543,1 80 353,4 

Болгарія 24 802,7 5 026,4 1 981,3 3 042,4 5 645,8 9 106,7 

Чехія 93 932,4 18 118,9 5 224,8 8 538,9 19 966,2 42 083,6 

Данія 142 151,8 27 890,5 : : : : 

Німеччина 1 659 329,6 254 435,2 136 784,9 175 416,9 340 644,4 752 048,2 

Естонія 11 530,5 3 177,0 1 066,4 1 597,5 2 967,7 2 721,9 

Ірландія 187 406,6 34 329,1 : 14 282,4 : : 

Греція 45 240,0 8 479,0 3 264,6 : : : 

Іспанія 473 984,8 114 294,0 39 005,4 51 857,4 83 601,4 185 226,6 

Франція 941 089,0 216 489,4 65 683,5 94 311,3 145 473,3 419 143,5 

Хорватія 22 019,4 4 333,3 1 971,2 2 651,9 4 538,0 8 524,9 

Італія 701 638,6 195 451,7 73 150,7 78 335,2 125 504,2 229 196,8 

Кіпр 7 991,7 : : : 1 862,1 1 944,4 

Латвія 11 076,7 2 357,0 958,9 1 466,8 2 876,9 3 417,1 

Литва 16 867,6 3 036,6 1 443,3 2 359,1 4 633,7 5 394,8 

Люксембург 23 197,2 4 599,9 1 791,7 3 131,6 5 593,1 8 081,0 

Угорщина 56 586,0 10 284,7 4 174,3 5 381,9 10 457,1 26 287,9 

Мальта 5 512,0 1 900,4 533,5 859,4 1 066,1 1 152,5 

Нідерланди 346 975,4 72 813,0 23 119,0 37 887,0 82 662,7 130 493,7 

Австрія 185 800,1 35 558,9 16 094,6 22 839,5 42 133,4 69 173,8 

Польща 193 775,3 32 543,3 9 468,6 16 229,6 41 185,4 94 348,4 

Португалія 77 437,1 18 704,2 7 053,2 9 762,6 : : 

Румунія 60 379,2 9 776,3 4 585,3 6 275,2 : : 

Словенія 20 577,1 4 693,3 1 821,0 2 273,8 4 500,1 7 289,0 

Словаччина 35 247,0 7 921,3 1 889,1 3 119,8 6 514,1 15 802,7 

Фінляндія 95 608,1 18 911,6 7 538,3 11 468,2 20 307,4 37 382,6 

Швеція 228 410,2 50 406,6 17 243,4 25 856,6 44 599,4 90 304,3 

Великобританія 1 303 774,9 252 049,1 79 814,0 100 266,9 191 781,3 679 863,6 
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Додаток В.3 

Додана вартість за витратами виробництва в ЄС в 2017 р. 

Країна/Розмір 

підприємства 
Всього 

Від 0 до 9 

найнятих 

осіб 

Від 10 до 

19 

найнятих 

осіб 

Від 20 до 

49 

найнятих 

осіб 

Від 50 до 

249 

найнятих 

осіб 

250 

найнятих 

осіб та 

більше 

ЄС- 27 країн (з 

2020) 6 203 099,1 : : 625 888,1 

1 151 

878,7 

2 735 

701,9 

ЄС- 28 країн 

(2013-2020) 7 453 751,0 : : 727 455,1 

1 344 

131,9 

3 368 

749,5 

Бельгія 222 092,9 54 975,0 15 729,5 24 996,3 40 987,8 85 404,2 

Болгарія 27 429,6 5 706,9 2 125,2 3 408,8 6 067,9 10 120,8 

Чехія 103 005,0 20 273,5 6 001,5 9 864,8 20 974,8 45 890,4 

Данія 149 347,4 : : : : : 

Німеччина 1 737 647,7 267 448,5 144 754,8 180 676,8 356 127,3 788 640,3 

Естонія 12 520,8 3 623,5 1 200,1 1 769,3 3 207,1 2 720,7 

Ірландія 207 056,4 36 582,6 8 010,7 11 469,0 22 884,4 128 109,8 

Греція 49 435,2 8 990,0 3 500,4 : : : 

Іспанія 499 825,1 120 391,5 40 205,1 56 654,5 89 793,1 192 780,8 

Франція 987 121,5 : : : 124 736,3 : 

Хорватія 23 244,0 4 669,6 2 057,5 2 743,9 4 614,3 9 158,7 

Італія 727 779,1 189 096,3 72 492,1 : 127 728,4 : 

Кіпр 8 778,3 : : : : 2 267,0 

Латвія 11 662,3 2 393,5 982,2 1 647,1 3 082,9 3 556,6 

Литва 18 604,2 3 375,3 1 570,8 2 604,1 5 007,2 6 046,8 

Люксембург 25 301,3 4 899,5 2 005,5 2 904,0 6 466,6 9 025,6 

Угорщина 63 742,5 11 898,1 4 783,6 5 990,0 11 709,3 29 361,6 

Мальта 6 645,3 2 464,5 682,4 859,6 1 243,4 1 395,4 

Нідерланди 364 356,8 77 010,2 25 361,2 39 770,0 85 872,8 136 342,5 

Австрія 193 732,2 37 138,0 : : : : 

Польща 216 442,0 38 121,2 9 483,2 17 595,4 43 527,1 107 715,1 

Португалія 83 787,3 20 348,4 7 645,5 10 486,5 : : 

Румунія 66 908,8 10 615,7 5 582,7 6 932,9 : : 

Словенія 22 541,1 5 214,5 1 947,6 2 434,3 4 844,5 8 100,2 

Словаччина 37 923,6 8 663,9 1 926,8 3 392,2 6 922,2 17 018,5 

Фінляндія 101 800,6 19 207,5 8 192,4 11 804,6 21 130,5 41 465,6 

Швеція 234 368,0 51 515,5 17 931,3 26 318,1 45 800,9 92 802,3 

Великобританія 1 250 651,9 245 230,2 78 554,0 101 567,0 192 253,1 633 047,6 
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Додаток В.4 

Додана вартість за витратами виробництва в ЄС в 2018 р. 

Країна/Розмір 

підприємства  Всього 

Від 0 до 9 

найнятих 

осіб 

Від 10 

до 19 

найняти

х осіб 

Від 20 до 

49 

найнятих 

осіб 

Від 50 

до 249 

найняти

х осіб 

250 

найнятих 

осіб та 

більше 

ЄС- 27 країн (з 

2020) 

6 557 

554,4 1 225 100,1 

479 

939,1 638 145,3 

1 116 

563,9 

3 097 

806,0 

ЄС- 28 країн 

(2013-2020) : : : : : : 

Бельгія 225 548,3 51 295,7 15 584,5 22 708,6 38 062,6 97 896,9 

Болгарія 29 269,9 6 177,5 2 249,7 3 516,9 6 768,6 10 557,2 

Чехія 112 382,8 22 588,9 6 572,3 10 411,0 23 488,8 49 321,7 

Данія 167 887,5 38 324,2 : : 34 283,4 64 711,9 

Німеччина 

1 857 

660,8 254 776,2 

141 

435,1 179 716,4 

307 

046,1 974 687,1 

Естонія 13 558,2 3 707,0 : : 3 583,1 3 008,6 

Ірландія 229 889,7 39 887,6 7 652,1 13 200,8 23 947,9 145 201,2 

Греція 49 079,9 8 583,8 4 019,1 6 018,3 10 897,7 19 560,9 

Іспанія 530 639,4 116 430,2 41 177,6 56 993,2 86 250,0 229 788,4 

Франція 

1 006 

183,2 188 653,1 57 902,8 74 143,3 

126 

725,6 558 758,5 

Хорватія 24 987,2 5 024,6 2 209,2 3 176,4 4 956,4 9 620,6 

Італія 752 459,9 195 403,0 74 638,9 : 

132 

457,4 : 

Кіпр 9 524,1 2 429,0 1 172,1 : : 2 312,4 

Латвія 13 110,3 2 844,7 1 161,0 1 768,0 3 369,7 3 966,7 

Литва 20 990,7 4 133,4 1 760,6 2 786,0 5 266,8 7 043,8 

Люксембург 26 698,0 5 385,7 2 209,2 2 938,9 6 265,2 9 898,9 

Угорщина 71 486,9 14 647,3 5 571,4 6 768,6 12 409,8 32 089,7 

Мальта 6 636,6 2 275,1 595,6 832,0 1 404,3 1 529,6 

Нідерланди 389 227,4 83 271,9 26 333,1 41 747,0 88 939,9 148 935,4 

Австрія 201 578,1 31 532,6 : : : : 

Польща 247 280,9 40 936,6 16 555,4 23 611,0 45 410,7 120 767,3 

Португалія 89 221,0 21 751,4 8 504,9 11 005,3 : : 

Румунія 74 679,1 13 325,3 5 712,0 7 661,8 13 754,8 34 225,2 

Словенія 24 114,4 5 669,1 2 125,1 2 612,5 5 147,0 8 560,6 

Словаччина 40 141,4 9 091,2 2 209,4 3 651,1 7 450,4 17 739,3 

Фінляндія 104 426,9 20 140,5 8 373,7 11 785,4 22 225,0 41 902,3 

Швеція 239 225,9 37 080,5 15 147,1 22 128,0 44 033,6 120 836,7 

Великобританія 

1 296 

349,8 259 006,2 81 841,6 103 454,2 

196 

699,3 655 348,4 

 



 

Додаток Д 

Кількість суб’єктів великого, середнього, малого та мікропідпрємництва за видами економічної діяльності у 2010-2019 роках 

  Роки 

Кількість суб’єктів господарювання 

усього/ total 
у тому числі фізичні особи-підприємці/  

including natural entities-entrepreneurs 

суб’єкти 

великого 
підприємництва, 

одиниць 

суб’єкти 

середнього 
підприємництва, 

одиниць 

суб’єкти малого 

підприємництва, 
одиниць 

з них суб’єкти 

мікро-
підприємництва, 

одиниць 

суб’єкти 

середнього 
підприємництва, 

одиниць 

суб’єкти малого 

підприємництва, 
одиниць 

з них суб’єкти 

мікро-
підприємництва, 

одиниць 

Усього1 2010 586 21343 2161999 2093688 360 1804758 1793243 

 

2011 659 21059 1679902 1608819 306 1325619 1313004 

 

2012 698 20551 1578878 1510776 362 1234830 1224315 

 

2013 659 19210 1702201 1637180 351 1328392 1318703 

 

2014 497 16618 1915046 1859887 712 1590448 1580965 

 

2015 423 15510 1958385 1910830 307 1630571 1626589 

 

2016 383 15113 1850034 1800736 281 1558880 1553041 

 

2017 399 15254 1789406 1737082 317 1466486 1458980 

 

2018 446 16476 1822671 1764737 419 1483297 1471965 

 

2019 518 18129 1922978 1864013 378 1560650 1550633 

Сільське господарство, 

лісове господарство та 
рибнегосподарство 

2010 13 3445 76863 72421 5 29650 29449 

2011 16 3281 58191 52654 7 19804 19573 

2012 26 3158 65313 59671 15 20826 20568 

2013 27 2926 68105 62419 11 21199 20924 

2014 28 2876 72756 66258 281 29367 27828 

 

2015 29 2535 76720 71649 2 32538 32412 

 

2016 20 2505 72095 66905 4 29618 29448 

 

2017 18 2391 74184 68819 8 26470 26307 

 

2018 23 2307 73998 68492 9 25815 25585 

 

2019 34 2285 73131 67627 4 25207 24994 

Промисловість 2010 347 6168 145454 133443 61 104081 102668 

 

2011 407 6054 115794 103356 56 74720 73108 

 

2012 410 5880 107738 95526 78 70594 69153 

 

2013 382 5651 115211 103322 82 72032 70740 

 

2014 289 4860 126342 116414 69 89235 88151 

 

2015 233 4749 130167 120859 58 92527 91844 
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2016 208 4715 122146 112582 63 88451 87558 

 

2017 215 4824 118837 108685 79 81771 80715 

 

2018 237 4966 120656 109676 100 81334 79787 

 

2019 258 5110 124956 113882 85 82560 81252 

Добувна 

промисловість і 

розроблення кар’єрів 

2010 52 317 1503 1199 1 242 241 

2011 57 331 1280 968 – 108 104 

2012 52 336 1299 987 – 75 71 

2013 54 304 1614 1282 – 54 52 

2014 31 235 1230 965 2 86 84 

 

2015 27 243 1332 1037 – 117 115 

 

2016 26 230 1071 795 1 117 117 

 

2017 24 224 1170 895 1 100 99 

 

2018 24 223 1205 945 1 93 91 

 

2019 24 239 1460 1183 1 104 101 

Переробна 

промисловість 

2010 224 4968 137820 127465 60 101734 100344 

2011 263 4865 108855 98111 56 73214 71633 

 

2012 265 4742 100866 90285 78 69028 67614 

 

2013 243 4574 107084 96862 82 70420 69155 

 

2014 190 3963 118955 110420 67 87163 86111 

 

2015 159 3785 122273 114387 58 90159 89494 

 

2016 137 3764 114626 106527 62 86030 85158 

 

2017 144 3892 110737 102099 78 79498 78465 

 

2018 163 4017 111769 102359 98 78989 77472 

 

2019 182 4104 114649 105312 84 80076 78804 

Постачання 

електроенергії, газу, 

пари та 

кондиційованого 

повітря 

2010 67 345 898 544 – 54 54 

2011 82 331 932 590 – 32 32 

2012 86 329 973 647 – 54 53 

2013 79 331 1365 993 – 52 51 

2014 63 281 1218 868 – 72 69 

2015 44 319 1348 964 – 89 84 

 

2016 43 338 1344 926 – 95 91 

 

2017 44 326 1626 1188 – 88 84 

 

2018 47 338 2201 1699 – 102 92 
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2019 49 379 3048 2431 – 118 101 

Водопостачання; 

каналізація, 

поводження з 

відходами 

2010 4 538 5233 4235 – 2051 2029 

2011 5 527 4727 3687 – 1366 1339 

2012 7 473 4600 3607 – 1437 1415 

2013 6 442 5148 4185 – 1506 1482 

2014 5 381 4939 4161 – 1914 1887 

 

2015 3 402 5214 4471 – 2162 2151 

 

2016 2 383 5105 4334 – 2209 2192 

 

2017 3 382 5304 4503 – 2085 2067 

 

2018 3 388 5481 4673 1 2150 2132 

 

2019 3 388 5799 4956 – 2262 2246 

Будівництво 2010 10 1500 73711 67354 1 37005 36821 

 

2011 10 1457 57730 51328 4 21649 21492 

 

2012 12 1390 49428 43029 1 16752 16593 

 

2013 13 1215 51755 45881 1 16797 16645 

 

2014 4 931 51254 46719 1 22403 22251 

 

2015 5 792 54331 50351 3 25960 25864 

 

2016 2 769 49437 45367 3 25872 25734 

 

2017 4 792 49465 45077 1 22792 22619 

 

2018 6 869 51656 46792 4 22937 22722 

 

2019 11 924 55920 50731 3 24983 24779 

Оптова та роздрібна 

торгівля; ремонт 

автотранспортних 

засобів і мотоциклів 

2010 154 4325 1192849 1171734 223 1086951 1080630 

2011 161 4324 917006 895851 163 809690 803336 

2012 173 4112 838790 819534 162 739115 734042 

2013 164 3832 886662 868657 157 780087 775491 

2014 126 3190 985378 970587 186 894536 890559 

2015 106 2850 986108 974347 136 895285 893700 

 

2016 116 2761 907536 894778 117 828104 825422 

 

2017 129 2972 834696 820933 135 748124 744698 

 

2018 135 3196 814886 799238 173 724454 719381 

 

2019 155 3346 830658 815330 161 732571 728380 

Транспорт, складське 

господарство, поштова 

2010 33 1268 144633 140649 28 132303 131264 

2011 34 1329 98588 93976 50 85109 83625 
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та  

кур’єрська діяльність 
2012 37 1370 85845 81260 69 71711 70389 

2013 37 1354 90975 86512 63 75493 74195 

2014 28 1220 110559 106675 96 96802 95580 

2015 32 1166 117839 114540 57 103832 103068 

 

2016 21 1151 108162 104892 50 95568 94870 

 

2017 19 1144 94652 91196 51 80512 79732 

 

2018 24 1176 89391 85536 54 74452 73384 

 

2019 29 1219 94987 90976 56 78692 77594 

Тимчасове 

розміщування й 

організація харчування 

2010 3 437 49593 46456 16 40240 39016 

2011 2 446 42402 38903 9 32961 31449 

2012 2 466 43617 40448 15 34575 33272 

2013 1 444 51632 48727 14 41967 40811 

2014 1 304 57248 55381 13 49655 49039 

 

2015 1 266 58169 56665 20 50716 50393 

 

2016 1 264 57431 55629 21 51131 50513 

 

2017 2 276 57300 55106 15 50278 49300 

 

2018 2 293 61466 58378 32 54194 52364 

 

2019 3 304 69382 66435 33 61771 60132 

Інформація та 

телекомунікації 

2010 9 410 55558 53441 1 42787 42713 

2011 10 431 53798 51544 2 39865 39796 

 

