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ПЕРЕДМОВА 
 

Значення малого підприємництва для політичної та соціальної стабільності держави ви-
значається тим, що, за проголошеними Європейською хартією для малих підприємств принци-
пами, мале підприємництво вирішує важливі соціально-економічні завдання: 

• створення додаткових робочих місць, особливо в сучасних кризових умовах, змен-
шення рівня безробіття, подолання бідності, вирішення яких становить одну з найважливіших 
функцій держави; 

• формування середнього класу, тобто такого прошарку населення, який реально гото-
вий нести на своїх плечах відповідальність за сталий розвиток країни; 

• розвиток конкурентного середовища. 
За останні роки вдалося досягти певних позитивних зрушень у сфері розвитку малого  

підприємництва. Так, запроваджено засади регуляторної політики, внесено суттєві законодавчі 
зміни до процедури видачі дозволів та погоджень, підвищено рівень прозорості при проведенні 
державних закупівель. Це визначає необхідність формулювання та розробки нового етапу дер-
жавної політики щодо малого підприємництва. Основним гаслом нового етапу державної полі-
тики має стати: „Від політики підтримки через політику розвитку до політики партнерства”.  

Основні положення державної політики розвитку національного малого підприємництва 
на новий період мають бути сконцентровані навколо таких завдань:  

- збільшення експортної спроможності малого підприємництва;  
- спрощення доступу малого підприємництва до сучасних технологій (виробничих, ін- 

формаційних, біологічних, нанотехнологій);  
- збільшення доступу малого підприємництва до довгострокових кредитів для побудови 

нових виробництв, нових форм торгівлі та надання нових послуг;  
- збільшення доступу малого підприємництва до інформації про державні, муніципальні 

або приватні програми щодо збільшення спроможності малого підприємництва конкурувати на 
міжнародних ринках;  

- адекватного та відповідного подання інтересів національного малого підприємництва у 
двосторонніх та багатосторонніх міжнародних торговельних переговорах. 

Водночас із цим учасники Форуму відзначають, що у сфері малого підприємництва все 
ще існує багато проблем, які гальмують розвиток малого бізнесу. Це – необхідність удоскона-
лення діючої загальної системи оподаткування, відсутність чітких механізмів фінансування і 
кредитування малого підприємництва, недосконалість правил залучення державних фінансових 
ресурсів у малий бізнес, недостатній розвиток інфраструктури його підтримки. 

Провідною сучасною тенденцією розвитку вітчизняного малого і середнього підприєм-
ництва стала його висока залежність від рівня адміністративних бар'єрів. Основною причиною 
збереження адміністративних бар'єрів є нереформованість системи державної служби. Адмініс-
тративні бар'єри продовжують залишатися інструментом отримання чиновниками адміністра-
тивної (статутної) ренти. Стійкість бар'єрної регуляції в Україні пояснюється впливом груп 
спеціальних інтересів, зацікавлених у цих заходах, а також корупцією державного апарату, що 
сприяє збереженню подібного механізму. Необхідна жорстка і послідовна державна політика у 
сфері зняття зайвих і неефективних адміністративних бар'єрів, що можливо тільки за умов по-
силення ролі держави в економіці.   

