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ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах економічної, політичної та соціальної

кризи саме мале підприємництво є найуразливішими,
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Проаналізовано опитування керівників малого та середнього підприємництва та органів вла�
ди з метою надання оцінки розвитку ділового клімату в Україні. Виявлено, що індекс ділового
клімату складається із індексів, які описують ділове середовище поточного стану та очікувані
зміни ділового середовища в найближчі 6 місяців, поточну фінансово�економічну ситуацію та
очікувані зміни фінансово�економічної ситуації через півроку, зміни ділової активності за остан�
ні 2 роки та очікувані зміни в наступні 2 роки, а також поточний стан регуляторного середови�
ща.

Зроблено висновки про те, що в порівнянні з 2015 р. у 2016 р. поточний стан ділової актив�
ності для більшості представників МСП покращився, при цьому майже 40% опитаних МСП вва�
жають, що згодом ситуація погіршиться, проте близько третини респондентів також сподіва�
ються на покращення ситуації. За останні 2 роки відбулось скорочення ділової активності в
39,1% МСП, проте більше половини опитаних планують розширити свою діяльність протягом
наступних 2 років. Також за досліджуваний період спостерігалась позитивна тенденція щодо
зниження часу, витраченого МСП та витрачених коштів на регуляторні вимоги. Виявлено, що
малі та середні підприємства потребують державну підтримку перед усім у спрощенні подат�
кового адміністрування, зменшення кількості необхідних документів та створенні єдиного інфор�
маційного ресурсу.

Were analyzed poll of small and medium enterprises and authorities in order to assess the
development of the business climate in Ukraine. Were revealed that the index of business climate
consists of indexes that describe the business environment of the current situation and the expected
change of the business environment in the next 6 months, the current economic and financial situation
and expected changes in financial and economic situation in half a year, changes in business activity
over the past 2 years and expected changes in the next 2 years, and the current status of the regulatory
environment.

Were concluded that compared with 2015 in 2016 the current state of business activity for the
majority of SMEs has improved, but almost 40% of SMEs believe that eventually the situation will
worsen, but about a third of respondents expect improvement of the situation. Over the past 2 years
have decreased business activity in 39.1% of SMEs, but more than half of respondents plan to expand
their activity over the next 2 years. Also a positive trend to reduce the time spent and money spent on
regulatory requirements by SMEs was during the study period. Were revealed that SMEs need
government support before all to simplify tax administration, reducing the number of required
documents and create a single information resource.

Ключові слова: малі та середні підприємства, діловий клімат, ділова активність, ділове середовище,
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тому особливо потребують захисту з боку держави.

Враховуючи те, що суб'єкти малого підприємництва

є відкритою, динамічною, складною системою із
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структурованою множиною взаємозв'язків, тому не#

обхідним є комплексне та поетапне дослідження ос#

новних тенденцій розвитку з метою виявлення перс#

пектив та перешкод у розвитку малого підприємницт#

ва.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемі розвитку малого підприємництва в Україні

присвятили свої праці багато вчених серед них Горинсь#

кий М. [1], Лавренчук Е. [7], Турчак В.В. [8], Варна#

лій З.С., Виноградська А.М., Ганенко О.В., Кучерова Г.Ю.

[6], Жаліло Я.А., Назаренко Н.С., Ткачук О.М. та інші.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є оцінювання сучасного стану ділово#

го клімату та виявлення потенціалу розвитку малого та

середнього підприємництва на основі анкетування пред#

ставників підприємств.

ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

За рейтингом Doing Business станом на червень

2016 р. в галузі легкості ведення бізнесу Україна по#

сідає 80 місце серед 190 країн світу [9]. Дана оцінка

проведена незалежними закордонними експертами

Всесвітнього банку, проте цікавою є також оцінка діло#

вого клімату підприємцями України. З цією метою в

2015—2016 рр. інститутом економічних досліджень та

політичних консультацій було проведено комплексне

опитування ABCA (рис.1) керівників малих та середніх

підприємств (МСП) та інших учасників (органів влади).