2012 13 413 66142 63808 2 53118 53043 

 

2013 12 411 85954 83709 5 71487 71405 

 

2014 6 379 113970 112019 5 101031 100906 

 

2015 6 342 115788 113997 4 102515 102467 

 

2016 6 335 129363 127631 4 117768 117698 

 

2017 6 328 146575 144765 4 133492 133368 

 

2018 7 335 174280 172354 2 160105 159934 

 

2019 9 360 205778 203795 5 190225 190078 

Фінансова та страхова 

діяльність 

2010 7 442 13912 13146 1 8658 8646 

2011 7 454 10729 9978 1 5596 5583 

2012 11 501 9830 9098 1 5369 5363 

2013 8 367 10694 9958 1 6072 6070 

 

2014 1 326 11561 10885 – 7478 7471 
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2015 1 293 11966 11357 – 7927 7923 

 

2016 1 255 11508 10938 – 7978 7970 

 

2017 – 245 9960 9384 – 6224 6217 

 

2018 2 266 9392 8819 – 5602 5597 

 

2019 5 293 9712 9101 – 5881 5879 

Операції з нерухомим 

майном 

2010 1 735 49651 45813 1 22783 22723 

2011 1 728 47424 43496 1 19369 19295 

 

2012 3 705 81018 77270 6 49599 49450 

 

2013 3 600 91410 87903 4 56933 56793 

 

2014 1 485 97308 94349 4 66589 66474 

 

2015 2 490 93585 90739 3 61355 61312 

 

2016 2 426 90493 87686 1 60007 59939 

 

2017 2 385 90166 87398 2 56493 56393 

 

2018 2 431 92950 90157 3 57048 56906 

 

2019 2 441 97918 94960 1 59380 59236 

Професійна, наукова 

та технічна діяльність 

2010 5 948 119752 115812 10 88506 88321 

2011 7 909 92577 88762 4 60526 60331 

2012 7 882 86542 82946 7 56451 56332 

2013 6 813 96233 92901 4 63102 62978 

 

2014 6 736 114381 111527 44 85051 84853 

 

2015 3 628 130404 127956 5 101250 101188 

 

2016 2 551 124580 122167 4 100276 100205 

 

2017 2 559 120985 118566 – 94101 93991 

 

2018 5 555 125540 122964 1 97390 97231 

 

2019 7 593 134200 131547 2 104094 103946 

Діяльність у сфері 

адміністративного та 

допоміжного 

обслуговування 

2010 1 1055 71486 68147 4 56527 56350 

2011 3 1070 55286 52038 3 39582 39393 

2012 1 1113 37655 34373 4 22679 22484 

2013 3 1096 39092 35685 6 22707 22489 

2014 3 909 43232 40342 12 28955 28751 

2015 2 898 46461 43722 12 31703 31567 

 

2016 2 881 45105 42315 8 32179 31980 

 

2017 1 847 45705 42728 19 30598 30317 
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2018 2 877 48327 45158 33 31883 31529 

 

2019 3 883 52901 49478 24 34846 34451 

Освіта 2010 1 108 10730 10235 – 8385 8360 

 

2011 – 95 7690 7189 – 5351 5305 

 

2012 – 78 7239 6785 1 5154 5122 

 

2013 – 68 8399 7955 – 6100 6063 

 

2014 – 58 10059 9703 – 8036 8014 

 

2015 – 54 10819 10490 – 8784 8771 

 

2016 – 52 11025 10689 – 9222 9200 

 

2017 – 52 11604 11261 1 9557 9532 

 

2018 – 57 13184 12799 2 10921 10866 

 

2019 – 55 15374 14923 – 12787 12730 

Охорона здоров’я та 

надання соціальної 

допомоги 

2010 – 294 17950 16867 – 13560 13520 

2011 – 290 16163 15017 – 11570 11532 

2012 – 283 16196 15014 – 11843 11820 

2013 – 266 17782 16568 – 13134 13114 

2014 – 204 20910 19873 – 17021 17000 

2015 – 266 21417 20347 – 17376 17368 

 

2016 – 284 21299 20159 – 17647 17626 

 

2017 – 290 21795 20542 – 17784 17729 

 

2018 – 1002 23959 22396 1 19528 19419 

 

2019 1 2169 28824 26991 1 24051 23914 

Мистецтво, спорт, 

розваги та відпочинок 

2010 2 108 11741 11439 1 9772 9720 

2011 1 101 9555 9222 1 7442 7400 

2012 3 135 9100 8692 – 7211 7138 

2013 3 109 11508 11142 1 9278 9196 

 

2014 4 95 13424 13136 – 11577 11509 

 

2015 3 128 14756 14479 5 12793 12763 

 

2016 2 114 13757 13424 2 12166 12096 

 

2017 1 110 12934 12556 1 11118 11011 

 

2018 1 105 13691 13204 2 11660 11484 

 

2019 1 103 15064 14581 1 12816 12671 

Надання інших видів 2010 – 100 128116 126731 8 123550 123042 
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послуг 2011 – 90 96969 95505 5 92385 91786 

 

2012 – 65 74425 73322 1 69833 69546 

 

2013 – 58 76789 75841 2 72004 71789 

 

2014 – 45 86664 86019 1 82712 82579 

 

2015 – 53 89855 89332 2 86010 85949 

 

2016 – 50 86097 85574 4 82893 82782 

 

2017 – 39 100548 100066 1 97172 97051 

 

2018 – 41 109295 108774 3 105974 105776 

 

2019 – 44 114173 113656 2 110786 110597 
1 Без урахування результатів діяльності банків, бюджетних установ, а також за 2014-2019 роки без тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, 

м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. 
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Додаток Ж 

Кількість зайнятих працівників у суб’єктів великого, середнього, малого та мікропідпрємництва за видами економічної діяльності у 

2010-2019 роках 

  Роки 

Кількість зайнятих працівників у суб’єктів господарювання 

усього 
у тому числі у фізичних осіб-підприємців/  

 

суб’єкти 

великого 

підприємницт

ва, осіб 

суб’єкти 

середнього 

підприємницт

ва, осіб 

суб’єкти 

малого 

підприємницт

ва, осіб 

з них суб’єкти 

мікро-

підприємницт

ва, осіб 

суб’єкти 

середнього 

підприємницт

ва, осіб 

суб’єкти 

малого 

підприємницт

ва, осіб 

з них суб’єкти 

мікро- 

підприємницт

ва, осіб/ 

Усього1 2010 2400338 3413843 4958609 3540653 20505 2794033 2708094 

 

2011 2449018 3273528 4441970 3030484 20938 2350472 2241543 

 

2012 2484163 3188201 4285169 2850952 43974 2233892 2062755 

 

2013 2383753 3054150 4291173 2915125 42097 2280485 2119828 

 

2014 1915094 2766431 4115146 2976936 69904 2428276 2253411 

 

2015 1708592 2632690 3838749 2878532 28017 2262313 2187160 

 

2016 1586582 2649985 3871758 2814754 27120 2280065 2172049 

 

2017 1560900 2623807 3956331 2874845 30726 2297390 2160196 

 

2018 1574301 2784464 4173665 3032968 40288 2532668 2328681 

 

2019 1608347 3089709 4319757 3168970 37093 2573183 2390658 

Сільське 

господарство, 

лісове 

господарство 

та рибне 

2010 32880 515805 263037 143294 272 43129 41698 

2011 39477 478058 233429 101617 488 35837 33410 

2012 44486 448667 258287 114318 1540 37917 33353 

2013 38836 410778 276636 125274 1111 37940 32944 

2014 46646 389981 296757 141108 25892 78567 42602 
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господарство 

 

2015 48275 к/с к/с 131503 к/с к/с 42554 

 

2016 38072 359306 261343 137573 265 44192 41047 

 

2017 27537 336509 271592 143248 753 41868 38926 

 

2018 32779 324838 268455 143783 972 43963 39863 

 

2019 43062 301997 265058 138033 286 43158 39167 

Промисловість 2010 1401941 1335544 554439 271403 6182 193923 179660 

 

2011 1436388 1270717 513732 237956 6274 168697 149984 

 

2012 1456852 1242857 509843 235985 8733 174414 149364 

 

2013 1366892 1222721 514122 238289 9680 169164 146310 

 

2014 1058771 1090956 456621 232945 6766 169963 151040 

 

2015 877260 1104504 436105 229168 5252 160483 147233 

 

2016 778534 1123934 449054 229954 6131 168509 150628 

 

2017 743493 1121621 469247 236986 7801 174907 153501 

 

2018 730905 1090964 495758 252216 9898 197703 167064 

 

2019 712484 1069811 472146 244792 8623 189446 163367 

Будівництво 2010 12951 к/с к/с 141533 к/с к/с 50752 

 

2011 11272 196938 259277 113761 101 34663 33478 

 

2012 10476 к/с 241413 101319 к/с к/с 25952 

 

2013 10251 к/с к/с 97648 к/с к/с 25079 

 

2014 2305 к/с 184634 93483 к/с к/с 29607 

 

2015 3255 108747 170456 92846 282 34077 32377 

 

2016 к/с 103966 177252 93025 к/с 36755 34155 

 

2017 4647 к/с к/с 95486 к/с к/с 32735 

 

2018 6796 109590 195865 98925 310 39784 35809 

 

2019 9110 к/с к/с 114495 к/с к/с 39202 

Тимчасове 

розміщування 

й організація 

харчування 

2010 7213 59313 182824 125428 1519 113282 99665 

2011 к/с 56626 к/с 118732 к/с к/с 95395 

2012 к/с 66303 190825 129208 к/с к/с 105114 

2013 к/с 65453 194499 137691 к/с 133092 114913 

 

2014 к/с 48637 156570 119040 к/с 110355 100585 
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2015 к/с 41520 147406 116586 к/с 105613 99919 

 

2016 к/с 42521 158799 122134 к/с 116097 105628 

 

2017 к/с 43867 172893 129464 к/с 130102 113338 

 

2018 к/с 48406 213471 153451 к/с 168319 136304 

 

2019 к/с к/с 223603 163475 2682 174255 144758 

Інформація та 

телекомунікації 

2010 91833 к/с к/с 83755 к/с к/с 50534 

2011 84819 к/с к/с 81339 к/с к/с 48329 

 

2012 83905 к/с 141942 92565 к/с к/с 59386 

 

2013 76741 62218 159073 112173 582 79353 77992 

 

2014 61444 62730 182102 142153 360 113225 110957 

 

2015 46435 54851 173817 138275 259 108464 107665 

 

2016 39147 54077 189587 153728 354 125350 123987 

 

2017 37741 55503 209947 172633 260 143931 141301 

 

2018 29784 к/с к/с 201997 к/с к/с 169648 

 

2019 29346 61829 278991 238518 350 203178 200355 

Фінансова та 

страхова 

діяльність 

2010 18423 к/с к/с 21619 к/с к/с 9748 

2011 19643 к/с к/с 18500 к/с к/с 6626 

2012 15951 к/с 27840 16111 к/с к/с 5820 

 

2013 8406 к/с к/с 16406 к/с к/с 6519 

 

2014 к/с к/с 27030 17088 – 8061 7918 

 

2015 к/с к/с 25127 16476 – 8268 8209 

 

2016 к/с 46525 26519 17158 – 8555 8404 

 

2017 ‒ 46082 24659 15472 – 6791 6697 

 

2018 к/с к/с 23423 14488 – 6226 6159 

 

2019 13789 46146 24742 16062 – 6470 6430 

Операції з 

нерухомим 

майном 

2010 к/с 85227 к/с 96151 к/с к/с 30843 

2011 к/с 78863 к/с 91815 к/с к/с 28080 

2012 1547 68492 216149 138361 893 67476 65099 

 

2013 2444 54618 218327 145279 396 73300 70833 

 

2014 к/с 48768 204604 146111 к/с 81749 79716 

 

2015 к/с 44030 194034 138487 к/с 71106 70301 
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2016 к/с 40057 к/с 139398 к/с к/с 70110 

 

2017 к/с 37809 к/с 139868 к/с к/с 68111 

 

2018 к/с 44072 196459 142230 к/с 73721 71157 

 

2019 к/с 37887 к/с 156140 к/с к/с 73251 

Професійна, 

наукова та 

технічна 

діяльність 

2010 6880 141301 257571 178492 133 104473 103800 

2011 8816 131583 226147 148989 82 76087 75251 

2012 11993 126174 213392 140578 732 69453 67393 

2013 11352 112768 216011 148625 149 76138 73982 

 

2014 13513 104073 218436 163188 3637 100236 96338 

 

2015 6553 89581 222616 175828 485 114839 113753 

 

2016 к/с 83022 222842 174490 к/с 116473 115140 

 

2017 к/с к/с 219410 171316 – 113446 111286 

 

2018 к/с 81219 к/с 173469 к/с к/с 117782 

 

2019 к/с 81149 к/с 194942 к/с к/с 125511 

Діяльність у 

сфері 

адміністративн

ого та  

допоміжного 

обслуговування 

2010 к/с 154893 181101 103548 к/с 72577 71772 

2011 11210 155138 163456 89305 111 57145 56081 

2012 к/с 173681 144384 65401 к/с к/с 32282 

2013 к/с 181478 145581 65476 к/с 36210 32324 

2014 6040 172780 134137 67162 982 41105 37409 

 

2015 к/с 161752 126493 67595 к/с 41428 38791 

 

2016 к/с 154579 131390 69038 к/с 44505 40505 

 

2017 к/с 142759 137268 72372 к/с 45363 40059 

 

2018 к/с 140164 130413 71669 к/с 51543 44523 

 

2019 к/с к/с 151443 85128 2000 56043 48055 

Освіта 2010 к/с 18175 28388 16991 – 11041 10890 

 

2011 ‒ 16522 25170 13770 ‒ 8073 7699 

 

2012 ‒ к/с 22637 12570 к/с к/с 7144 

 

2013 ‒ 9965 23882 13938 – 8964 8322 

 

2014 ‒ 8258 22766 15021 – 10478 10085 

 

2015 ‒ 7618 23116 15990 – 11116 10905 
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2016 ‒ 6435 24311 16818 – 12454 12092 

 

2017 ‒ к/с к/с 18549 к/с к/с 13276 

 

2018 ‒ к/с к/с 20558 к/с к/с 16151 

 

2019 – 6538 34568 25442 – 19827 18835 

Охорона 

здоров’я та 

надання 

соціальної 

допомоги 

2010 ‒ 57826 54279 32290 – 20706 20445 

2011 ‒ 55118 58454 32743 – 19575 19320 

2012 ‒ 54319 59946 33002 – 20009 19670 

2013 ‒ 49854 59721 33311 – 21046 20754 

 

2014 ‒ 35337 56947 35304 – 24562 24202 

 

2015 ‒ 52664 57487 35121 – 23888 23757 

 

2016 ‒ 53752 60486 36188 – 25526 25197 

 

2017 ‒ 50818 66638 39662 – 29440 28523 

 

2018 ‒ к/с к/с 40474 к/с к/с 34406 

 

2019 к/с 548794 к/с 51052 к/с к/с 42014 

Мистецтво, 

спорт, розваги 

та відпочинок 

2010 к/с 16249 к/с 17757 к/с к/с 13674 

2011 к/с 17066 к/с 15963 к/с к/с 11756 

2012 5914 19859 23766 15671 – 12872 11781 

 

2013 6910 к/с к/с 18721 к/с к/с 14692 

 

2014 7129 15444 25196 18937 – 16565 15420 

 

2015 3048 19528 26283 20144 505 17022 16454 

 

2016 к/с 18062 к/с 19785 к/с к/с 16495 

 

2017 к/с 16563 к/с 19890 к/с к/с 16349 

 

2018 к/с 16305 к/с 22532 к/с к/с 19133 

 

2019 к/с 16476 к/с 24297 к/с к/с 20221 

Надання 

інших видів 

послуг 

2010 ‒ 10679 196738 175294 182 164736 162594 

2011 ‒ 9702 167532 145908 91 136448 133395 

2012 ‒ к/с 137720 117343 к/с к/с 105089 

 

2013 ‒ к/с к/с 116540 к/с к/с 104880 

 

2014 ‒ к/с 131068 118902 к/с к/с 108800 

 

2015 ‒ к/с к/с 116224 к/с к/с 107001 
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2016 ‒ 5129 124263 114520 240 107947 106042 

 

2017 ‒ к/с к/с 128461 к/с к/с 120166 

 

2018 ‒ 4731 151210 141763 234 138761 135403 

 

2019 – к/с к/с 146337 к/с к/с 138266 
1 Без урахування результатів діяльності банків, бюджетних установ, а також за 2014-2019 роки без тимчасово окупованої території 

Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. 