Зроблені останніми роками кроки в напрямі зниження адміністративних бар'єрів в еко-
номіці України мали обмежений позитивний ефект. Основні адміністративні бар'єри, на подо-
лання яких були спрямовані зусилля Уряду (реєстрація, ліцензування, державний контроль і 
нагляд, сертифікація і стандартизація), збереглися. Реалізація основних законів, які виступають 
регуляторною базою скорочення адміністративних бар'єрів: «Про дозвільну систему у сфері го-
сподарської діяльності» і «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері госпо-
дарської діяльності», прийняті в 2005 і 2007 рр., залишається неповною. Але навіть їх часткове 
впровадження дало позитивні результати, зокрема, щодо скорочення часу, витраченого суб'єк-
тами малого і середнього підприємництва на регуляторні процедури, такі як дозволи і перевір-
ки. Але в цілому система державної регуляції підприємницької діяльності залишається обтяж-
ливою й дуже деталізованою для вітчизняного бізнесу. А повільне реформування загрожує 
конкурентоспроможності підприємств України на міжнародних ринках і зменшує їх можли-
вість долати економічну кризу.  
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Існуюча система технічного регулювання залишається надмірно складною і дорогою для 
суб'єктів малого і середнього підприємництва, вона перешкоджає його конкурентоспроможно-
сті й упровадженню інновацій, ускладнює впровадження нової продукції і, в результаті, упові-
льнює розвиток вітчизняного бізнесу і ставить українських виробників у невигідні умови кон-
куренції порівняно з іншими країнами. Крім того, багато з існуючих стандартів є застарілими, 
більшість з яких були розроблені ще в радянський час.  

Вступ України до Світової організації торгівлі (СОТ), який мав прискорити реформи, не 
дуже змінив ситуацію. Україна не виконала своїх зобов'язань щодо гармонізації регуляторної 
системи відповідно до вимог СОТ. Вирішення цих питань може вивільнити потенціал зростан-
ня ключових секторів економіки. Але ці реформи потребуватимуть послідовної підтримки від 
органів влади і окремих відомств. Тому всі зусилля мають бути спрямовані, перш за все, як на 
виконання зобов'язань України перед СОТ, так і на забезпечення впровадження вже прийнятих 
законів.  

Сприяння розвитку підприємництва, зокрема скорочення адміністративних бар'єрів при 
веденні підприємницької діяльності,  обумовлює необхідність невідкладного глибокого рефор-
мування регуляторної системи. Основний ризик для реформ – потужність інтересів корупцій-
ного середовища, яким вигідна ситуація, що склалася. Щоб перейти до ефективних методів 
державної регуляції, потрібний кардинальний перегляд нормативно-правової бази як на 
центральному, так і регіональному рівнях і лобіювання своїх  інтересів із боку підприємниць-
ких структур. Ключову роль має відіграти саме держава, оскільки введення формальних еко-
номічних і конституційних правил, які і створюють адміністративні бар'єри, знаходиться у вла-
ді держави.  
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Розділ 1. ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ КЛІМАТ В УКРАЇНІ ТА ДОНБАСІ  
 НА ПОЧАТКУ ДРУГОГО ДЕСЯТИЛІТТЯ ХХІ СТОЛІТТЯ  

 
1.1. Национальные проблемы развития предпринимательства 

 
Мировой экономический кризис, который начался в США и Великобритании, быстро 

распространился по всему миру и повлиял и на развитые страны, и на развивающиеся рынки. В 
то время как чиновники занимаются поддержкой процесса выхода экономик из кризиса, стано-
вится очевидным факт, что одни страны намного лучше, нежели другие пережили трудные 
времена. В частности, многие развивающиеся страны перенесли экономические потрясения 
лучше, чем можно было ожидать, учитывая их предыдущий опыт. Благодаря проведенным ре-
формам, эти экономики стали более стойкими к экономическим шокам.  

Перед Украиной открывается уникальная возможность для проведения структурных ре-
форм, способных обеспечить устойчивое повышение конкурентоспособности страны в долго-
срочной перспективе. С нашей точки зрения, исследование места Украины в мировой системе 
координат экономического развития и  конкурентоспособности представляет собой системный 
и комплексный подход к определению приоритетных областей для формулирования государст-
венной политики экономического развития. Какова общая ситуация в стране, которая форми-
рует тот социально – экономический «фон» на котором происходит развитие малого предпри-
нимательства в регионах и городах? Рассмотрим наиболее болевые для предпринимательства 
точки. График восприимчивости к коррупции (рис. 1.1) составлен по результатам известного 
рейтинга Transparency International и зависит от места Украины в рейтинге.  