Зазначимо, що мікропідприємства, мають часту 67%

від загальної кількості МСП, малі підприємства, ста#

новлять 19% від загальної кількості МСП, а середні

лише 14% [5].

Зазначимо, що ABCA — це інструмент моніторингу

та оцінки ділового клімату, виявлення бар'єрів на шля#

ху розвитку МСП, формування переліку пріоритетних

економічних, правових та регуляторних заходів (ре#

форм) для покращення середовища ведення бізнесу в

Україні [5].

Індекс ділового клімату ABCA розраховувався за

шкалою від #1 до +1 як різниця між часткою позитив#

них та негативних оцінок. та включав у себе різні ас#

пекти в секторі МСП. Складові індексу зображені на

рисунку 2. При цьому значення Індексу ділового кліма#

ту за результатами 2015 р. було близьким до нуля і

мало значення 0,01, а в 2016 р. цей показник підвищив#

ся до позначки 0,06, що свідчить про незначне покра#

щення ділового клімату в Україні в 2016 р. Індекс діло#

вого клімату складався з чотирьох основних індексів,

кожен з яких також досліджувався в декількох напря#

мах (табл. 1) [5].

Отже, в 2015 р. більшість представників МСП оці#

нюють поточний стан ділової активності незадовільно,

при цьому більше третини опитаних МСП вважали, що

згодом ситуація лише погіршиться, проте близько тре#

тини респондентів також сподівались на покращення

ситуації. В 2016 р. стан ділового середовища дещо

змінився — можна бачити підвищення значень

індексів, що свідчить про те, що ділове середовище

стабілізується. За останні 2 роки відбулось скорочен#

ня ділової активності в 40,5% МСП за даними 2015 р.

та в 39,1% за даними 2016 р., при цьому поточну фінан#

сово#економічну ситуацію оцінюють незадовільно в

2015 р. — третина опитаних, а в 2016 р. вже 22,2%.

Проте більше половини МСП вважають поточну фінан#

сово#економічну ситуацію задовільною, а також

більше половини опитаних планували розширити свою

діяльність протягом наступних 2 років в 2015 р., а в

2016 р. цей показник знизився із 53% до 47,8%. Отже,

за результатами 2016 р. малі та середні підприємства

висловили готовність до розвитку у найближчі 6

місяців, проте вони мають менш оптимістичні сподіван#

ня щодо розвитку в довгостроковій перспективі. Що

ж стосується індексу регуляторного середовища, най#

гірша ситуація у сфері початку користування приміщен#

ням в 2015 р., проте в 2016 р. цей показник значно

підвищівся. Найкраще МСП оцінили ситуацію з реєст#

рацією підприємства та ситуацію з перевірками, адже

в 2015 р. діяв мораторій на перевірки МСП.

Найважливішими індикаторами регуляторного

клімату вважають кількість процедур для започаткуван#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABCA (Annual Business Climate Assessment) – щорічна оцінка 
ділового клімату 

Об’єкт –МСП зі 
статусом юридичної 
або фізичної особи – 
підприємці усіх 

регіонів України за 
виключенням АР 

Крим та м. 
Севастополя 

Предмет – очікування 
представників МСП 

щодо ділового клімату та 
регуляторної політики 

держави 

Мета – виявлення бар’єрів 
на шляху розвитку МСП, 
отримання даних для 
кількісної та якісної 

оцінки ділового клімату 

Оцінка включає 

Учасники – 1827 МСП 
в 2015 р. та 1851 МСП 

в 2016 р. 

процедури пов’язані з 
започаткуванням 
підприємництва

отримання дозволів, 
ліцензій, сертифікатів 

податкове 
адміністрування 

Рис. 1. Цілі дослідження ABCA

Джерело: складено автором за даними джерела [5].
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Джерело: складено автором за даними джерела [5].