к-Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності 

статистичної інформації (первинне та вторинне блокування вразливих значень). 
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Додаток З 

Додана вартість за витратами виробництва суб’єктів великого, середнього, малого та мікропідпрємництва за видами економічної діяльності у 2013-2019 роках 

  
Роки 

 

Додана вартість за витратами виробництва суб’єктів господарювання  

усього у тому числі у фізичних осіб-підприємців 

суб’єкти 

великого 

підприємництва, 

тис. грн 

суб’єкти 

середнього 

підприємництва, 

тис. грн 

суб’єкти малого 

підприємництва, 

тис. грн 

з них суб’єкти 

мікро-

підприємництва, 

тис. грн 

суб’єкти 

середнього 

підприємництва, 

тис. грн 

суб’єкти малого 

підприємництва, 

тис. грн 

з них суб’єкти 

мікропідпри-

ємництва, 

тис. грн 

Усього 2013 416121058,7 414308830,8 207981413,5 94808365,0 3661311,9 57604950,0 52644131,6 

 

2014 530792388,5 489536772,2 273266311,3 132672961,4 2989312,1 56516102,5 51613013,0 

 

2015 585131847,6 540215660,0 270938753,6 123311535,8 2259684,6 64762053,0 60762872,6 

 

2016 680193209,8 741417701,7 383978194,0 186174760,4 3079455,8 99839174,0 94307360,4 

 

2017 844774116,7 870095592,6 542427779,0 284242327,4 4574778,3 153217867,2 144110880,1 

 

2018 895101133,7 964765155,5 650790290,0 345244458,4 7794358,2 192281622,1 180270420,6 

 

2019 999622421,1 1182182457,6 791831355,5 432427804,5 6535449,0 222804997,7 210735231,7 

Сільське 

господарство, 

лісове 

господарство та 

рибнегосподарство 

2013 9893129,8 34286645,1 27389345,7 9432986,2 78710,4 1820482,1 1629954,3 

2014 15683010,8 60334599,4 52124175,9 21790307,1 488230,2 2189469,6 1465125,1 

2015 32361890,4 к/с к/с 17443705,3 к/с к/с 1998257,6 

2016 19814907,3 96699396,5 73653910,4 24835114,2 54990,3 3180136,4 2963943,0 

 

2017 8780781,2 92014578,0 99520939,4 41580529,5 93919,6 4774536,3 4270257,2 

 

2018 5912940,7 105224877,5 96438864,0 35959897,9 121503,2 5517378,1 4904557,8 

 

2019 9900022,4 115585948,0 85949636,2 34117465,8 68338,1 5925313,3 5311510,3 

Промисловість 2013 239512589,3 115980645,3 28168492,7 9995342,2 757712,0 5123906,0 4328640,6 

 

2014 303412781,5 137295172,3 30242572,5 10974254,7 480206,4 5113293,1 4459256,3 

 

2015 296371870,3 166982591,3 31202329,9 10987564,7 487026,6 5812976,9 5128483,2 
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2016 355292833,5 257074537,7 49219079,9 18284683,3 872549,5 8800445,6 7854068,0 

 

2017 465795380,9 291633189,2 69185147,2 26532009,0 1049083,0 13096131,2 11679432,4 

 

2018 489757363,9 306249330,1 89102369,2 33334793,0 1344520,0 15694650,3 13841586,5 

 

2019 490153929,7 411043739,2 105576004,9 39369484,7 1472818,7 16860734,1 15067992,1 

Будівництво 2013 11560143,0 к/с к/с 3823301,3 к/с к/с 715736,0 

 

2014 10576346,1 к/с 13829150,8 5596333,9 к/с к/с 821575,7 

 

2015 7561918,9 15278643,0 15501068,5 4741438,5 6532,4 1266868,3 1182888,4 

 

2016 к/с 23897969,3 22003367,1 9574900,3 к/с 2068868,2 1948627,1 

 

2017 1077694,1 к/с к/с 14298658,0 к/с к/с 3150085,4 

 

2018 4314660,3 37749308,0 33379950,6 12996754,3 14184,6 4199113,0 3959138,4 

 

2019 7655851,6 к/с к/с 26756511,2 к/с к/с 4852172,0 

Оптова та 

роздрібна 

торгівля; ремонт 

автотранспортних 

засобів і 

мотоциклів 

2013 42774009,5 120755392,9 58026803,0 27034601,2 1187115,2 21420208,8 19474543,7 

2014 84472318,6 146878682,9 95635863,1 49776462,3 1247194,7 22971503,1 21316254,6 

2015 114409266,0 132724987,8 75622955,7 39639866,9 1244182,1 22012331,0 20771323,0 

2016 99980819,9 176418479,1 91604073,3 44017854,9 1535640,4 32083719,0 29973726,4 

2017 151222832,2 227163665,3 125843765,5 66687244,7 2705730,9 46253592,6 43050178,2 

 

2018 154743746,5 262752270,4 164726181,0 92888095,9 3994468,9 53563064,8 49777395,9 

 

2019 173283411,7 275769693,9 200219659,4 111256738,7 3798410,2 58059232,2 54464387,4 

Тимчасове 

розміщування й 

організація 
харчування 

2013 к/с 3605579,8 3379510,2 2399781,4 к/с 2314435,0 2001283,9 

2014 к/с 2206762,7 3007507,1 2003626,3 к/с 1686138,1 1524191,5 

2015 к/с 2766915,9 2859638,8 2048768,2 к/с 1817479,4 1689245,9 

2016 к/с 5489778,6 4840399,9 3288899,5 к/с 2872078,7 2596486,1 

2017 к/с 6994195,1 7837806,3 5434747,8 к/с 4516730,6 3972391,4 

 

2018 к/с 5477326,4 10448491,6 6619838,8 к/с 5982162,9 5031841,1 

 

2019 к/с к/с 12132090,1 7713502,7 193519,0 6851115,0 5878398,7 

Інформація та 

телекомунікації 

2013 21536644,5 12580836,9 11490323,5 6685117,0 38423,3 4311442,0 4250898,6 

2014 20213098,4 17215718,2 13392179,2 8387812,8 7269,6 5288729,9 5201063,1 

 

2015 23247731,0 18207632,2 15624761,9 10541426,0 17985,0 8426719,7 8352832,1 

 

2016 21475324,4 28457049,0 27644390,7 19852424,6 31984,1 14934504,9 14843602,6 

 

2017 27283422,7 36047745,3 42225800,1 32126750,2 33411,8 24905493,2 24678027,4 

 

2018 34824011,9 к/с к/с 42016926,9 к/с к/с 34239242,1 

 

2019 44316665,4 39585320,0 69458371,2 54368724,7 35405,2 43392027,1 43120270,4 
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Фінансова та 
страхова 

діяльність 

2013 674939,4 к/с к/с 1237048,6 к/с к/с 608656,8 

2014 к/с к/с 3452324,8 872962,1 – 476000,0 471249,6 

2015 к/с к/с 3027761,7 924049,5 – 603200,3 599108,3 

2016 к/с 8058915,6 3552014,7 1647598,0 – 999123,3 987740,5 

 

2017 ‒ 20732854,5 8007127,0 2488978,9 – 1353388,6 1336415,5 

 

2018 к/с к/с 11879294,4 4279739,5 – 1585517,3 1573790,9 

 

2019 к/с к/с 15413571,4 6083162,0 – 1911951,6 1907559,3 

Професійна, 

наукова та 

технічна 
діяльність 

2013 21411776,1 18151670,4 11640090,3 7342561,3 91302,8 4564894,7 4456626,3 

2014 25376959,3 5680416,4 7414432,6 5102982,9 269404,8 3955494,8 3801600,4 

2015 30301108,7 13810512,0 15482322,8 9504460,3 42113,4 6391990,2 6261710,1 

2016 к/с 30131617,7 23866688,5 16327323,1 к/с 9992034,8 9897605,5 

 

2017 к/с к/с 37278817,0 25580464,1 – 16017117,5 15816725,2 

 

2018 к/с 33885534,0 к/с 31427465,6 к/с к/с 20615230,8 

 

2019 к/с 36181112,3 к/с 40862575,4 к/с к/с 24578407,2 

Діяльність у 

сфері 

адміністративного 

тадопоміжного 

обслуговування 

2013 к/с 14363548,6 7985978,5 3599413,7 к/с 1641426,6 1527723,3 

2014 1196877,3 13144454,7 7960583,2 3897138,7 20076,1 1646023,7 1462112,5 

2015 к/с 13018955,6 9500378,2 4445068,8 к/с 2301438,7 2176062,1 

2016 к/с 17299019,5 14311086,0 7092245,1 к/с 3632563,6 3449717,0 

2017 к/с 23234084,6 20237728,5 10894190,2 к/с 5834482,3 5490452,7 

 

2018 к/с 28992638,0 24975479,0 14276974,3 к/с 7970435,5 7503749,8 

 

2019 к/с к/с 33825431,2 19640959,1 78897,1 10074678,4 9485887,2 

Освіта 2013 ‒ 502161,4 1011254,5 528314,5 – 306297,1 291719,2 

 

2014 ‒ 523628,8 833848,5 478982,6 – 297500,0 288186,7 

 
2015 ‒ 604556,6 873372,7 518717,2 – 335100,2 330150,4 

 

2016 ‒ 708439,8 1414067,9 927173,5 – 661807,0 648179,7 

 

2017 ‒ к/с к/с 1538524,1 к/с к/с 1105959,9 

 

2018 ‒ к/с к/с 2115749,7 к/с к/с 1608455,4 

 

2019 – 1500223,5 4236233,6 3067520,0 – 2335476,5 2261976,7 

Охорона 

здоров’я та 

надання соціальної 

допомоги 

2013 ‒ 3070787,5 1947214,6 1036421,3 – 735174,4 728057,7 

2014 ‒ 2669296,0 1967250,3 1125615,6 – 773599,9 766361,6 

2015 ‒ 4240840,4 2374622,6 1304022,7 – 938300,5 935007,1 

2016 ‒ 5947905,4 3480666,5 1895169,5 – 1434075,4 1423494,2 
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2017 ‒ 6968497,9 5079013,7 2973380,8 – 2337847,4 2304807,4 

2018 ‒ к/с к/с 3502773,9 к/с к/с 3076078,6 

 

2019 к/с 50109840,8 к/с 5174844,6 к/с к/с 4090409,2 

Мистецтво, 

спорт, розваги та 

відпочинок 

2013 2707957,6 к/с к/с 798972,2 к/с к/с 561869,9 

2014 6003184,5 8419466,3 1061330,6 711292,1 – 476020,1 441148,8 

2015 3183536,0 1962757,2 1157182,4 708677,0 13418,2 522782,1 495287,8 

2016 к/с 2198307,4 к/с 1103101,7 к/с к/с 852830,0 

2017 к/с 4357913,0 к/с 2136191,1 к/с к/с 1542877,5 

 

2018 к/с 4123773,0 к/с 2843821,3 к/с к/с 2141811,0 

 

2019 к/с 5253137,3 к/с 3651587,3 к/с к/с 2759805,7 

Надання інших 

видів послуг 

2013 ‒ к/с к/с 2327623,1 к/с к/с 2023596,9 

2014 ‒ к/с 2331229,0 1924607,0 к/с к/с 1566245,1 

2015 ‒ к/с к/с 1835176,3 к/с к/с 1534302,2 

 

2016 ‒ 1062152,1 3410890,1 2803763,1 154149,1 2415322,9 2350713,4 

 

2017 ‒ к/с к/с 4893882,4 к/с к/с 4017329,6 

 

2018 ‒ 1032646,0 6903525,0 5862806,0 7792,3 5492092,6 5177004,0 

 

2019 – к/с к/с 7246766,3 к/с к/с 6429803,7 
1 Без урахування результатів діяльності банків, бюджетних установ, а також за 2014-2019 роки без тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, 

м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.  

к-Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації 

(первинне та вторинне блокування вразливих значень). 

x-Заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу 
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Додаток К 

Рентабельність операційної та всієї діяльності підприємств за видами економічної діяльності  

за 2010-2017 роки1,2 

з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства за 2010-2019 роки 

  

(відсотків) 

  

Роки 

Рівень рентабельності (збитковості) операційної 

діяльності підприємств 

Рівень рентабельності (збитковості) всієї діяльності 

підприємств 

усього 

у тому числі 

усього 

у тому числі 

великі 

підприє-

мства 

середні 

підпри-

ємства 

малі 

підпри-

ємства 

з них 

мікропід-

приємства 

великі 

підприє-

мства 

середні 

підприємства 

малі 

підпри-

ємства 

з них 

мікропід-

приємства 

Усього   

          

 
2010 4,0 3,9 5,0 1,8 -3,5 0,5 0,2 2,3 -5,7 -13,9 

 

2011 5,9 6,2 6,0 4,2 0,8 1,8 3,3 1,2 -2,5 -8,0 

 
2012 5,0 5,2 5,0 4,1 -0,1 1,0 0,9 2,2 -3,3 -10,2 

 
2013 3,9 5,0 3,2 2,2 -2,3 -0,7 0,6 -0,1 -6,2 -16,1 

 
2014 -4,1 0,7 -3,6 -17,9 -30,1 -14,2 -11,1 -12,5 -26,5 -40,2 

 
2015 1,0 4,0 0,0 -4,2 -8,2 -7,3 -7,0 -5,0 -13,6 -20,4 

 
2016 7,4 8,8 6,9 5,2 -0,4 0,6 2,4 0,7 -3,6 -11,7 

 
2017 8,8 11,2 7,3 6,5 2,4 3,0 5,2 3,1 -2,0 -8,0 

 
2018 8,1 9,1 7,0 8,3 4,7 4,5 5,2 4,6 2,7 -1,8 

 
2019 10,2 10,3 10,0 10,7 9,3 7,6 6,8 8,6 7,0 3,3 

Сільське 

господарство, 

лісове 

господарство та 

рибне 

господарство 

           2010 22,9 29,8 23,2 17,9 10,2 16,3 22,0 16,8 11,2 2,2 

2011 23,2 30,6 21,0 25,9 23,6 18,0 25,2 15,5 21,8 19,4 

2012 21,7 29,7 19,6 22,7 19,4 15,6 24,6 13,1 16,7 13,6 

2013 11,3 20,0 8,4 12,9 13,0 8,0 15,3 6,3 8,1 7,0 

 

2014 20,6 23,8 20,8 18,5 14,4 8,9 14,9 6,9 9,8 6,6 

 

2015 41,7 54,3 37,8 41,4 36,2 29,5 45,4 23,4 32,4 30,9 
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2016 32,4 29,3 30,4 37,2 33,0 24,7 24,7 21,6 30,0 26,5 

 

2017 22,4 24,6 20,8 24,1 24,2 16,0 20,5 15,4 15,6 7,7 

 

2018 18,3 22,9 17,1 18,6 16,4 13,7 21,2 14,3 10,9 7,9 

 

2019 19,2 8,3 26,2 13,4 15,5 16,1 6,1 23,6 9,6 8,9 

Промисловість 

           

 

2010 3,5 4,3 2,1 1,0 -3,5 0,8 1,6 -0,6 -2,5 -8,1 

 

2011 4,7 5,7 2,7 1,6 -0,4 1,7 2,7 0,0 -1,7 -4,3 

 

2012 3,4 3,9 2,6 0,7 -2,6 0,2 0,6 -0,3 -2,8 -6,9 

 

2013 3,0 4,1 1,8 -1,7 -10,2 -0,3 0,5 -0,9 -4,5 -13,6 

 

2014 1,6 5,0 -2,5 -7,3 -17,7 -9,4 -8,3 -10,7 -11,9 -20,6 

 

2015 0,9 1,2 0,6 -0,5 -2,9 -7,7 -8,7 -6,4 -5,1 -6,4 

 

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

 

2017 6,8 10,1 3,2 3,2 -1,6 1,9 4,5 -0,4 -3,7 -4,8 

 

2018 6,3 9,4 2,4 4,5 1,8 3,3 5,8 0,3 0,8 -4,9 

 

2019 5,5 6,5 4,1 5,9 3,3 3,9 4,7 3,0 3,0 -1,0 

Будівництво 

           

 

2010 -1,5 3,5 -0,3 -4,4 -5,5 -4,2 0,5 -1,4 -9,3 -16,2 

 

2011 0,2 2,1 -0,1 0,3 -3,1 -2,7 0,6 -2,0 -4,5 -11,4 

 

2012 -0,1 7,2 -0,1 -1,8 -7,6 -0,6 4,7 2,3 -5,8 -15,5 

 

2013 0,0 7,1 -0,8 -0,8 -3,4 -3,2 1,3 -1,4 -7,5 -15,7 

 

2014 5,8 8,0 29,0 -21,6 -38,4 -13,5 1,3 -5,8 -28,3 -46,1 

 

2015 -7,6 3,5 -3,3 -14,0 -18,2 -12,7 -2,0 -6,4 -21,0 -28,3 

 

2016 -0,4 к/с к/с -3,1 -5,1 -5,0 к/с к/с -9,9 -15,4 

 

2017 1,6 3,2 3,1 0,1 -2,2 -2,0 -1,0 1,2 -4,8 -10,7 

 

2018 3,0 4,7 3,3 2,5 1,9 1,3 1,2 3,9 -1,1 -4,7 

 