Поскольку наша страна традиционно «пасет задних», а количество стран - участников 
рейтинга всегда разное, то в графике за каждый год место Украины обозначено, начиная с кон-
ца списка. Такой же принцип использован и в отображении позиций Украины в других рейтин-
гах, которые будут приведены ниже. Таким образом, чем выше количественный показатель и 
чем выше направляется линия графика, тем·больше борьбы с коррупцией обнаружили в Ук-
раине иностранные эксперты. В 2004-2007 гг. страна прибавила в оборотах, поднявшись в рей-
тинге на 45 единиц. И это рекорд десятилетия. По мнению стороннего наблюдателя.  

 

 
 

Рис. 1.1. Место Украины в рейтинге восприимчивости коррупции [1] 
 
Если же оценивать ситуацию по внутреннему барометру, то у каждого из нас свой гра-

фик восприимчивости к коррупции. Потому что каждый сам знает, в какой системе живет, ле-
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чится, учится, судится... Как, впрочем, и зарабатывает себе на жизнь. И если «маленький ук-
раинец» – несет, то большой – организованно берет. Всего один пример: одна из компаний де-
сятилетие поставляет производственную продукцию первой необходимости в одно из самых 
ресурсных министерств. В 2004-м процент отката государственным мужам за «победу» в тен-
дере балансировал на уровне 10 процентов. В 2005-м - вырос до 25. Как объясняли: «За риск». 
В 2006 году ставку стабилизировали на отметке 50 процентов. Ну а в 2008-м оперативно выве-
ли процесс еще и в экстенсивное русло, обложив данью перенос бумаг из кабинета в кабинет. 
Ставка «50+», продержавшаяся два года, успешно действует и сейчас. Потому кривая, которая, 
по мнению тех же экспертов Transparency International, в 2010-м подпрыгнула к светлому бу-
дущему аж на десять единиц, выглядит, мягко говоря, сомнительно. Система отточена и дейст-
вует. Замки феодалов от власти по совместительству – «борцов» с коррупцией – растут. Пакет 
антикоррупционных законов урезан в самых опасных для «борцов» местах. Избирательность 
подхода гарантирована: виноватые всегда по ту сторону политических баррикад [1].  

Принцип рейтинга свободы ведения бизнеса (рис. 1.2) тот же: место с хвоста из 185 стран 
мира, где Украина, собственно, и прописалась.  

 

 
 

Рис. 1.2. Рейтинг свободы ведения бизнеса в Украине в 2001-2010 гг. [1] 
 
Исходя из данных компании Heritage Foundation, можно констатировать, что самым сво-

бодным украинский бизнес чувствовал себя в 2004 г. Далее последовало падение сначала почти 
на 15 позиций, а в 2009 г. - еще минус 10 позиций. В стране происходит передел рынков (база-
ры, водка, зерно, копанки) и собственности на большинстве направлениях малого, среднего и 
крупного бизнеса; систему двойного обложения (налог плюс откат); ползучее вытеснение из 
бизнеса чужих и политически не лояльных («отдай долю», «менеджмент – наш» или «продай 
бизнес за «три копейки») и пр. пр. А что должны были бы иметь, чтобы равняться хотя бы на 
соседнюю Польшу? Немного. Во-первых, простые, стабильные и прозрачные правила игры. 
Во-вторых, принятие и, главное, - выполнение антикоррупционных законов. В-третьих, незави-
симый суд. И только: три - в одном. Иначе начатая властью дерегуляция и налоговая реформа 
выглядят откровенной бутафорией. Ибо никакие новые правила не могут стать прозрачными 
без борьбы с коррупцией и справедливого суда. И никакие красивые заявления власти не смо-
гут убедить крепостного бизнесмена в том, что он свободен.  