Таблиця 1. Складові індексу ділового клімату МСП
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ня підприємства та час, витрачений на цю процедуру.

За даними Всесвітнього Економічного Форуму 2016#

2017 рр. Україна посідає 22 місце за кількістю проце#

дур (табл. 2) та 42 місце за витраченим часом (табл. 3)

серед 138 країн світу [10].

Тобто Україна посідає 22 місце в зазначеному рей#

тингу, але можна відзначити що той самий показник:

4, мають ще ряд країн, серед яких: Болгарія, Данія,

Угорщина, Ірландія, Казахстан, Латвія, Молдова,

Нідерланди, Норвегія, Польща та Об'єднане Королів#

ство [10].

При цьому для України цей показник мав тенденцію

до зниження.

В Україні МСП витрачають час на: державного реє#

стратора (реєстрація та перереєстрація підприємства),

отримання ліцензій, сертифікатів відповідності та

гігієнічних дозволів а також на перевірки контролюю#

чими органами (табл. 4).

За досліджуваний період спостерігалась позитив#

на тенденція щодо зниження часу, витраченого МСП

Країна 
Місце в загальному 

рейтингу 
конкурентоспроможності 

Місце за обраною категорією 

місце в 
категорії 

кількість 
необхідних 
процедур 

Македонія 68 1 1
Нова Зеландія 13 1 1
… … … …
Україна 85 22 4
… … … …
Венесуела 130 138 17

Таблиця 2. Всесвітній рейтинг кількості процедур, необхідних для започаткування
підприємницької діяльності

Джерело: складено автором за даними джерела [10].

та витрачених коштів на регуляторні вимоги. Так, роз#

міри витрат часу на державного реєстратора у 2015

році та у попередні періоди свідчать про стабільне

зниження як загальної тривалості, так і вартості реє#

страційної процедури (табл. 5), проте в 2016 р. ці по#

казники зросли [5]. Порівняно з 2013 р., у 2015 р.

ситуація з ліцензуванням для більшості опитаних

підприємців залишилась без змін, так само змін не

відбулось у процедурі видачі сертифікатів відповід#

ності,  проте в  2016 р. на  отримання ліцензій

підприємці витрачали значно менше часу, ніж у 2015

р., а на отримання сертифікатів — навпаки. Під час

досліджуваного 2015 р. діяв мораторій на перевірки

МСП, отже, МСП відчули позитивні зміни в цій сфері,

проте дане дослідження не варто брати до уваги, ос#

кільки 30 червня 2015 р. дія мораторію скінчилась

(табл. 5). Вже у 2016 р. 68% підприємців були пере#

вірені принаймні одним органом, в той час як 32%

підприємців залишились без перевірок, а в 2015 р. без

перевірок було 51,2% підприємців.

Країна 
Місце в загальному 

рейтингу 
конкурентоспроможності 

Місце за обраною 
категорією 

місце в 
категорії 

кількість 
днів 

Нова Зеландія 13 1 0,5
Македонія 68 2 1 
… … … …
Україна 85 42 7
Швеція 6 42 7 
Оман 66 42 7
… … … …
Венесуела 130 138 144

Таблиця 3. Всесвітній рейтинг кількості днів, необхідних
для початку підприємницької діяльності

Джерело: складено автором за даними джерела [10].

Таблиця 4. Елементи часового податку регуляторних вимог для МСП України

Назва 
елементу Опис 

Часові 
витрати/днів 

2015 2016 
державний 
реєстратор 

Реєстрація підприємства – це комплекс дій по створенню суб’єкта господарювання 
будь-якої організаційно-правової форми та/чи їх структурних підрозділів. 
Перереєстрація у разі зміни форми власності, організаційної форми або назви 
підприємства здійснюється в порядку, встановленому для реєстрації [5] 

10,5 11 

ліцензії Ліцензія - документ, що надається органом ліцензування, на право провадження 
суб’єктом господарювання визначеного ним виду господарської діяльності, що 
підлягає ліцензуванню [3; 5] 