2019 4,6 3,1 5,6 3,9 1,7 3,4 0,1 4,4 3,1 0,0 

Оптова та 

роздрібна 

торгівля; ремонт 

автотранспортних 

засобів і 

мотоциклів 

           2010 9,8 9,1 12,9 5,0 -1,7 1,7 0,9 4,6 -6,8 -15,8 

2011 15,0 12,1 18,3 11,9 4,8 2,6 5,6 2,8 -4,0 -13,8 

2012 12,2 11,6 14,2 8,4 -0,7 0,0 1,8 1,2 -7,5 -20,5 

2013 10,2 14,1 9,4 5,9 -3,5 -3,6 4,9 -3,4 -14,1 -31,8 
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2014 -12,8 -1,0 -12,1 -30,3 -44,3 -23,7 -15,5 -21,4 -39,1 -54,4 

 

2015 -0,9 5,4 -1,4 -8,5 -13,1 -13,5 -9,0 -13,3 -20,8 -30,9 

 

2016 15,8 17,4 18,3 9,5 -1,0 -1,0 0,0 1,6 -6,3 -18,9 

 

2017 18,8 18,9 22,2 13,3 8,8 5,0 5,0 9,6 -2,3 -9,9 

 

2018 23,3 22,2 26,2 20,3 13,3 11,4 12,0 12,8 8,3 3,1 

 

2019 25,3 21,3 28,4 26,2 23,7 16,4 15,1 19,7 12,5 6,0 

Тимчасове 

розміщування й 

організація 

харчування 

           2010 -1,8 6,9 -0,8 -7,0 -11,0 -3,8 1,8 -3,2 -8,6 -13,6 

2011 -0,1 к/с к/с -3,4 -4,9 -3,7 к/с к/с -8,0 -10,8 

2012 -1,1 к/с к/с -3,3 -6,1 -4,7 к/с к/с -8,2 -8,8 

 

2013 -2,8 к/с к/с -4,1 -7,4 -6,8 к/с к/с -7,2 -10,8 

 

2014 -25,8 к/с к/с -16,6 -26,6 -28,9 к/с к/с -23,0 -32,2 

 

2015 -17,3 к/с к/с -13,1 -20,6 -22,6 к/с к/с -26,4 -44,2 

 

2016 -0,8 к/с к/с -2,6 -6,4 -6,5 к/с к/с -11,3 -15,4 

 

2017 7,8 к/с к/с -1,3 -4,3 5,0 к/с к/с -4,8 -8,3 

 

2018 8,6 к/с к/с -0,2 -0,5 5,8 к/с к/с -2,3 -3,5 

 

2019 10,1 к/с к/с 2,4 1,5 9,3 к/с к/с 1,1 0,3 

Інформація та 

телекомунікації 
           
2010 7,4 16,4 0,2 0,5 0,4 2,7 9,9 -2,4 -3,1 -4,5 

 

2011 7,6 16,5 1,5 0,9 0,4 2,2 10,2 -3,2 -2,6 -3,8 

 

2012 10,5 28,0 -3,5 1,0 0,9 4,2 18,8 -6,9 -1,8 -2,3 

 

2013 11,8 25,9 2,1 1,1 -0,6 5,9 16,8 -0,8 -2,7 -6,1 

 

2014 -1,6 15,9 -13,5 -8,1 -10,4 -14,9 -5,6 -23,9 -14,6 -20,5 

 

2015 0,5 5,7 -3,4 -1,9 -2,6 -8,2 -8,4 -10,2 -5,0 -7,0 

 

2016 8,5 15,4 7,2 2,0 0,2 1,3 6,8 -2,0 -0,4 -2,6 

 

2017 13,8 34,4 7,7 4,0 4,2 8,3 26,1 1,4 2,2 2,3 

 

2018 13,1 31,3 7,8 4,1 4,0 8,6 22,0 4,3 2,3 1,6 

 

2019 15,4 36,6 7,7 6,7 5,7 10,5 22,2 6,2 5,4 3,6 

Фінансова та 

страхова 

діяльність 

           2010 3,5 -1,0 3,6 7,3 0,5 4,2 -0,6 4,8 0,5 -9,1 

2011 6,2 -1,7 7,0 1,3 -19,0 2,3 1,6 2,5 1,0 -10,1 

 

2012 6,1 -0,9 6,4 5,2 -11,4 3,9 -2,4 4,3 0,9 -16,0 
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2013 5,9 -2,7 6,6 3,9 -10,3 3,2 0,5 4,9 -5,8 -26,3 

 

2014 -15,2 к/с к/с -20,2 -36,7 -3,6 к/с к/с -15,9 -36,7 

 

2015 -8,9 к/с к/с -19,6 -32,6 -4,9 к/с к/с -15,2 -28,6 

 

2016 -4,8 к/с к/с -7,9 -30,9 -0,5 к/с к/с -8,5 -31,0 

 

2017 2,8 - 2,5 3,4 -15,8 14,3 - 23,4 -3,4 -17,7 

 

2018 1,2 к/с к/с -4,7 -23,2 13,9 к/с к/с -2,0 -18,3 

 

2019 7,8 3,3 7,5 10,6 -2,3 8,3 16,9 7,1 9,8 -13,8 

Операції з 

нерухомим 

майном 

           2010 0,3 к/с к/с 0,5 -8,9 -8,9 к/с к/с -15,4 -25,5 

2011 -3,6 к/с к/с -1,6 -5,1 -12,2 к/с к/с -15,9 -21,3 

 

2012 2,8 29,1 2,0 2,4 -2,5 -8,0 13,1 -2,9 -16,2 -21,6 

 

2013 3,1 19,0 3,3 2,1 -4,9 -9,3 14,0 -5,9 -14,8 -23,3 

 

2014 -46,9 к/с к/с -47,0 -54,0 -53,6 к/с к/с -55,4 -61,3 

 

2015 -33,4 к/с к/с -31,1 -31,4 -22,8 к/с к/с -40,4 -41,7 

 

2016 -8,1 к/с к/с -15,1 -15,9 -23,4 к/с к/с -27,5 -30,7 

 

2017 6,2 к/с к/с -1,7 -4,9 -10,1 к/с к/с -15,9 -19,1 

 

2018 16,3 к/с к/с 11,6 7,4 -0,8 к/с к/с -2,1 -4,2 

 

2019 34,7 к/с к/с 25,0 15,2 24,5 к/с к/с 15,8 7,2 

Професійна, 

наукова та 

технічна 

діяльність 

           2010 -6,6 -11,8 9,1 -1,6 -7,5 -8,6 -14,6 5,6 -7,4 -14,7 

2011 0,5 -0,2 3,1 -1,1 -3,9 2,7 4,6 0,7 -2,7 -6,7 

2012 0,3 -0,7 1,6 1,8 0,8 -0,5 -4,0 9,3 -2,0 -4,2 

2013 -1,3 -4,1 1,6 1,8 2,4 -3,7 -9,4 7,2 -7,6 -15,1 

 

2014 -29,1 -39,9 -2,2 -16,7 -26,0 -24,7 -29,0 0,3 -29,6 -46,4 

 

2015 -1,1 4,1 -4,0 -11,2 -8,7 -16,9 -18,1 -2,2 -28,5 -31,6 

 

2016 17,6 к/с к/с -1,8 -5,1 8,9 к/с к/с -15,1 -23,3 

 

2017 19,4 к/с к/с 0,4 -0,3 9,4 к/с к/с -9,0 -11,9 

 

2018 8,9 к/с к/с 4,9 4,5 5,9 к/с к/с 2,1 0,7 

 

2019 26,2 к/с к/с 8,5 5,9 18,0 к/с к/с 7,2 4,2 

Діяльність у сфері 

адміністративного 

та допоміжного 

обслуговування 

           2010 -3,3 к/с к/с -1,4 -6,1 -4,1 к/с к/с -8,2 -13,4 

2011 -2,7 -5,2 -3,3 -1,6 -3,7 -4,9 -5,0 -4,9 -5,0 -8,2 

2012 -2,9 к/с к/с -0,9 -4,4 5,7 к/с к/с -4,8 -10,2 
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2013 -2,5 к/с к/с -3,9 -7,1 -3,0 к/с к/с -7,3 -12,2 

 

2014 -13,6 -8,8 -10,8 -19,6 -25,2 -14,8 -10,7 -9,7 -23,9 -32,5 

 

2015 -11,9 к/с к/с -12,2 -10,4 -12,5 к/с к/с -16,1 -20,2 

 

2016 -3,9 к/с к/с -3,3 -3,0 -6,3 к/с к/с -9,3 -9,3 

 

2017 2,6 к/с к/с 5,1 2,8 -4,0 к/с к/с -3,6 -8,4 

 

2018 0,1 к/с к/с -4,7 -20,0 -0,5 к/с к/с -6,8 -20,3 

 

2019 7,0 к/с к/с 10,4 8,9 7,9 к/с к/с 7,3 4,5 

Освіта 

           

 

2010 4,9 к/с к/с 1,5 0,2 3,2 к/с к/с -1,1 - 

 

2011 7,4 - 9,6 4,9 9,2 4,1 - 5,9 2,2 2,4 

 

2012 8,2 - 9,3 7,2 6,8 6,0 - 5,8 6,2 3,6 

 

2013 8,4 - 11,2 6,5 7,1 6,2 - 8,8 4,5 3,8 

 

2014 5,5 - 12,7 0,7 -8,5 3,5 - 8,1 0,6 -12,2 

 

2015 5,7 - 11,7 1,3 -4,6 3,6 - 10,1 -1,1 -7,2 

 

2016 5,6 - 10,6 2,0 2,0 2,9 - 6,2 0,6 1,0 

 

2017 3,7 - 1,7 5,1 5,9 3,2 - 2,3 3,8 4,5 

 

2018 5,8 - 4,2 6,9 10,9 3,3 - 1,3 4,6 9,7 

 

2019 11,0 - 9,1 12,5 12,2 5,8 - 2,5 8,1 6,7 

Охорона здоров’я 

та надання 

соціальної 

допомоги 

           2010 4,0 - 5,6 -1,0 -5,0 -1,4 - 1,3 -8,8 -21,1 

2011 2,6 - 3,0 1,4 -2,4 -2,5 - -1,8 -4,4 -5,3 

2012 2,7 - 3,0 1,9 -0,8 -0,8 - -0,6 -1,5 -4,9 

 

2013 3,1 - 4,1 0,3 -0,6 -1,5 - -1,2 -2,2 -5,2 

 

2014 -3,7 - -3,3 -4,7 -4,8 -12,8 - -13,9 -10,2 -17,4 

 

2015 -0,6 - 0,5 -3,1 -10,1 -7,5 - -7,6 -7,3 -17,4 

 

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

 

2017 3,3 - 2,5 5,3 0,2 0,8 - 0,4 1,7 -4,7 

 

2018 3,7 - 3,4 5,0 -1,7 2,6 - 2,6 2,5 -4,3 

 

2019 3,0 к/с к/с 6,4 1,1 1,9 к/с к/с 3,5 -0,2 

Мистецтво, спорт, 

розваги та 

відпочинок 

           2010 -26,9 к/с к/с -24,6 -23,6 -22,9 к/с к/с -23,8 -24,8 

2011 -24,4 к/с к/с -11,2 -15,8 -20,0 к/с к/с -14,8 -17,6 
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2012 -17,6 -14,1 -19,7 -19,2 -12,6 -19,6 -13,3 -19,4 -31,7 -15,5 

 

2013 -8,0 -2,9 -9,7 -13,8 -10,6 -7,9 -8,1 -6,1 -17,5 -14,7 

 

2014 -11,8 -13,8 -3,8 -45,5 -29,1 -13,5 -4,6 -7,1 -55,1 -39,5 

 

2015 -25,3 -17,1 -36,0 -26,7 -17,8 -22,4 -17,5 -24,8 -27,9 -27,2 

 

2016 -16,5 к/с к/с -14,7 -9,7 -10,7 к/с к/с -24,1 -17,7 

 

2017 -15,5 к/с к/с -10,4 0,8 -16,4 к/с к/с -14,7 -8,8 

 

2018 -1,5 к/с к/с 0,5 1,3 -3,7 к/с к/с -2,5 -2,5 

 

2019 1,0 к/с к/с -8,6 8,0 0,0 к/с к/с -5,9 2,2 

Надання інших 

видів послуг 
           
2010 4,3 - 10,3 -0,5 -1,7 -1,0 - 2,6 -3,6 -12,7 

 

2011 3,1 - 6,4 0,9 1,5 -0,2 - 3,3 -2,6 -1,3 

 

2012 2,6 - 1,5 3,3 2,5 -1,9 - -2,2 -1,7 -6,1 

 

2013 -0,9 - -3,4 0,4 -0,5 -1,2 - -1,7 -1,0 -1,3 

 

2014 -1,0 - 3,3 -4,3 -8,7 -1,3 - 3,1 -5,3 -9,5 

 

2015 7,3 - 13,4 1,6 -0,2 5,5 - 10,9 0,7 -1,0 

 

2016 5,1 - 2,8 6,5 6,3 4,5 - 4,3 4,6 5,3 

 

2017 -0,4 - -4,5 1,7 2,6 -0,5 - -3,7 1,1 1,8 

 

2018 2,7 - 1,0 3,8 5,5 2,0 - 1,2 2,5 3,4 

 

2019 6,1 - 7,3 5,4 8,0 6,0 - 5,2 6,4 6,8 

Примітки. 

           1.Без урахування результатів діяльності банків. За 2014-2019 роки без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, 

м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. 

2.Рівень рентабельності операційної діяльності розрахований як відношення фінансового результату від операційної діяльності до витрат 

операційної діяльності підприємств. 

3.Рівень рентабельності усієї діяльності розрахований як відношення чистого прибутку (збитку) до всіх витрат діяльності підприємств. 

к-Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності 

статистичної інформації (первинне та вторинне блокування вразливих значень). 

… - Розрахунки показників не здійснювались. 
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Додаток Л 

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів великого, середнього, малого та мікропідпрємництва за видами економічної діяльності у 2010-2019 роках 

  Роки 

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання 

усього 
у тому числі у фізичних осіб-підприємців/  

 

суб’єкти 

великого 

підприємництва, 

тис.грн 

суб’єкти 

середнього 

підприємництва, 

тис.грн 

суб’єкти малого 

підприємництва, 

тис.грн 

з них суб’єкти 

мікро-

підприємництва, 

тис.грн 

суб’єкти 

середнього 

підприємництва, 

тис.грн 

суб’єкти малого 

підприємництва, 

тис.грн 

з них суб’єкти 

мікропідприємництва, 

тис.грн 

Усього1 2010 1401596805,6 1415851797,7 779197875,7 371958410,7 19487467,0 210930759,6 190055341,7 

2011 1775829049,7 1618849106,0 807777042,2 371496882,8 11221133,3 199994625,1 181697757,0 

2012 1761086007,6 1782445148,8 916287611,4 438100360,4 13014985,8 243634209,5 225449147,6 

2013 1717391283,6 1683344056,5 933717719,7 460657329,6 20778872,6 263459216,4 244545952,7 

2014 1742507894,5 1735894250,1 981300032,3 486635312,8 12742718,8 276299551,8 255905981,9 

2015 2053189492,2 2184376795,5 1318974151,5 665725784,0 15611973,4 381861325,9 358275809,1 

2016 2391454263,0 2683303555,3 1651982037,2 811546392,8 14607847,9 474596794,1 449762372,0 

2017 2929516585,0 3314956081,6 2067799291,6 1052149468,7 18538184,8 585798554,6 554372410,3 

 

2018 3515839460,5 3954017476,9 2496947692,2 1292430517,4 29957835,7 730797248,2 692804954,8 

 

2019 3631415313,0 4194484138,5 2698213388,2 1430559697,9 26044738,2 858337498,2 818189262,4 

Сільське 

господарство, 

лісове 

господарство та 

рибнегосподарство 

2010 11664534,8 65623196,4 26273509,5 13339621,8 69727,0 3600077,7 3354609,1 

2011 12553071,1 79090031,9 38961357,3 14385296,1 25625,9 3617589,2 3377519,6 

2012 19473189,5 94045102,8 53814268,4 19329454,5 65681,4 4655748,1 4401747,7 

2013 23440594,9 89137315,9 53699985,5 18862170,9 286009,7 4861550,6 4422422,9 

2014 31584645,2 117332717,7 71245966,9 24241899,9 291456,2 5942026,4 4968314,4 

2015 61214827,8 к/с к/с 43084056,3 к/с к/с 9026547,7 

 

2016 53033751,7 206733464,4 155032687,9 56018434,4 139694,8 11014406,8 10475692,8 
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2017 38879856,5 238158722,5 190597561,8 66307379,2 171411,2 13084627,0 12068721,9 

 

2018 54757921,9 272433684,3 213317765,7 74822613,6 223531,1 15188949,4 13968422,8 

 

2019 74131964,5 276092109,6 222524195,9 80547645,1 138294,6 16284103,3 15067609,3 

Промисловість 2010 744992351,0 361287040,9 67522421,8 24276391,7 1130425,7 13439940,6 11973590,0 

 

2011 988435396,9 415172212,8 75094280,3 24950094,2 1090876,6 12818890,7 11155992,0 

 

2012 970009293,3 459315122,7 88293217,9 29201279,3 1564817,5 17123139,3 14690107,1 

 

2013 934135081,6 464254992,6 95459947,7 33082019,3 2411569,4 18346984,3 15827209,5 

 