Уровень конкурентоспособности стран стабильно измеряет ВЭФ (Всемирный экономи-
ческий форум). Рейтинг учитывает 12 ключевых компонентов: состояние государственных и 
частных институтов, инфраструктура, макроэкономическая ситуация, здравоохранение и на-
чальное образование, высшее образование и переподготовка кадров, эффективность рынка, 
эффективность рынка труда, развитие финансовых рынков, технологическая готовность, объем 
рынка инноваций (рис. 1.3).  
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Рис. 1.3. Рейтинг конкурентоспособности Украины в 2001-2010 гг. [1] 

 
В 2004 году Украину вдруг заметили (59 позиция после седьмой в 2001 году). Но в 2005 

холодный душ (падение с 59 места на 34 – с хвоста, конечно). Потом до 2009 года мы якобы 
усиленно работали на репутацию и, судя по цифрам ВЭФ, таки достигли определенных успе-
хов (62 место). Однако за 2009 год показатель вновь обрушился – в два (!) раза (39 место с кон-
ца). Среди симптомов – все те же коррупция, несвобода бизнеса, объемы которых действитель-
но довольно трудно определить со стороны. С монополиями борьбы практически нет. Отсутст-
вие прозрачности в вопросах собственности не дает их официально выявить. 

На фоне снова беднеющей страны особенно пикантно выглядят сводки с полей, где, не 
покладая рук, трудятся украинские олигархи. Которых (и это заметно на графике) довольно 
сильно потрепал кризис. Казалось бы, известные рейтинги самых богатых людей мира, публи-
куемые американским журналом FORBS и польским WPROST, а также ТОП-100, по версии 
украинского журнала «Корреспондент», дают исчерпывающую картину о количественных ре-
зультатах их труда (рис. 1.4 – 1.6).  

 

 
 

Рис. 1.4. Рейтинг самых богатых людей Украины по версии журнала «ФОРБС» [1] 
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Рис. 1.5. Рейтинг самых богатых людей Украины по версии журнала «Корреспондент» [1] 

 

 
 

Рис. 1.6. Рейтинг самых богатых людей Украины по версии польского журнала  WPROST [1] 
 
Но только на первый взгляд. Вот потому-то из всех тем, которые активно обсуждают в 

медиа и на базаре (только вечеринка отечественного олигарха-юбиляра на пять миллионов евро 
в Куршавеле чего стоит. Воистину пятьдесят лет прожить легче, чем отпраздновать), в глаза 
наиболее бросается только одна: несовпадение данных этих трех рейтингов. Красноречивы 
цифры, касающиеся, например, Рината Ахметова. Так, в 2007 году его состояние, по версии 
FORBS, составило более 7 млрд. долл. При этом WPROST насчитал у олигарха 18 млрд. А наш 
«Корреспондент» – все 30 (!). В 2009-м - та же история. FORBS дает ему чуть больше 5 млрд. 
долл., а тот же «Корреспондент» - почти 17.  

После публикации последнего рейтинга в офис журнала «Корреспондент» позвонили 
представители СКМ и поблагодарили за внимательное отношение к информации, обнародо-
ванной на их сайте. Активы СКМ таки составляют 17 млрд. долл. Что до заморского рейтинга, 
то, как оказалось, FORBS обратился с запросом в компанию Ахметова только за две недели до 
публикации своего всемирно известного рейтинга. А потом якобы просто не успел правильно 
посчитать миллиарды Рината Леонидовича. На самом деле Ахметов – не исключение. Он, как  
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и все остальные олигархи, пользователь госправил, которые позволяют за сетью оффшоров 
скрывать и реальные объемы, и истинные монополии.  

Всемирная сеть конкурентоспособности Всемирного экономического форума изучает 
факторы, позволяющие национальным экономикам достичь устойчивого экономического роста 
и долгосрочного благополучия, уже на протяжении трех десятилетий. Отчет о конкурентоспо-
собности Украины за 2009–2010 год был составлен Фондом “Эффективное Управление” в 
партнерстве и по методологии Всемирного экономического форума [3]. Целью этого проекта 
было представление независимой и объективной оценки конкурентоспособности Украины и ее 
регионов. Всестороння оценка слабых и сильных аспектов развития экономики предоставляет 
важную информационную основу для дискуссии, позволяет определить приоритетные рефор-
мы. В отчете также представлена оценка конкурентоспособности страны и двадцати из двадца-
ти семи регионов в сравнении с экономиками 133-х стран, входящими в отчет о глобальной 
конкурентоспособности Всемирного экономического форума. 