36,4 24,3 

сертифікат 
відповід-
ності 

Сертифікат відповідності - документ, що підтверджує виконання визначених 
вимог, які стосуються об’єкта оцінки відповідності (ЗУ про технічні регламенти та 
оцінку відповідності) [4] 

14,3 15,2 

гігієнічний 
дозвіл 

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи (гігієнічний/санітарний 
висновок) - документ, що засвідчує відповідність (невідповідність) об'єкта 
державної санітарно-епідеміологічної експертизи медичним вимогам безпеки для 
здоров'я і життя людини [2] 

9,4 8,8 
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Таблиця 5. Оцінка змін деяких елементів часового податку в 2015 р.

Джерело: складено автором за даними джерела [5].
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Найважливішим аспектом в діяльності всіх

підприємців є кількість податків. За даними досліджен#

ня АВСА в 2015р. в Україні 52% підприємців сплачу#

вали загальний податок, а 48% — єдиний. Серед 138

країн світу, Україна посідає 117 місце за розмірами

сплачуваних податків від підприємницької діяльності

(табл. 6). В розрахунку цього показника враховували

податок на прибуток підприємств (% від прибутку),

соціальні внески а також інші податки. Всі досліджу#

вані податки мають відношення виключно до підприє#

мця, і не стосуються працюючих на підприємстві лю#

дей [10].

Отже, рівень оподаткування підприємництва в Ук#

раїні один із найвищих серед країн Європи. Лише три

європейські країни мають біль високі ставки оподатку#

вання, а саме: Бельгія (121 місце із значенням 58,4%),

Франція (124 місце із значенням 62,7%) та Італія (129

місце із значенням 64,8%) [10].

Наступним кроком дослідження АВСА було вияв#

лення труднощів для МСП у системі адміністрування та

регулювання сплати податків, у також виявлення за#

ходів, які МСП очікують від держави за для спрощення

діяльності та розвитку МСП (табл. 7).

Також серед інших інструментів державної до#

помоги близько третини опитаних підприємців по#

требують консультації та тренінги з питань започат#

кування підприємницької діяльності та її розвитку,

а також стосовно просування продуктів та послуг

[5], а в 2016 р. потреба в консультаціях збільши#

лась майже до 50%. Не зважаючи на те, що на да#

ний час існує певна кількість інструментів держав#

ної підтримки МСП, українські підприємці не мають

досвіду користування цією допомогою, оскільки

лише 15% керівників МСП зазначили що звертались

до держави по допомогу [5]. При цьому найчастіше

підприємці отримували здебільше інформаційну

допомогу з боку держави, таку як дзвінки на "гаря#

чу лінію".

ВИСНОВКИ
у статті проаналізовано опитування керівників ма#

лого та середнього підприємництва та органів влади з

метою надання оцінки ділового клімату в Україні. За

результатами дослідження три з чотирьох складових

індексу ділового клімату в 2016 р. мали тенденцію до

підвищення, а саме індекс ділового середовища корот#

костроковий підвищився із #0,26 до #0,17; індекс діло#

вої активності короткостроковий підвищився із #0,04 до

+0,06 та індекс регуляторного середовища, не зважа#

ючи на відміну мораторію на перевірки МСП підвищив#

ся із +0,17 до +0,19. Проте індекс ділової активності

довгостроковий знизився із +0,17 до +0,15, що свідчить

про не готовність підприємців розвиватись в наступні 2

роки, якщо вони не побачать змін в найближчий час.

Виявлено, що серед 138 країн світу, Україна посідає

21 місце серед країн з найвищими податками від

підприємницької діяльності тобто, рівень оподаткуван#

ня підприємництва в Україні один із найвищих серед

країн Європи. Отже, малі та середні підприємства по#

требують державну підтримку перед усім у спрощенні

податкового адміністрування, зменшення кількості не#

обхідних документів та створенні єдиного інформацій#

ного ресурсу.
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