2014 932940373,4 533293583,9 101480052,7 34034319,9 1779571,3 19319538,9 16881298,3 

 

2015 1078293139,8 693102804,1 145789648,4 51387651,2 2001432,0 27648801,4 24522941,7 

 

2016 1232220972,9 923862515,8 186916912,7 64502774,5 2796177,1 34508350,9 31291641,5 

 

2017 1537353392,4 1094833402,5 230122088,9 80038320,1 2772752,0 41767224,3 37955937,0 

 

2018 1790428808,1 1233890649,9 278224223,5 97278470,8 3588627,0 50576420,4 45624876,4 

 

2019 1730213262,9 1279808814,0 279366845,0 98038301,7 3949187,8 55394495,0 50346443,4 

Будівництво 2010 6210869,7 к/с к/с 17310853,3 к/с к/с 4873125,4 

 

2011 11604016,6 67621086,1 45588284,1 15906771,6 298051,1 4095854,7 3819114,3 

 

2012 13548064,7 к/с 60589020,0 20178097,1 к/с к/с 3358590,1 

 

2013 15730721,2 к/с к/с 20316636,2 к/с к/с 3397221,0 

 

2014 10583930,6 к/с 52472339,3 19815937,0 к/с к/с 3878383,3 

 

2015 19196247,1 60395590,3 70948682,2 30351434,6 20393,5 7648186,9 7205054,0 

 

2016 к/с 76063338,3 94005747,8 42115047,2 к/с 11246501,1 10784552,5 

 

2017 11083593,5 к/с к/с 53791299,2 к/с к/с 14452427,6 

 

2018 19119520,4 137257343,5 165719355,1 68224214,2 31887,3 19346300,2 18589264,6 

 

2019 32367249,6 к/с к/с 79476770,7 к/с к/с 23346464,9 

Оптова та 

роздрібна 

торгівля; ремонт 

автотранспортних  

засобів і 

мотоциклів 

2010 412004834,4 659298776,2 483980944,4 228280158,0 17551175,3 131600665,6 116027688,1 

2011 486684650,2 750744053,2 483440188,7 226945051,4 8802501,9 124949914,3 112441380,9 

2012 481477102,9 793482652,6 508777093,8 255992075,9 9629535,8 150497730,0 139241799,9 

2013 495334546,1 780356329,0 506708759,7 262488805,2 11115643,2 159149641,0 148046576,2 

2014 525075713,6 744079299,5 526504886,0 271587028,3 9138964,3 156830346,2 145340674,9 

 

2015 565038077,0 942906215,8 651389881,1 339540611,0 12060131,5 194016311,9 181676386,0 

 

2016 689681690,9 1134205829,5 804784486,6 381416157,8 10278011,0 232702448,2 218417760,4 

 

2017 873325888,9 1479250157,0 998609800,1 508317006,1 14105215,2 275427685,3 258461085,7 

 

2018 1101153132,9 1830695844,7 1178245318,7 607558052,1 21616829,8 324112565,8 306333797,7 

 

2019 1222860510,0 1913018536,2 1209972145,0 629782127,0 19469307,8 368010787,8 349294286,4 
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Тимчасове 

розміщування й 
організація 

харчування 

2010 1525841,4 6516630,7 8536459,1 5521300,0 50384,6 4915154,7 4450135,8 

2011 к/с 7043719,0 к/с 5778831,7 к/с к/с 4562353,0 

2012 к/с 9427707,9 12315496,5 8095694,1 к/с к/с 6525975,7 

2013 к/с 14317919,6 13717659,6 9236165,5 к/с 8489413,1 7683432,6 

 

2014 к/с 7635268,5 12601887,0 8880269,2 к/с 8199383,2 7598926,0 

 

2015 к/с 9914696,6 15932351,0 11580398,2 к/с 10562935,0 9978875,5 

 

2016 к/с 12112135,8 21547834,1 15652915,9 к/с 14275893,9 13378760,4 

 

2017 к/с 15195126,4 28397561,7 20489745,1 к/с 19112481,8 17705823,8 

 

2018 к/с 17918129,3 38977489,7 27966933,1 к/с 26448145,0 24112628,9 

 

2019 к/с к/с 49171763,2 36711365,6 541280,4 35119993,5 32506126,8 

Інформація та 

телекомунікації 

2010 32793533,3 к/с к/с 11780304,1 к/с к/с 6912022,8 

2011 36024582,0 к/с к/с 13539979,9 к/с к/с 8211446,6 

 

2012 39662404,8 к/с 27626552,9 16381711,9 к/с к/с 10549745,6 

 

2013 39236005,4 24261241,9 30780939,2 19669530,3 79544,2 13788275,0 13637360,8 

 

2014 36411155,2 28801225,8 40477235,4 27889432,8 3684,6 21582374,0 21332277,9 

 

2015 38495466,2 36229685,7 66754489,2 50062761,5 46414,8 40842848,6 40594070,6 

 

2016 39808549,3 44269077,4 90973242,7 70898790,1 10741,3 57632948,5 57446144,8 

 

2017 42601040,6 55567785,8 118635040,2 94334664,1 13154,3 77673659,4 77330567,0 

 

2018 51259755,5 к/с к/с 129669964,8 к/с к/с 108007242,3 

 

2019 62702827,5 74050054,7 198112375,6 162481468,3 19489,2 136569113,1 136083307,1 

Фінансова та 

страхова 

діяльність 

2010 10263389,7 к/с к/с 5555143,6 к/с к/с 3320704,0 

2011 9403203,7 к/с к/с 5181397,2 к/с к/с 2835107,2 

2012 4662716,0 к/с 10412472,3 3625017,0 к/с к/с 1667929,0 

 

2013 4052290,0 к/с к/с 3538730,4 к/с к/с 1453124,1 

 

2014 к/с к/с 10150395,8 3450989,0 – 1552765,0 1546050,0 

 

2015 к/с к/с 13946891,6 4375626,4 – 2388675,3 2378399,5 

 

2016 к/с 44000444,9 18846453,2 7106751,9 – 2930327,0 2912151,2 

 
2017 ‒ 45797741,6 21963858,9 7566126,4 – 3188458,2 3160955,3 

 

2018 к/с к/с 24246590,6 8322406,6 – 3748679,6 3729416,7 

 

2019 7889162,0 73160000,0 24572953,9 9775329,7 – 4533294,9 4526184,8 

Операції з 

нерухомим 

майном 

2010 к/с 15200649,4 к/с 13022470,6 к/с к/с 5622614,4 

2011 к/с 19182150,0 к/с 13036057,3 к/с к/с 5214417,9 

2012 1810945,2 23908868,4 37300565,3 20864648,8 173887,0 9741389,0 9570909,6 



272 

 

2013 2278454,9 18618791,9 40620792,5 24125779,1 171102,3 11128898,4 10881377,9 

2014 к/с 22384340,9 42716464,9 24877474,3 к/с 11306554,2 11108203,2 

 

2015 к/с 23770482,3 53987470,6 31456012,8 к/с 15002104,8 14872052,7 

 

2016 к/с 30642914,8 к/с 40392458,3 к/с к/с 17997372,4 

 

2017 к/с 31790841,7 к/с 50447461,4 к/с к/с 21444838,8 

 

2018 к/с 42167631,5 97256903,2 62871076,1 к/с 27012999,9 26456585,0 

 

2019 к/с 48368018,9 к/с 71845046,2 к/с к/с 30686422,8 

Професійна, 

наукова та 

технічна 

діяльність 

2010 92920559,3 26554253,4 32046030,2 16800273,2 24406,6 7559113,6 7327017,8 

2011 110583186,7 31114117,8 29605522,5 14880033,7 23010,2 6237326,2 6099062,6 

2012 101747199,2 45677087,3 39432941,9 22199823,9 350836,7 9927597,0 9770554,9 

2013 77974625,2 45501348,7 41261848,8 23991096,6 266737,4 11693898,9 11498658,1 

 

2014 84620267,2 34003216,4 41129921,3 25230689,7 228477,4 13879380,8 13634975,9 

 

2015 114089909,0 33969644,2 58628066,2 39181499,8 46141,6 25972816,2 25562571,5 

 

2016 к/с 38967512,6 72319214,1 49339240,4 к/с 32395630,6 32190704,5 

 

2017 к/с к/с 86929474,7 62484192,3 – 41762706,7 41433170,7 

 

2018 к/с 56960839,6 к/с 77669462,3 к/с к/с 54088830,0 

 

2019 к/с 72498831,4 к/с 93544829,7 к/с к/с 64780868,1 

Діяльність у сфері 

адміністративного 

та допоміжного 

обслуговування 

2010 к/с 12746717,3 15697117,8 8644814,8 к/с 4948282,5 4839304,5 

2011 1570150,9 16452059,1 16072212,6 8380929,0 13558,9 4219048,0 4128531,9 

2012 к/с 24128797,7 18537007,3 9184785,5 к/с к/с 3896369,8 

2013 к/с 21033365,9 19178299,7 9721349,5 к/с 4412443,8 4186959,5 

 

2014 4753019,0 22640420,0 19085750,5 9804425,6 31754,3 5158136,1 4675940,4 

 

2015 к/с 25535936,5 26689258,8 13916562,5 к/с 7963883,6 7595902,7 

 

2016 к/с 29328895,3 34093807,7 18976875,9 к/с 10647103,3 10208495,4 

 

2017 к/с 37292883,1 43390770,0 25157398,4 к/с 14024188,5 13311826,9 

 

2018 к/с 44393138,3 53205293,0 32344410,4 к/с 19039869,5 18128438,9 

 

2019 к/с к/с 67012670,6 40949183,2 97552,2 24058608,6 22882776,8 

Освіта 2010 к/с 947836,5 995111,8 598043,5 – 391628,4 389345,9 

 

2011 ‒ 884448,9 1171102,5 674347,6 ‒ 390222,3 376189,5 

 

2012 ‒ к/с 1570376,8 924065,6 к/с к/с 552865,9 

 

2013 ‒ 702097,3 1788337,7 1047499,4 – 703592,1 677897,2 

 

2014 ‒ 661978,0 1691296,8 1044309,0 – 762229,3 740574,2 
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2015 ‒ 845346,7 2256313,1 1503704,1 – 1126102,0 1113508,4 

 

2016 ‒ 898907,4 2992606,4 2155319,3 – 1638478,9 1612352,4 

 

2017 ‒ к/с к/с 3031343,6 к/с к/с 2257222,8 

 

2018 ‒ к/с к/с 4273465,1 к/с к/с 3277940,6 

 

2019 – 1899695,2 8005866,6 6247217,2 – 4801345,6 4677809,9 

Охорона здоров’я 

та надання 

соціальної 

допомоги 

2010 ‒ 4972442,4 2691222,2 1525091,3 – 1140232,4 1121057,1 

2011 ‒ 5345724,0 3162033,6 1755754,4 – 1254305,4 1240633,6 

2012 ‒ 6143669,0 3729684,8 2038686,2 – 1483275,2 1468008,8 

2013 ‒ 6688234,7 4193462,7 2242018,7 – 1688031,1 1672764,0 

 

2014 ‒ 5219151,0 4137084,7 2371511,4 – 1846815,3 1829260,7 

 

2015 ‒ 7585671,5 5405354,4 3047662,5 – 2417777,2 2407793,9 

 

2016 ‒ 9936574,2 6866532,5 3794575,4 – 2998105,3 2973373,0 

 

2017 ‒ 12412520,3 9112995,3 5022954,7 – 4026223,7 3967309,0 

 

2018 ‒ к/с к/с 6138714,6 к/с к/с 5344568,1 

 

2019 к/с 43427466,4 к/с 8477810,6 к/с к/с 7192102,8 

Мистецтво, спорт, 

розваги та 

відпочинок 

2010 к/с 1174523,0 к/с 876074,5 к/с к/с 558378,7 

2011 к/с 1806733,0 к/с 1018901,9 к/с к/с 641203,6 

2012 3154213,0 3728652,3 2149726,0 1624928,8 – 1116260,2 1071962,2 

 

2013 3137779,8 к/с к/с 1976949,5 к/с к/с 1348342,3 

 

2014 4217973,5 10262698,3 2609046,9 1942586,5 – 1494734,5 1412139,2 

 

2015 1979403,1 1716812,3 3259333,0 2495194,8 23241,7 1937196,9 1867379,3 

 

2016 к/с 2396737,6 к/с 3494145,0 к/с к/с 2633760,2 

 

2017 к/с 3664695,2 к/с 4815153,9 к/с к/с 3660994,6 

 

2018 к/с 4149285,3 к/с 6373465,2 к/с к/с 5020433,5 

 

2019 к/с 3835449,3 к/с 8208148,9 к/с к/с 6572867,1 

Надання інших 

видів послуг 

2010 ‒ 984557,4 6848073,4 5879231,8 15706,3 5524370,6 5369118,5 

2011 ‒ 1047245,0 6777725,2 5679658,2 3498,6 5206193,9 5074169,1 

 

2012 ‒ к/с 7562160,5 6133451,0 к/с к/с 5332971,0 

 

2013 ‒ к/с к/с 6580036,2 к/с к/с 5787446,6 

 
2014 ‒ к/с 7189199,1 6253554,9 к/с к/с 5500135,1 

 

2015 ‒ к/с к/с 7672697,7 к/с к/с 6889178,0 
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2016 ‒ 1744349,4 10991718,2 9600835,0 319964,1 8738667,2 8566122,7 

 

2017 ‒ к/с к/с 13082407,8 к/с к/с 11620214,0 

 

2018 ‒ 1724225,0 19060548,5 16643144,8 5955,5 15900875,4 15306006,4 

 

2019 – к/с к/с 21385351,5 к/с к/с 19757253,4 
1 Без урахування результатів діяльності банків, бюджетних установ, а також за 2014-2019 роки без тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. 

к-Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації (первинне та вторинне блокування вразливих значень). 
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Додаток М 

Капітальні інвестиції підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 

2010-2019 роках 

  

Роки 

 Капітальні інвестиції - усього 

великі підприємства середні підприємства малі підприємства з них мікропідприємства 

Усього 2010 59141659 50433506 21189440 6511418 

 

2011 77953873 80750140 34320388 7402039 

 

2012 114812960 77860007 36814222 12092180 

 

2013 104094848 74125006 38767078 9284162 

 

2014 87239943 63211269 27933685 8681484 

 

2015 99170796 78400886 35906476 9767774 

 

2016 108694081 113036119 59937697 16016779 

 

2017 139294067 139368087 80497649 22353863 

 

2018 217278118 169872251 83965173 23412349 

 

2019 239957640 200079086 84437348 15960309 

Сільське господарство, 

лісове господарство та 

рибне господарство 

2010 578749 7939960 1999106 369153 

2011 1245477 11155485 4245069 1067900 

 

2012 2882535 11122699 5200566 1336039 

 

2013 2242264 11259889 5416952 1285903 

 

2014 1711785 11020451 5850126 1532265 

 

2015 3798294 15141779 10858408 2569649 

 

2016 2696378 25629985 21993229 6024413 

 

2017 4343313 32501398 27239368 6422267 
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2018 8110056 33723466 24742795 6097672 

 

2019 10935956 29653705 19320400 3395659 

Промисловість 2010 28258813 14689859 2176163 550762 

 

2011 44543104 25803030 6253512 460266 

 

2012 71899637 25249306 9653521 4816656 

 

2013 67997772 26682086 10612943 979432 

 

2014 58732250 23329104 3113518 702666 

 

2015 53462674 30487872 4010885 943941 

 

2016 67964626 40325557 6366580 1462317 

 

2017 85824127 46675087 11684872 3300986 

 

2018 126562486 57627756 16718225 4592351 

 

2019 159084304 78267462 18045620 2939861 

Постачання 

електроенергії, газу, 

пари та  

кондиційованого 

повітря 

2010 4246598 992980 195020 107631 

2011 5981991 5922091 3781033 80343 

2012 17557939 4064328 4900577 2392789 

 

2013 20429622 6032949 7841630 618423 

 

2014 18693201 3177424 913232 258348 

 

2015 17931415 2751822 634395 286697 

 

2016 25305250 2957822 1832288 641534 

 

2017 22763902 2879991 5299238 2190053 

 

2018 27654881 7368331 6983646 3462523 

 

2019 37549207 28045339 10905363 2218979 

Будівництво 2010 1192125 5040545 3998067 1554558 

 

2011 1537249 5714436 3409917 940446 

 

2012 370239 4743263 5142486 1424914 

 

2013 2994229 5476284 5980248 1160422 

 

2014 2157976 5332664 5410504 1892594 

 

2015 3253290 5202750 5006077 1434467 

 

2016 103528 к/с 5421834 1067180 
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2017 227968 8759227 7394561 2148145 

 

2018 2266702 8803801 7216445 2159122 

 

2019 2702186 9051651 9712223 872039 

Оптова та роздрібна 

торгівля; ремонт 

автотранспортних 

засобів і мотоциклів 

2010 10501222 5329775 2527133 859481 

2011 8947412 9222394 4637558 1009259 

 

2012 10368665 6027211 3761756 1100827 

 

2013 11014380 6671013 3526340 1377191 

 

2014 11657842 5187161 3327703 776061 

 