Индекс глобальной конкурентоспособности является исчерпывающим индексом для из-
мерения национальной конкурентоспособности. Двенадцать составляющих конкурентоспособ-
ности включают: государственные и частные институты, инфраструктуру, макроэкономиче-
скую стабильность, здравоохранение и начальное образование, высшее образование и профес-
сиональную подготовку, эффективность рынка товаров и услуг, эффективность рынка труда, 
уровень развития финансового рынка, оснащенность новыми технологиями, размер рынка, 
уровень развития бизнеса и инновации. По методологии ВЭФ, конкурентоспособность – это 
совокупность институтов, политик и факторов, которые определяют уровень производительно-
сти экономики. Уровень производительности экономики, в свою очередь, определяет уровень 
благосостояния, который может быть достигнут в стране. Граждане в более конкурентоспособ-
ной экономике, как правило, имеют более высокий уровень дохода. Уровень производительно-
сти также определяет норму прибыли на инвестиции в экономике. В средне- и долгосрочной 
перспективе вероятность роста более конкурентоспособной экономики выше, чем менее кон-
курентоспособной. Таким образом, для выхода из экономического кризиса и улучшения благо-
состояния граждан необходимо создавать условия для повышения конкурентоспособности 
страны.  

Учитывая постоянный прогресс теоретических и прикладных экономических исследова-
ний, методология, используемая Всемирным экономическим форумом для оценки конкуренто-
способности стран, со временем неминуемо эволюционирует. Последним шагом в этой эволю-
ции стал Индекс глобальной конкурентоспособности (ИГК), разработанный в сотрудничестве с 
профессором Хавьером Сала-и-Мартином из Колумбийского университета и впервые пред-
ставленный в 2004 году. С тех пор ИГК стал главным индексом ВЭФ для измерения нацио-
нальной конкурентоспособности. ИГК был разработан для оценки потенциала роста стран в 
среднесрочной и долгосрочной перспективе, учитывая текущий уровень развития и тот факт, 
что конкурентоспособность «это – набор институтов, политик и факторов, которые определяют 
уровень производительности страны» [3, c. 14]. ИГК вобрал в себя основные новейшие эконо-
мические идеи касательно конкурентоспособности и, с учетом сложности процесса экономиче-
ского роста, принимает во внимание взвешенное среднее значение большого числа разных 
компонентов, каждый из которых касается одного из аспектов конкурентоспособности. Компо-
ненты, сгруппированные в двенадцать составляющих конкурентоспособности, представлены 
ниже.  

Составляющая 1: Государственные и частные институты. Институциональная сре-
да формирует базу, в рамках которой частные предприниматели, компании и правительства 
взаимодействуют друг с другом, таким образом, имея существенное влияние на конкуренто-
способность и экономический рост. Качество институциональной среды влияет на то, каким 
образом общества распределяют свои ресурсы и несут потери от реализации стратегий и про-
грамм развития. Кроме того, оно сказывается на инвестиционных решениях и организации 
производства.  

Составляющая 2: Инфраструктура. Высокоразвитая инфраструктура имеет большое 
значение для эффективного функционирования экономики, поскольку она является важным 
фактором, определяющим место расположения экономической деятельности, а также виды 
деятельности или секторы, которые могут развиться в экономике. Высококачественная инфра-
структура уменьшает влияние расстояний между регионами, что обеспечивает реальную инте-
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грацию национального рынка и связь с рынками других стран и регионов. Она также стимули-
рует движение рабочей силы по стране в поиске наиболее пригодных рабочих мест. Экономика 
также зависит от бесперебойного снабжения электроэнергией в необходимом объеме, что 
обеспечивает надлежащий режим работы предприятий и заводов. Наконец, широкая и развитая 
телекоммуникационная сеть гарантирует быстрый и свободный поток информации.  

Составляющая 3: Макроэкономическая стабильность. Макроэкономическая стабиль-
ность сама по себе не может увеличить производительность страны. Однако макроэкономиче-
ский хаос серьезно вредит экономике. Компании не в состоянии принять обоснованные реше-
ния при неустойчивом уровне цен, финансовый сектор не может функционировать, если в го-
сударстве наблюдается гигантский бюджетный дефицит. Государство не может эффективно 
предоставлять услуги, если оно вынуждено выплачивать громадные проценты по прошлым 
долгам.  

Составляющая 4: Здравоохранение и начальное образование. Здоровая рабочая сила 
имеет наибольшее значение для конкурентоспособности и производительности страны. Боль-
ные работники создают значительные дополнительные расходы для бизнеса, поскольку отсут-
ствуют или работают менее производительно. Инвестиции в здравоохранение чрезвычайно 
важны и с экономической, и с моральной точки зрения. Кроме здоровья, эта составляющая 
также учитывает объем и качество начального образования населения.  

Составляющая 5: Высшее образование и профессиональная подготовка. Качествен-
ное высшее образование и профессиональная подготовка имеют решающее значение для эко-
номик, которые стараются двигаться вперед по цепочке создания добавочной стоимости, не ог-
раничиваясь простыми производственными процессами и продукцией. Для учета такой кон-
цепции в данной группе факторов оценивается как уровень зачисления в средние школы и ВУ-
Зы, так и качество образования. Уровень производственного обучения и наличие профессио-
нальной подготовки также учитываются, поскольку они обеспечивают работникам возмож-
ность регулярно улучшать свои навыки при работе с постоянно обновляющимися производст-
венными системами.  

Составляющая 6: Эффективность рынка товаров. Страны с эффективными рынками 
товаров производят необходимый ассортимент товаров и услуг с учетом условий спроса-
предложения. Кроме того, такие рынки гарантируют, что товары будут продаваться и поку-
паться наиболее эффективным образом. Здоровая рыночная конкуренция на внутреннем и 
внешнем рынках важна для повышения рыночной эффективности и, соответственно, произво-
дительности бизнеса. Она гарантирует выживание наиболее эффективным фирмам. Эффектив-
ность рынка также учитывает условия спроса, который вынуждает компании быть более про-
грессивными и ориентированными на потребности клиента, таким образом, стимулируя здоро-
вую конкуренцию.  

Составляющая 7: Эффективность рынка труда.  Эффективность и гибкость рынка 
труда крайне важны для обеспечения быстрого перемещения работников из одного сектора в 
другой, что стимулирует наиболее эффективное их использование в экономике и создает необ-
ходимую инициативу для максимальной самоотдачи на рабочем месте. Кроме того, гибкость 
рынка труда предполагает, что бизнес может независимо изменять заработную плату работни-
кам и, что отношения между работодателем и работником доверительные. Эффективность 
рынка труда обеспечивает равенство между женщинами и мужчинами, квалифицированный 
менеджмент и возможность удерживать таланты от выезда из страны.  

Составляющая 8: Уровень развития финансового рынка. Эффективный финансовый 
сектор дает возможность размещения ресурсов, сэкономленных гражданами страны или инве-
стированных другими странами, там, где эти ресурсы являются наиболее продуктивными. Раз-
витый финансовый сектор направляет ресурсы не тем, кто имеет политические связи, а наибо-
лее эффективным предпринимателям или инвестиционным проектам с наибольшей ожидаемой 
прибылью, что предусматривает тщательную оценку рисков. Правильно функционирующий 
финансовый рынок создает продукты и процессы, которые необходимы бизнесу и предприни-
мателям согласно их потребностям из таких источников как кредиты, рынок ценных бумаг и 
венчурный капитал.  