2015 9253122 7202438 3248785 969810 

 

2016 11737003 9178723 6807084 2057861 

 

2017 13497794 11137819 7910393 2779262 

 

2018 27138147 13598591 7631068 2107545 

 

2019 25276974 24279101 5113577 629612 

Транспорт, складське 

господарство, поштова 

та кур’єрська діяльність 

2010 12025403 3788732 1396417 334335 

2011 15217695 6223568 1899068 367846 

2012 21520676 6917518 1589545 260431 

 

2013 10583812 5719898 2636427 402986 

 

2014 7415795 5878785 1627019 252781 

 

2015 9227007 6895685 2370537 356182 

 

2016 13089256 9562510 2688134 438043 

 

2017 19939985 13532421 5389860 670206 

 

2018 26607178 20202844 4647281 780891 

 

2019 21321432 19481492 4047122 636439 

Тимчасове 

розміщування й 

організація харчування 

2010 111069 928960 516376 121041 

2011 151296 к/с 512980 184031 

 

2012 172635 к/с 704514 170411 

 

2013 158262 к/с 928843 543694 

 

2014 138425 к/с 747973 368798 
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2015 128694 к/с 378870 175154 

 

2016 196998 к/с 405218 127918 

 

2017 283622 к/с 664118 267295 

 

2018 483425 к/с 695905 132634 

 

2019 к/с к/с 584211 70676 

Інформація та 

телекомунікації 

2010 4939404 2380364 734406 57300 

2011 4986651 3067465 671759 259568 

 

2012 6421803 2881082 536583 137099 

 

2013 6701001 2509806 609355 111452 

 

2014 4797735 2808730 514455 90375 

 

2015 19101648 2859593 939256 172701 

 

2016 10072172 3840196 1794634 210172 

 

2017 11779646 4674384 2242586 320717 

 

2018 21155543 6528217 2000431 562409 

 

2019 13138618 6321070 1800144 276347 

Фінансова та страхова 

діяльність 

2010 47169 1240572 317205 100879 

2011 38310 508167 273080 90197 

 

2012 52110 673887 288731 59804 

 

2013 44059 434429 284662 93599 

 

2014 4931 к/с 260291 34922 

 

2015 10878 к/с 341611 122101 

 

2016 16099 к/с 424571 69696 

 

2017 – 590266 473339 54872 

 

2018 62693 к/с 675113 104597 

 

2019 127182 1104221 218138 14358 

Операції з нерухомим 

майном 

2010 728046 к/с 4673860 1836891 

2011 118248 к/с 6337613 2149908 

 

2012 398831 6796650 6588186 1988977 

 

2013 455043 7670629 6204065 2461592 

 

2014 247060 к/с 5046230 2282995 
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2015 290242 к/с 5352882 2200295 

 

2016 2672153 к/с 9170868 3320269 

 

2017 3305146 к/с 10592521 4144659 

 

2018 4058050 к/с 10920694 4341153 

 

2019 к/с к/с 16051854 5278657 

Професійна, наукова та 

технічна діяльність 

2010 242271 2181656 1063946 256098 

2011 75894 4952356 3117978 326211 

 

2012 261738 4616636 962020 249127 

 

2013 271409 1720161 1101123 355783 

 

2014 89134 1225939 1011600 366696 

 

2015 41581 1542939 1815124 348149 

 

2016 50799 к/с 2298006 489589 

 

2017 52088 к/с 3045563 682286 

 

2018 124733 к/с 3288908 1028532 

 

2019 к/с к/с 3583526 555645 

Діяльність у сфері 

адміністративного та 

допоміжного 

обслуговування 

2010 8516 к/с 1201745 341202 

2011 447688 1487775 1557353 347291 

 

2012 13746 к/с 1473639 314784 

 

2013 102704 к/с 855078 287961 

 

2014 116405 1319890 726797 297424 

 

2015 123949 к/с 1209789 417403 

 

2016 60733 к/с 1844265 595533 

 

2017 23043 к/с 2609356 1241101 

 

2018 44845 к/с 4136279 1356062 

 

2019 к/с к/с 4401767 1112300 

Освіта 2010 – к/с 29915 11375 

 

2011 – 165139 49370 17285 

 

2012 – 154415 38334 9546 

 

2013 – 93368 28450 6764 
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2014 – 95148 26626 7003 

 

2015 – 84339 26237 3702 

 

2016 – 137055 51870 9159 

 

2017 – 378337 58531 12563 

 

2018 – 214277 282907 18009 

 

2019 ‒ 213108 149527 12478 

Охорона здоров’я та 

надання соціальної 

допомоги 

2010 – 723292 155793 68612 

2011 – 809948 185902 107093 

2012 – 788803 207183 35203 

 

2013 – 778146 207240 59718 

 

2014 – 377562 132496 29706 

 

2015 – 403786 233640 10361 

 

2016 – 940131 258150 31481 

 

2017 – 1395369 320612 23938 

 

2018 – 2921452 355804 23811 

 

2019 к/с к/с 382177 37884 

Мистецтво, спорт, 

розваги та відпочинок 

2010 508872 к/с 90577 32023 

2011 644849 к/с 203795 37334 

 

2012 450345 1915998 391892 151588 

 

2013 1529913 948753 333023 138484 

 

2014 170605 103650 111265 38417 

 

2015 479417 260274 64699 20684 

 

2016 34336 к/с 368825 97118 

 

2017 17335 к/с 659730 130978 

 

2018 664260 к/с 546694 85279 

 

2019 к/с к/с 723700 116887 

Надання інших видів 

послуг 

2010 – 23542 308731 17708 

2011 – 74276 965434 37404 

 

2012 – 39673 275266 36774 

 

2013 – 34214 42329 19181 
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2014 – 23214 27082 8781 

 

2015 – 61754 49676 23175 

 
2016 – 132367 44429 16030 

 

2017 – 204859 212239 154588 

 

2018 – 130951 106624 22282 

 

2019 ‒ 166783 303362 11467 
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Додаток Н 

Капiтальнi інвестиції за джерелами фінансування за видами економічної діяльності за 2018 рік 

(без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській 

областях), тис. грн.  

  

Освоєно 

(використано) 

капітальних 

інвестицій 

у тому числі за рахунок: 

коштів 

державного 

бюджету 

коштів 

місцевих 

бюджетів  

власних 

коштів 

підприємств 

та 

організацій 

кредитів 

банків та 

інших 

позик 

з них 

коштів 

вітчизняних 

інвестиційних 

компаній, 

фондів, тощо 

коштів 

іноземних 

інвесторів 

коштів 

населення 

на 

будівництво 

власних 

квартир 

інших джерел 

фінансування 
кредитів 

іноземних 

банків 

Усього 578726385 22814076 50355543 409585536 44825364 8282757 5377008 1795467 34645690 9327701 

Сільське господарство, 
лісове господарство та 

рибне господарство                                                                                      66104075 116661 80864 57378072 8400799 62570 97116 4071 – 26492 

Сільське господарство, 

мисливство та надання 

пов`язаних із ними 

послуг                                                                                 65059382 67909 48588 56438319 8377427 к к 4071 – к 

Лісове господарство та 

лісозаготівлі                                                                                                                   980291 40805 к 904059 3019 – – – – к 

Рибне господарство                                                                                                                                     64402 7947 к 35694 20353 к к – – – 

Промисловість 199895976 514083 2333450 177875823 16151898 6906015 481594 680689 15878 1842561 

Добувна промисловість 

і розроблення кар`єрів                                                                                                           53984577 к к 53561772 195672 к – – – к 

Добування кам`яного та 

бурого вугілля                                                                                                                  7880253 к – 7639027 к к – – – – 

Добування сирої нафти 

та природного газу                                                                                                               26910037 – – 26910037 – – – – – – 

Добування металевих 

руд                                                                                                                                15949789 – – к к – – – – – 
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Добування інших 

корисних копалин та 

розроблення кар`єрів                                                                                               2576685 – к 2417967 158559 к – – – к 

Надання допоміжних 

послуг у сфері добувної 

промисловості та 

розроблення кар`єрів                                                                       667813 – – к к – – – – – 

Переробна 

промисловість                                                                                                                                100869672 к 14325 95134094 5052786 679168 83448 549792 к 5132 

Виробництво харчових 

продуктів, напоїв та 

тютюнових виробів 30212854 к к 27760288 2437682 490046 4426 5705 – 657 

Виробництво харчових 

продуктів                                                                                                                         25403403 к к 22956814 2431705 490046 4426 5705 – 657 

Виробництво напоїв                                                                                                                                     2755282 – – 2749305 5977 – – – – – 

Виробництво 

тютюнових виробів                                                                                                                          2054169 – – 2054169 – – – – – – 

Текстильне 
виробництво, 

виробництво одягу, 

шкіри, виробів з шкіри 

та інших матеріалів 1846157 к – 1585381 199967 – к к – – 

Текстильне 

виробництво                                                                                                                                 888325 – – 673332 к – – к – – 

Виробництво одягу                                                                                                                                      503430 к – 460157 к – к к – – 

Виробництво шкіри, 

виробів зі шкіри та 

інших матеріалів                                                                                                454402 – – 451892 2510 – – – – – 

Вироблення виробів з 

деревини, виробництво 

паперу, та поліграфічна 

діяльність 7532998 6464 2448 6502281 683440 к – 338365 – – 

Оброблення деревини та 

виготовлення виробів з 

деревини та корка, крім 
меблів; виготовлення 

виробів із соломки та 

рослинних матеріалів 4158912 – – 3448972 к к – к – – 
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для плетіння     

Виробництво паперу та 

паперових виробів                                                                                                                2439974 к к 2216867 к – – к – – 

Поліграфічна 

діяльність, тиражування 

записаної інформації                                                                                              934112 к к 836442 90371 – – – – – 

Виробництво коксу та 

продуктів 

нафтоперероблення 1502832 – – к к – – – – – 

Виробництво хімічних 

речовин і хімічної 

продукції                                                                                                      2791780 – – 2739426 39548 – – к – к 

Виробництво основних 

фармацевтичних 

продуктів і 

фармацевтичних 
препаратів                                                                              2433219 – – 2378300 54919 – – – – – 

Виробництво гумових і 

пластмасових виробів, 

іншої неметалевої 

мінеральної продукції 13132307 к 4671 11884993 1219852 – – к к к 

Виробництво гумових і 

пластмасових виробів                                                                                                             2668687 – – 2476201 184054 – – к – к 

Виробництво іншої 

неметалевої мінеральної 

продукції                                                                                                    10463620 к 4671 9408792 1035798 – – к к – 

Металургійне 

виробництво, 

виробництво готових 

металевих виробів, крім 

машин та устатковання 26375805 – – 26131605 163306 к к к – к 

Металургійне 
виробництво                                                                                                                               23012856 – – 22964658 30756 – – к – к 
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Виробництво готових 

металевих виробів, крім 

машин і устатковання                                                                                       3362949 – – 3166947 132550 к к к – – 

Виробництво 

комп`ютерів, 

електронної та оптичної 

продукції                                                                                             955694 к – 936988 к – – – – – 

Виробництво 

електричного 

устатковання 1899764 к к 1860800 36392 – – – – к 

Виробництво машин і 

устатковання, н.в.і.у.                                                                                                             4056997 – – 3971149 68680 к к – – к 

Виробництво 

автотранспортних 
засобів 5577763 к – 5460625 к – – 104505 – – 

Виробництво 

автотранспортних 

засобів, причепів і 

напівпричепів                                                                                         2576955 – – 2466938 к – – к – – 

Виробництво інших 

транспортних засобів                                                                                                                 3000808 к – 2993687 – – – к – – 

Інші види переробної 

промисловості, ремонт і 

монтаж машин та 

устаткування 2551502 54 к 2420736 125360 – к – – – 

Виробництво меблів                                                                                                                                     1095111 – – 1015917 к – к – – – 

Виробництво іншої 

продукції                                                                                                                            273209 54 к 242701 к – – – – – 

Ремонт і монтаж машин 

і устатковання                                                                                                                   1183182 – к 1162118 17596 – к – – – 

Постачання 

електроенергії, газу, 

пари та 
кондиційованого 

повітря                                                                                       41783943 137790 к 27824900 10634442 6057345 398146 130897 – к 

Водопостачання; 

каналізація, поводження 3257784 130990 1450120 1355057 268998 к – – к к 
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з відходами                                                                                                    

Забір, очищення та 

постачання води                                                                                                                     1813655 84806 694462 828472 201259 к – – к к 

Каналізація, відведення 

й очищення стічних вод                                                                                                         390672 к 220356 158952 4404 к – – – к 

Збирання, оброблення й 

видалення відходів; 

відновлення матеріалів                                                                                      928965 к 496429 359642 63335 – – – – к 

Інша діяльність щодо 

поводження з відходами                                                                                                            124492 к 38873 7991 – – – – – к 

Будівництво                                                                                                                                            55993934 875771 1312221 12736421 1508324 к 3390429 12972 29173357 6984439 

Будівництво будівель                                                                                                                                   51477075 829904 995861 8956646 1149072 к к к 29173357 6975301 

Будівництво споруд                                                                                                                                     2530451 к 207336 2066962 205608 к – к – к 

Спеціалізовані 

будівельні роботи                                                                                                                       1986408 к 109024 1712813 153644 – к – – к 

Оптова та роздрібна 

торгівля; ремонт 

автотранспортних 

засобів і мотоциклів                                                                             51817634 к 14759 49298680 2179375 10033 151618 78328 64459 к 

Оптова та роздрібна 

торгівля 
автотранспортними 

засобами та 

мотоциклами, їх ремонт                                                                      3103040 к 12707 2950791 105442 – к к – к 

Оптова торгівля, крім 

торгівлі 

автотранспортними 

засобами та 

мотоциклами                                                                               28840120 – 654 26775326 1976750 10033 20739 к 64459 к 

Роздрібна торгівля, крім 

торгівлі 

автотранспортними 

засобами та 

мотоциклами                                                                            19874474 к 1398 19572563 97183 – к к – к 
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Транспорт, складське 

господарство, поштова 

та кур`єрська діяльність                                                                                    50078332 131857 3416325 39005908 7174674 907872 219541 121840 к к 

Наземний і 

трубопровідний 

транспорт                                                                                                                    31005701 к 2801873 23394381 4397732 к к 121840 к к 

Водний транспорт                                                                                                                                       198191 – – 198191 – – – – – – 

Авіаційний транспорт                                                                                                                                   1527728 к к 1488956 – – – – – – 

Складське господарство 

та допоміжна діяльність 

у сфері транспорту                                                                                      16962681 23970 к 13726216 к к к – – – 

Поштова та кур`єрська 

діяльність                                                                                                                       384031 к – 198164 к – – – – – 

Тимчасове 

розміщування й 

організація харчування                                                                                                        2675101 44069 40065 2095965 119591 – к к – 7044 

Тимчасове 

розміщування                                                                                                                                 1473043 44069 35487 1279949 106015 – к – – к 

Діяльність із 

забезпечення стравами 
та напоями                                                                                                         1202058 – 4578 816016 13576 – – к – к 

Інформація та 

телекомунікації                                                                                                                          29884869 318628 796730 24171346 4562278 к к 33097 – к 

Видавнича діяльність, 

радіомовлення, 

телебачення 4744597 211960 15462 4508172 3555 – к к – – 

Видавнича діяльність                                                                                                                                   185843 к к 182073 к – – – – – 

Виробництво кіно- та 

відеофільмів, 

телевізійних програм, 

видання звукозаписів                                                                          995634 к 4766 793324 к – к к – – 

Діяльність у сфері 

радіомовлення та 

телевізійного мовлення                                                                                             3563120 19216 к 3532775 к – – – – – 

Телекомунікації 

(електрозв`язок)                                                                                                                       21317752 12329 250335 16506204 4547782 к – к – к 
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Комп`ютерне 

програмування та 

надання інших 

інформаційних послуг 3822520 94339 530933 3156970 10941 – – 29337 – – 

Комп`ютерне 

програмування, 

консультування та 

пов`язана з ними 

діяльність                                                                               2644121 78063 374182 2160092 к – – к – – 

Надання інформаційних 

послуг                                                                                                                           1178399 16276 156751 996878 к – – к – – 

Фінансова та страхова 

діяльність                                                                                                                       10652260 – к 10513101 к – к – к – 

Надання фінансових 
послуг, крім 

страхування та 

пенсійного 

забезпечення                                                                                 10123484 – к 10002380 к – – – – – 

Страхування, 

перестрахування та 

недержавне пенсійне 

забезпечення, крім 

обов`язкового 

соціального 

страхування                                           407962 – – 407962 – – – – – – 

Допоміжна діяльність у 

сферах фінансових 

послуг і страхування                                                                                          120814 – – 102759 – – к – к – 

Операції з нерухомим 
майном                                                                                                                            27556805 59527 271130 19872383 2606774 к 663336 139445 3900358 43852 

Професійна, наукова та 

технічна діяльність                                                                                                             10798221 1802358 4503326 3882382 100580 – 173184 33613 188779 113999 

Діяльність у сферах 

права та 

бухгалтерського обліку, 

архітектури та 

інжинірингу, технічні 

випробування та 7751698 709844 4448323 2190832 39274 – 140611 28157 188779 5878 
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дослідження 

Діяльність у сферах 

права та 

бухгалтерського обліку                                                                                                    836753 336853 149245 343211 к – – – – к 

Діяльність головних 

управлінь (хед-офісів); 

консультування з 

питань керування                                                                          999490 88301 591718 306656 к – – – к к 

Діяльність у сферах 

архітектури та 

інжинірингу; технічні 

випробування та 

дослідження                                                                   5915455 284690 3707360 1540965 24390 – 140611 28157 к к 

Наукові дослідження та 

розробки                                                                                                                        1511355 541669 11621 896125 к – к к – 35382 

Рекламна діяльність і 
дослідження 

кон’юнктури ринку, 

інша професійна, 

наукова та технічна 

діяльність, ветеринарна 

діяльність 1535168 550845 43382 795425 60592 – к 4810 – к 

Рекламна діяльність і 

дослідження 

кон`юнктури ринку                                                                                                    864312 – к 686016 60592 – к 4810 – к 

Інша професійна, 

наукова та технічна 

діяльність                                                                                                        618702 518818 1832 98052 – – – – – – 

Ветеринарна діяльність                                                                                                                                 52154 32027 к 11357 – – – – – к 

Діяльність у сфері 

адміністративного та 

допоміжного 
обслуговування                                                                                     11837847 264039 2116990 6704374 1199555 к к 243397 1213308 к 

Оренда, прокат і лізинг                                                                                                                                6395872 – – 5039940 1098989 к – к – к 
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Діяльність із 

працевлаштування                                                                                                                         45884 – – 45884 – – – – – – 

Діяльність туристичних 

агентств, туристичних 

операторів, надання 

інших послуг із 

бронювання та 

пов`язана з цим 

діяльність                              236640 – 2033 232915 к – – – – к 

Діяльність охоронних 

служб та проведення 

розслідувань                                                                                                  390984 к 11069 363540 14663 – – – – к 

Обслуговування 
будинків і територій                                                                                                                    4166377 к 2086763 444988 77119 – к – 1213308 4833 

Адміністративна та 

допоміжна офісна 

діяльність, інші 

допоміжні комерційні 

послуги                                                                      602090 – 17125 577107 к – – к – – 

Державне управління й 

оборона; обов`язкове 

соціальне страхування                                                                                       44597812 15391153 28612653 333854 22475 к 80262 31035 66705 59675 

Освіта                                                                                                                                                 4459984 1704393 1659010 865827 187494 – 23523 777 – 18960 

Охорона здоров`я та 

надання соціальної 

допомоги                                                                                                        8138788 999584 4416238 2180708 424869 – 13231 2417 – 101741 

Охорона здоров`я                                                                                                                                       7611134 935318 4036523 2148694 к – 11108 к – 53746 

Надання послуг догляду 

та соціальної допомоги 527654 64266 379715 32014 к – 2123 к – 47995 

Надання послуг догляду 

із забезпеченням 

проживання                                                                                                     405671 62020 318674 10396 к – к – – 13382 

Надання соціальної 

допомоги без 
забезпечення 

проживання                                                                                                121983 2246 61041 21618 – – к к – 34613 
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Мистецтво, спорт, 

розваги та відпочинок                                                                                                                3663168 565806 639783 2376462 75324 – к – – к 

Діяльність у сфері 

творчості, мистецтва та 

розваг                                                                                                      419403 82584 194121 122154 к – к – – – 

Функціювання 

бібліотек, архівів, 

музеїв та інших закладів 

культури                                                                                     601399 360852 121499 112587 к – к – – к 

Організування азартних 

ігор                                                                                                                            5896 – – 5896 – – – – – – 

Діяльність у сфері 

спорту, організування 

відпочинку та розваг                                                                                          2636470 122370 324163 2135825 к – – – – к 

Надання інших видів 
послуг                                                                                                                             571579 к 130819 294230 1430 – к 46920 – 79861 

Діяльність громадських 

організацій                                                                                                                     303359 к к 153261 – – к 46920 – 79861 

Ремонт комп`ютерів, 

побутових виробів і 

предметів особистого 

вжитку                                                                                    88001 – к 41226 к – – – – – 

Надання інших 

індивідуальних послуг                                                                                                                    180219 к 80179 99743 к – – – – – 

к - Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. 
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Додаток П 

Капiтальнi iнвестицiї за джерелами фінансування за видами економічної діяльності за 2019 рік, тис. грн.  

  

Обсяг 

капітальних 

інвестицій 

у тому числі за рахунок: 

коштів 

державного 

бюджету 

коштів 

місцевих 

бюджетів 

власних 

коштів 

підприємств 

та 

організацій 

кредитів 

банків та 

інших 

позик 

з них 

коштів 

інвестиційних 

компаній, 

фондів, тощо 

коштів 

інвесторів-

нерезидентів 

коштів 

населення 

на 

будівництво 

житла 

інших джерел 

фінансування 

кредити 

банків-
нерезидентів  

Усього 623978935 30834531 56480064 408275665 67232583 32067755 4828178 4663948 32421970 19241996 

Сільське 

господарство, 

лісове господарство 

та рибне 
господарство                                                                                       59129469 252259 105879 53704871 5030347 719124 к/с к/с – 17854 

Сільське 

господарство, 

мисливство та 

надання пов`язаних 

із ними послуг                                                                                 58555401 184103 80212 53233113 5022048 719124 к/с к/с – к/с 

Лісове 

господарство та 

лісозаготівлі                                                                                                                   548653 к/c 25667 447463 к/с – к/с – – к/с 

Рибне господарство                                                                                                                                     25415 к/с – 24295 к/с – – – – – 

Промисловість 254196157 1300328 2761354 193728067 46371001 28716001 203719 2834477 21816 6975395 

Добувна 

промисловість і 

розроблення 

кар`єрів                                                                                                           68520819 512698 к/с 67641084 113810 – – к/с – – 

Добування 

кам`яного та бурого 8376902 512698 – к/с к/с – – – – – 
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вугілля                                                                                                                  

Добування сирої 

нафти та 

природного газу                                                                                                               34304409 – – к/с – – – к/с – – 

Добування 

металевих руд                                                                                                                                22836298 – к/с 22788375 к/с – – – – – 

Добування інших 

корисних копалин 

та розроблення 

кар`єрів                                                                                               2426422 – – 2344322 82100 – – – – – 

Надання 
допоміжних послуг 

у сфері добувної 

промисловості та 

розроблення 

кар`єрів                                                                       576788 – – к/с к/с – – – – – 

Переробна 
промисловість                                                                                                                                105878465 79975 к/с 93580061 9968577 2576163 77304 2145665 к/с 9482 

Виробництво 

харчових 

продуктів, напоїв та 

тютюнових виробів 31888488 19742 2256 29829024 1627153 к/с к/с к/с – 5727 

Виробництво 

харчових продуктів                                                                                                                         27074338 19742 2256 25153890 1488137 к/с к/с к/с – 5727 

Виробництво 

напоїв                                                                                                                                     4026618 – – 3887602 139016 к/с – – – – 

Виробництво 

тютюнових виробів                                                                                                                          787532 – – 787532 – – – – – – 

Текстильне 

виробництво, 

виробництво одягу, 

шкіри, виробів з 

шкіри та інших 1492263 – – 1401267 28977 – к/с 61522 – к/с 
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матеріалів 

Текстильне 
виробництво                                                                                                                                 675691 – – 600190 17316 – – к/с – к/с 

Виробництво одягу                                                                                                                                      536530 – – 526380 к/с – к/с к/с – к/с 

Виробництво 

шкіри, виробів зі 

шкіри та інших 

матеріалів                                                                                                280042 – – 274697 к/с – – к/с – – 

Вироблення 

виробів з деревини, 

виробництво 

паперу, та 

поліграфічна 

діяльність 9994424 4040 к/с 5768416 2736690 2386539 к/с 1443674 – 658 

Оброблення 

деревини та 

виготовлення 

виробів з деревини 

та корка, крім 
меблів; 

виготовлення 

виробів із соломки 

та рослинних 

матеріалів для 

плетіння     6815940 – – 2871364 2507807 2386539 к/с к/с – к/с 

Виробництво 

паперу та 

паперових виробів                                                                                                                2561308 к/с к/с 2327350 186142 – – к/с – – 
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Поліграфічна 

діяльність, 

тиражування 

записаної 
інформації                                                                                              617176 к/с к/с 569702 42741 – – – – к/с 

Виробництво коксу 

та продуктів 

нафтоперероблення 1831264 – – 1831264 – – – – – – 

Виробництво 

хімічних речовин і 

хімічної продукції                                                                                                      2488091 – – 2439425 37608 – – к/с – к/с 

Виробництво 

основних 

фармацевтичних 

продуктів і 
фармацевтичних 

препаратів                                                                              2425078 – – 2413641 к/с – – – – к/с 

Виробництво 

гумових і 

пластмасових 

виробів, іншої 

неметалевої 

мінеральної 

продукції 10872682 к/с к/с 10305049 502252 к/с к/с к/с к/с – 

Виробництво 

гумових і 

пластмасових 

виробів                                                                                                             2573634 – – 2388329 185305 к/с – – – – 

Виробництво іншої 

неметалевої 

мінеральної 
продукції                                                                                                    8299048 к/с к/с 7916720 316947 к/с к/с к/с к/с – 
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Металургійне 

виробництво, 

виробництво 

готових металевих 

виробів, крім 

машин та 

устатковання 31093251 – к/с 26262054 4775347 – к/с к/с – к/с 

Металургійне 

виробництво                                                                                                                               28242073 – – 23542414 4689492 – – к/с – – 

Виробництво 

готових металевих 

виробів, крім 
машин і 

устатковання                                                                                       2851178 – к/с 2719640 85855 – к/с к/с – к/с 

Виробництво 

комп`ютерів, 

електронної та 

оптичної продукції                                                                                             656970 – – 644203 к/с – – к/с – – 

Виробництво 

електричного 

устатковання 1758447 к/с – 1735927 22437 – – – – к/с 

Виробництво 

машин і 

устатковання, 

н.в.і.у.                                                                                                             3176387 – – 3103043 к/с к/с к/с – – – 

Виробництво 

автотранспортних 

засобів 5374397 к/с – 5307259 к/с – – 60409 – – 

Виробництво 

автотранспортних 

засобів, причепів і 

напівпричепів 2913464 – – 2851529 к/с – – к/с – – 

Виробництво інших 

транспортних 

засобів 2460933 к/с – 2455730 к/с – – к/с – – 
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Інші види 

переробної 

промисловості, 

ремонт і монтаж 

машин та 

устаткування 2826723 411 к/с 2539489 139178 – – к/с – к/с 

Виробництво 

меблів 1167723 к/с – 986257 к/с – – к/с – – 

Виробництво іншої 

продукції 286048 к/с – 253110 к/с – – – – – 

Ремонт і монтаж 

машин і 

устатковання 1372952 – к/с 1300122 65102 – – – – к/с 

Постачання 

електроенергії, 

газу, пари та 

кондиційованого 
повітря 75612299 110303 1348576 30745429 35869235 25755657 126415 451798 – 6960543 

Водопостачання; 

каналізація, 

поводження з 

відходами 4184574 597352 1384423 1761493 419379 384181 – к/с к/с 5370 

Забір, очищення та 

постачання води 2369985 232869 669197 1131356 319597 315252 – к/с к/с 409 

Каналізація, 

відведення й 

очищення стічних 

вод 412985 к/с к/с 194861 к/с к/с – – – к/с 

Збирання, 

оброблення й 

видалення відходів; 

відновлення 
матеріалів 1131555 103580 543573 434457 к/с к/с – – – к/с 

Інша діяльність 

щодо поводження з 

відходами 270049 к/с к/с 819 – – – – – к/с 

Будівництво 62346613 1332520 2110037 14403054 2791892 к/с 2920342 140109 26910773 11737886 
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Будівництво 

будівель 56916468 1101252 1787745 10097636 2224042 к/с 2920342 140109 26910773 11734569 

Будівництво споруд 2608391 к/с к/с 1956854 211316 к/с – – – – 

Спеціалізовані 
будівельні роботи 2821754 к/с к/с 2348564 356534 – – – – 3317 

Оптова та 

роздрібна торгівля; 

ремонт 

автотранспортних 

засобів і 

мотоциклів Оптова 

та роздрібна 

торгівля; ремонт 

автотранспортних 

засобів і 

мотоциклів 44173676 к/с к/с 41712851 1950387 к/с 355601 к/с к/с к/с 

Оптова та 
роздрібна торгівля 

автотранспортними 

засобами та 

мотоциклами, їх 

ремонт 3466870 к/с 6947 3325442 121661 – к/с – – – 

Оптова торгівля, 

крім торгівлі 

автотранспортними 

засобами та 

мотоциклами 22427769 – к/с 21413345 966288 к/с 31904 к/с к/с к/с 

Роздрібна торгівля, 

крім торгівлі 

автотранспортними 

засобами та 
мотоциклами                                                                            18279037 – 1082 16974064 862438 – к/с к/с – – 
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Транспорт, 

складське 

господарство, 

поштова та 

кур`єрська 

діяльність                                                                                    43792846 107546 2892995 34878535 5810290 1358321 32990 к/с к/с 12984 

Наземний і 

трубопровідний 

транспорт                                                                                                                    24569741 30278 2176298 18426959 3836361 446291 к/с к/с к/с к/с 

Водний транспорт                                                                                                                                       252430 – – 252430 – – – – – – 

Авіаційний 

транспорт                                                                                                                                   1767878 к/с 31431 1731705 к/с – – – – – 

Складське 

господарство та 

допоміжна 

діяльність у сфері 

транспорту                                                                                      17143516 69678 685266 14412031 1972906 912030 к/с – – к/с 

Поштова та 
кур`єрська 

діяльність                                                                                                                       59281 к/с – 55410 к/с – – – – – 

Тимчасове 

розміщування й 

організація 

харчування                                                                                                        2832178 8447 19056 1887098 95005 – к/с к/с – к/с 

Тимчасове 

розміщування                                                                                                                                 982887 8447 к/с 889386 44038 – к/с – – к/с 

Діяльність із 

забезпечення 

стравами та 

напоями                                                                                                         1849291 – к/с 997712 50967 – – к/с – – 

Інформація та 

телекомунікації                                                                                                                          21063402 106829 657904 18408688 1865230 к/с к/с к/с – к/с 
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Видавнича 

діяльність, 

радіомовлення, 
телебачення 5766381 к/с к/с 5613342 82813 – – – – – 

Видавнича 

діяльність                                                                                                                                   139555 к/с – 137426 к/с – – – – – 

Виробництво кіно- 

та відеофільмів, 
телевізійних 

програм, видання 

звукозаписів                                                                          1384192 13806 19212 1270944 к/с – – – – – 

Діяльність у сфері 

радіомовлення та 

телевізійного 

мовлення                                                                                             4242634 к/с к/с 4204972 к/с – – – – – 

Телекомунікації 

(електрозв`язок)                                                                                                                       11734428 к/с к/с 9958860 1746092 к/с – – – к/с 

Комп`ютерне 

програмування та 

надання інших 

інформаційних 

послуг 3562593 54463 611343 2836486 36325 – к/с к/с – – 

Комп`ютерне 

програмування, 
консультування та 

пов`язана з ними 

діяльність                                                                               2522323 к/с 466315 1974017 к/с – к/с к/с – – 

Надання 

інформаційних 

послуг                                                                                                                           1040270 к/с 145028 862469 к/с – – к/с – – 

Фінансова та 

страхова діяльність                                                                                                                       11246265 к/с к/с 11117096 к/с к/с к/с – к/с – 

Надання 
фінансових послуг, 

крім страхування та 

пенсійного 10609344 – к/с 10514539 к/с к/с – – – – 
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забезпечення                                                                                 

Страхування, 

перестрахування та 

недержавне 

пенсійне 

забезпечення, крім 

обов`язкового 

соціального 

страхування                                           551844 к/с – к/с – – – – – – 

Допоміжна 
діяльність у сферах 

фінансових послуг і 

страхування                                                                                          85077 – – к/с – – к/с – к/с – 

Операції з 

нерухомим майном                                                                                                                            28147232 к/с 519919 19966371 2244775 95463 526418 к/с 4490536 39718 

Професійна, 

наукова та технічна 

діяльність                                                                                                             11912398 2856498 4004498 4406016 78875 к/с 267848 8484 230365 59814 

Діяльність у сферах 

права та 

бухгалтерського 

обліку, архітектури 

та інжинірингу, 

технічні 
випробування та 

дослідження 8301571 1688722 3576597 2462340 56747 к/с к/с к/с 230365 35950 

Діяльність у сферах 

права та 

бухгалтерського 

обліку                                                                                                    952947 88445 102751 737991 к/с – – – – к/с 

Діяльність 

головних управлінь 

(хед-офісів); 

консультування з 

питань керування                                                                          929888 128395 466041 310883 к/с к/с – к/с – – 
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Діяльність у сферах 

архітектури та 

інжинірингу; 

технічні 

випробування та 

дослідження                                                                   6418736 1471882 3007805 1413466 9837 – к/с к/с 230365 к/с 

Наукові 

дослідження та 

розробки                                                                                                                        2057647 749969 18565 1246886 – – к/с к/с – 23516 

Рекламна 

діяльність і 

дослідження 
кон’юнктури 

ринку, інша 

професійна, 

наукова та технічна 

діяльність, 

ветеринарна 

діяльність 1553180 417807 409336 696790 22128 – – 6771 – 348 

Рекламна 

діяльність і 

дослідження 

кон`юнктури ринку                                                                                                    987464 – 374705 583860 22128 – – 6771 – – 

Інша професійна, 

наукова та технічна 

діяльність                                                                                                        496373 394417 к/с 101120 – – – – – к/с 

Ветеринарна 

діяльність                                                                                                                                 69343 23390 к/с 11810 – – – – – к/с 

Діяльність у сфері 

адміністративного 

та допоміжного 
обслуговування                                                                                     11741145 290338 2246632 7674564 457641 к/с 136750 261151 616394 57675 

Оренда, прокат і 

лізинг                                                                                                                                7287614 – – 6616843 408021 к/с к/с к/с – – 

Діяльність із 

працевлаштування                                                                                                                         53174 – – к/с к/с – – – – – 
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Діяльність 

туристичних 

агентств, 

туристичних 

операторів, надання 

інших послуг із 

бронювання та 

пов`язана з цим 

діяльність                              79566 – к/с к/с – – – – – – 

Діяльність 

охоронних служб та 
проведення 

розслідувань                                                                                                  312470 к/с к/с 302882 4645 к/с к/с – – – 

Обслуговування 

будинків і 

територій                                                                                                                    3587165 282552 2146724 306315 43880 – к/с – 616394 к/с 

Адміністративна та 

допоміжна офісна 

діяльність, інші 

допоміжні 

комерційні послуги                                                                      421156 к/с 98781 316377 к/с – – к/с – к/с 

Державне 

управління й 

оборона; 

обов`язкове 

соціальне 
страхування                                                                                       54305541 20326142 33192048 475632 51317 к/с 100748 31711 48401 79542 

Освіта                                                                                                                                                 4788707 2122940 1767769 843082 6128 – 7619 к/с к/с 40622 

Охорона здоров`я 

та надання 

соціальної 
допомоги                                                                                                        9484642 1437505 5267200 2197858 391956 к/с к/с 39512 к/с 133728 

Охорона здоров`я                                                                                                                                       8957999 1384667 4870391 2163936 391956 к/с 13513 39512 – 94024 

Надання послуг 

догляду та 

соціальної 

допомоги 526643 52838 396809 33922 – – к/с – к/с 39704 
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Надання послуг 

догляду із 

забезпеченням 

проживання                                                                                                     394571 47710 319694 16469 – – к/с – – к/с 

Надання соціальної 

допомоги без 

забезпечення 

проживання                                                                                                132072 5128 77115 17453 – – 3227 – к/с к/с 

Мистецтво, спорт, 

розваги та 

відпочинок                                                                                                                4146160 670224 836393 2636246 к/с – к/с – – 2115 

Діяльність у сфері 

творчості, 

мистецтва та розваг                                                                                                      468817 156750 175330 135592 к/с – к/с – – к/с 

Функціювання 

бібліотек, архівів, 

музеїв та інших 

закладів культури                                                                                     605129 275799 234655 93219 – – – – – 1456 

Організування 

азартних ігор                                                                                                                            6422 – – 6422 – – – – – – 

Діяльність у сфері 

спорту, 
організування 

відпочинку та 

розваг                                                                                          3065792 237675 426408 2401013 к/с – – – – к/с 

Надання інших 

видів послуг                                                                                                                             672504 10434 79948 235636 к/с – 232151 к/с – 83773 

Діяльність 

громадських 

організацій                                                                                                                     232967 к/с к/с 105381 – – к/с к/с – 83773 

Ремонт 

комп`ютерів, 

побутових виробів і 

предметів 

особистого вжитку                                                                                    48507 – к/с 33731 к/с – – – – – 

Надання інших 

індивідуальних 
послуг                                                                                                                    391030 к/с 63701 96524 к/с – к/с – – – 
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Додаток Р 

Показники барєрів ведення бізнесу у 2015-2010 рр. в Україні та країнах Європи та Центральної Азії 

  Показники 

Рейтинг 

України 

у 2020 р. 

Украина Країни Європи та ЦА 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020 

1 Відкриття бізнесу 61             57 

 1.1 Час (дні)   22 8 6,5 6,5 6,5 6,5 11,9 

 1.2 

Мінімальний капітал 

(% доходів на душу 

населення)  

  0 0 0 0 0 0 0,7 

 1.3 
Процедури 

(кількість) 
  7 6 6 6 6 6 5,2 

 1.4 
Витрати (% доходів 

на душу населення) 
  1,8 1,1 0,9 0,8 0,6 0,5 4,0 

2 
Конструкторські 

дозволи 
20              85 

 2.1 Час (дні)   85 85 85 79 79 72,5 170,1 

 2.2 
Процедури 

(кількість) 
  12 12 12 12 11 10 16,2 

 2.3 
Витрати (% до 

вартості складу) 
  13,8 13,5 13,0 4,8 6,4 4,4 4,0 

2.4 

Індекс контролю 

якості будівництва (0-

15) 

 8 8 8 12 12 12 12,1 

3 
Доступ до 

електропостачання 
128              81 

 3.1 Час (дні)   263 263 281 281 281 267 99,6 

 3.2 
Процедури 

(кількість) 
  5 

5 5 5 5 5 
5,1 

 3.3 Вартість (% до   882,7 795,3 637,6 525,2 402,5 353,2 271,9 
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доходу на душу 

населення) 

 3.4 

Індекс надійності 

постачання та 

прозорості тарифів (0-

8) 

  - 5 6 6 6 7 6,2 

4 Реєстрація власності 61              49 

 4.1 Час (дні)   16 16 16 16 15 15 20,8 

 4.2 
Процедури 

(кількість) 
  7 7 7 7 7 7 5,5 

 4.3 
Вартість (% від 

вартості власності) 
  2 2 1,9 1,8 1,8 1,7 2,7 

4.4 

Індекс якості 

управління землею (0-

30) 

 - 14,5 14,5 14,5 14,5 16 20,4 

5 Отримання кредиту 37             48 

 5.1 
Індекс глибини 

кредитноїінформації 
  7 7 7 7 7 7 6,7 

 5.2 
Індекс юридичних 

прав 
  8 8 8 8 8 8 7,8 

 5.3 

Покриття в публічній 

реєстраційній базі 

данних (% дорослих)  

  0 0 0 0 0 2,4 24,0 

 5.4 

Покриття в 

приватній 

реєстраційній ббазі 

данних (% дорослих)  

  48 36,7 40 47,3 45,9 56,9 41,7 

6 Захист інвесторів 45              67 

 6.1 
Індекс розкриття 

інформації 
  4 4 6 7 8 9 7,5 

 6.2 Індекс ступеню   2 2 2 2 2 2 5,0 
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відповідальності 

директорів 

 6.3  
Індекс прав 

акціонерів 
  4 4 4 4 4 4 3,4 

 6.4 
Індекс власності та 

контролю 
  3 3 4 6 6 6 3,7 

7 Сплата податків 65              67 

 7.1 Час (години на рік)   346 346 355,5 327,5 327,5 327,5 213,1 

 7.2 
Платежі (кількість на 

рік) 
  5 5 5 5 5 5 20,6 

 7.3 

 Загальна ставка 

податків до виплати (% 

від прибутку) 

  52,7 52,2 52,3 37,8 41,7 45,2 31,7 

7.4 

Ставка податку на 

прибуток (% від 

прибутку) 

 9,5 9 8,7 11,9 11 10,2  

8 Зовнішня торгівля 74              53 

 8.1 

Підготовка 

документів для 

експортних операцій 

(години) 

  66 

66 66 66 66 66 

25,1 

 8.2 

Підготовка 

документів для 

імпортних операцій 

(години) 

  - 168 168 168 96 48 23,4 

 8.3 
Час експортних 

операцій (годин) 
  6 6 6 6 6 6 16,1 

 8.4 
Час імпортних 

операцій (години) 
  32 32 32 32 32 32 20,4 

9 
Виконання 

контрактів 
63              54 
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 9.1 Час (дні)   378 378 378 378 378 378 469,4 

 9.2 
Подання та 

обслуговування (дні) 
  48 

48 48 48 48 48 
- 

 9.3 Витрати (% боргу)   46,3 46,3 46,3 46,3 46,3 46,3 26,6 

10 Закриття бізнесу 146              69 

 10.1 Час (роки)   2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,3 

 10.2 

Ставка відновлення 

вартості (цент з 1 

долару) 

  9,5 9,3 8,4 8,9 9,6 9,0 38,5 

 10.3 
Витрати (%  від 

вартості майна) 
  40,5 40,5 40,5 40,5 40,5 40,5 13,3 
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Додаток С 

Закони та проєкти в сфері регулювання діяльності МСБ 

Назва Дата чи номер прийняття Посилання 
Тип 

документу 

Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо державної підтримки 

сфери культури, креативних індустрій, 

туризму, малого та середнього бізнесу у 

зв’язку з дією обмежувальних заходів, 

пов’язаних із поширенням коронавірусної 

хвороби COVID-19 

Документ 692-IX, чинний, поточна 

редакція — Прийняття від 16.06.2020 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/692-

20#Text 

Закон 

Про прийняття за основу проекту Закону 

України про внесення змін до деяких 

законодавчих актів щодо державної 

підтримки сфери культури, креативних 

індустрій, туризму, малого та середнього 

бізнесу у зв’язку з дією обмежувальних 

заходів, пов’язаних із поширенням 

коронавірусної хвороби (COVID-19) 

Документ 607-IX, чинний, поточна 

редакція — Прийняття від 13.05.2020 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/607-

20#Text 

Закон 

Про схвалення Концепції реалізації 

державної політики у сфері сприяння 

розвитку соціально відповідального 

бізнесу в Україні на період до 2030 року 

Документ 66-2020-р, чинний, поточна 

редакція — Прийняття від 24.01.2020 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/66-

2020-%D1%80#Text 

Розпорядженн

я 

Про розвиток та державну підтримку 

малого і середнього підприємництва в 

Україні 

Документ 4618-VI, чинний, поточна 

редакція — Редакція від 10.12.2020, 

підстава - 1071-IX 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/461

8-17#Text 

Закон 

Про внесення змін до Кримінального 

кодексу України та Кримінального 

процесуального кодексу України щодо 

зменшення тиску на бізнес 

Документ 101-IX, чинний, поточна 

редакція — Прийняття від 18.09.2019 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/101-

20#Text 

Закон 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1071-20
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Про ратифікацію Угоди між Урядом 

України і Європейським Союзом про 

участь України в програмі ЄС 

"Конкурентоспроможність підприємств 

малого і середнього бізнесу (COSME) 

(2014-2020)" 

Документ 1904-VIII, чинний, поточна 

редакція — Прийняття від 22.02.2017 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/190

4-19#Text 

Закон 

УГОДА 

між Урядом України і Європейським 

Союзом про участь України в програмі ЄС 

“Конкурентоспроможність підприємств 

малого і середнього бізнесу (COSME) 

(2014-2020)” 

Документ 984_025-16, чинний, 

поточна редакція —

 Ратифікація від 22.02.2017, підстава -

 1904-VIII 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984

_025-16#Text 

Угода 

Про Рекомендації парламентських слухань 

на тему: "Розвиток підприємництва в 

Україні та підтримка малого і середнього 

бізнесу" 

Документ 1090-VIII, чинний, поточна 

редакція — Прийняття від 13.04.2016 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/109

0-19#Text 

Постанова 

Про внесення змін до Порядку надання 

фінансової державної підтримки суб’єктам 

малого та середнього підприємництва 

Документ 331-2021-п, чинний, поточна 

редакція — Прийняття від 31.03.2021 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/331-

2021-%D0%BF#Text 

Постанова 

Про внесення змін до Порядку надання 

фінансової державної підтримки суб’єктам 

малого та середнього підприємництва 

Документ 199-2021-п, чинний, поточна 

редакція — Прийняття від 24.02.2021 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/199-

2021-%D0%BF#Text 

Постанова 

Про зняття з розгляду проекту Закону 

України "Купуй українське, плати 

українцям" про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо 

сприяння розвитку промислового 

виробництва та малого і середнього 

підприємництва 

Документ 236-IX, чинний, поточна 

редакція — Прийняття від 29.10.2019 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/236-

20#Text 

Постанова 

Деякі питання реалізації Стратегії 

розвитку малого і середнього 

підприємництва в Україні на період до 

Документ 292-2018-р, чинний, поточна 

редакція — Редакція від 26.09.2020, 

підстава - 884-2020-п 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/292-

2018-%D1%80#Text 

Розпорядженн

я 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1904-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/884-2020-%D0%BF
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2020 року 

Про схвалення Стратегії розвитку малого і 

середнього підприємництва в Україні на 

період до 2020 року 

Документ 504-2017-р, чинний, поточна 

редакція — Прийняття від 24.05.2017 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/504-

2017-%D1%80#Text 

Розпорядженн

я 

УГОДА про фінансування заходу 

«EU4BUSINESS: Підтримка малих та 

середніх підприємств (МСП) в Україні» 

(ENI/2020/042-435) 

Документ 984_009-20, чинний, 

поточна редакція —

 Підписання від 18.06.2020 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984

_009-20#Text 

Угода 

Проект Закону про внесення змін до 

Податкового кодексу України щодо 

зниження податкового навантаження на 

малий та середній бізнес в Україні 

3866 від 16.07.2020 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp

roc4_1?pf3511=69507 

 

Проект Закону про внесення змін до 

розділу XX Перехідні положення 

Податкового кодексу України щодо 

підтримки малого бізнесу у період 

пандемії COVID-19 

4432 від 26.11.2020 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp

roc4_1?pf3511=70540 

 

Проект Постанови про прийняття за 

основу проекту Закону України про 

внесення змін до деяких законодавчих 

актів щодо державної підтримки сфери 

культури, креативних індустрій, туризму, 

малого та середнього бізнесу у зв’язку з 

дією обмежувальних заходів, пов’язаних із 

поширенням коронавірусної хвороби 

(COVID-19) 

3377/П від 13.05.2020 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp

roc4_1?pf3511=68812 

 

Проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про розвиток та 

державну підтримку малого і середнього 

підприємництва в Україні" (щодо 

державної підтримки культури, 

креативних індустрій та туризму) 

4474 від 08.12.2020 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp

roc4_1?pf3511=70615 

Проєкт 
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Проект Закону про внесення змін до 

розділу XX Перехідні положення 

Податкового кодексу України щодо 

підтримки малого бізнесу у період 

пандемії COVID-19 

4432 від 26.11.2020 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp

roc4_1?pf3511=70540 

Проєкт 

 

Проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про занятість населення" 

щодо стимулювання створення нових 

робочих місць суб’єктами малого 

підприємництва 

4266 від 26.10.2020 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp

roc4_1?pf3511=70251 

Проєкт 

 

Проект Закону про внесення змін до 

деяких законів України щодо збільшення 

розміру мінімальної заробітної плати та з 

метою розширення соціально-економічних 

гарантій, наданих працівникам 

бюджетного сектору економіки, іншим 

найманим працівникам, малому та 

середньому бізнесу, у зв’язку з 

прийняттям Закону України "Про 

внесення змін до Закону України "Про 

Державний бюджет України на 2020 рік" 

3998 від 20.08.2020 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp

roc4_1?pf3511=69696 

Проєкт 

 

Проект Закону про внесення змін до 

Податкового кодексу України щодо 

зниження податкового навантаження на 

малий та середній бізнес в Україні 

3866 від 16.07.2020 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp

roc4_1?pf3511=69507 

 

Проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про зайнятість 

населення" щодо стимулювання створення 

нових робочих місць суб’єктами малого 

підприємництва 

3812 від 08.07.2020 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp

roc4_1?pf3511=69405 

 

Проект Постанови про прийняття за 

основу проекту Закону України про 

3377/П від 13.05.2020 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp

roc4_1?pf3511=68812 

Проєкт 
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внесення змін до деяких законодавчих 

актів щодо державної підтримки сфери 

культури, креативних індустрій, туризму, 

малого та середнього бізнесу у зв’язку з 

дією обмежувальних заходів, пов’язаних із 

поширенням коронавірусної хвороби 

(COVID-19) 

Проект Закону про внесення змін до 

Податкового кодексу України та інших 

законів України щодо державної 

підтримки культури, малого бізнесу та 

креативних індустрій у зв’язку з дією 

заходів, спрямованих на запобігання 

виникненню і поширенню коронавірусної 

хвороби (COVID-19) 

3379 від 22.04.2020 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp

roc4_1?pf3511=68645 

Проєкт 

Проект Закону про внесення змін до 

Податкового кодексу України щодо 

підтримки громадян, територіальних 

громад, малого та середнього бізнесу під 

час запровадження карантинних заходів 

3263 від 25.03.2020 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp

roc4_1?pf3511=68465 

Проєкт 
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