Составляющая 9: Оснащенность новейшими технологиями. В этой группе оценива-
ется скорость, с которой экономика перенимает и использует, но не обязательно развивает, но-
вые технологии для повышения производительности своих секторов. В современном мире воз-
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можность перенимать и использовать новые технологии стала одним из наибольших преиму-
ществ современных фирм. В частности, информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 
эволюционировали в технологии “общего применения” нашего времени, распространились в 
другие сектора экономики и играют роль эффективной инфраструктуры для коммерческих 
операций. 

Составляющая 10: Размер рынка. Размер рынка влияет на производительность, по-
скольку большие рынки позволяют компаниям экономить на масштабе. Традиционно, доступ-
ные компаниям рынки ограничивались границами их страны. В эпоху глобализации междуна-
родные рынки пришли на смену внутренним, в большей мере это касается небольших госу-
дарств. Поэтому при анализе 10-ой составляющей экономической конкурентоспособности, 
учитывается размер как внутреннего, так и внешнего рынка. Учет и внутреннего, и внешнего 
рынка при измерении размеров рынка страны помогает избегать дискриминации географиче-
ских территорий, которые состоят из многих стран, но при этом имеют единый рынок, таких 
как Европейский Союз.  

Составляющая 11: Уровень развития бизнеса. Уровень развития бизнеса касается об-
щего качества бизнес-сетей страны, а также сложности операций и стратегий отдельно взятых 
фирм. Это влияет на уровень эффективности при производстве товаров и услуг, что в свою 
очередь повышает производительность и конкурентоспособность всей страны. Когда компании 
и поставщики объединены в группы (кластеры) и географически пребывают недалеко друг от 
друга, эффективность растет, появляется больше возможностей для инноваций, уменьшается 
количество барьеров для создания новых фирм. В результате индивидуальной деятельности и 
разработки стратегий фирм (брендинг, маркетинг, наличие цепочки создания добавленной 
стоимости, производство уникальных и сложных товаров) возникают комплексные и совре-
менные бизнес-процессы, поскольку новые идеи переходят от одних компаний к другим.  

Составляющая 12: Инновации. Последняя составляющая конкурентоспособности – это 
технологические инновации. В долгосрочной перспективе повышение эффективности и уровня 
жизни возможно лишь за счет технологических инноваций. Особое значение инновации имеют 
для развитых стран. В этих странах работают с самыми передовыми технологиями, поэтому 
возможность адаптации и интеграции внешних технологий, что упомянуто в 9-й составляющей, 
достаточно ограничена. Компании в таких государствах должны разрабатывать и создавать са-
мые современные товары и процессы для сохранения конкурентоспособного преимущества. 
Для этого необходима благоприятная для инновационной деятельности среда, которую под-
держивают государственный и частный секторы. В частности, это предусматривает достаточ-
ные инвестиции в научные исследования, в особенности со стороны бизнеса, высококачествен-
ные исследовательские институты, сотрудничество в проведении исследований между универ-
ситетами и бизнесом, а также защиту интеллектуальной собственности.  

Хотя двенадцать составляющих конкурентоспособности представлены отдельно, тем не 
менее это не должно уменьшать значение того, что все они взаимосвязаны. Это означает не 
только взаимосвязь между составляющими, но и то, что они усиливают друг друга. Например, 
бизнес не сможет применять инновации (двенадцатая составляющая), если институты (первая 
составляющая), которые отвечают за защиту интеллектуальной собственности, не исполняют 
свою роль или, если рабочая сила недостаточно образована или плохо подготовлена (пятая со-
ставляющая). Несмотря на то, что при подсчете индекса двенадцать составляющих будут агре-
гированы в единый индекс, показатели также указаны для каждой из 12-ти составляющих от-
дельно, таким образом предоставляя анализ сильных и слабых сторон конкурентоспособности 
стран. Определяя приоритет и меры для развития экономики, а также сильные стороны, кото-
рые необходимо развивать, данный анализ формирует основу для выбора экономической поли-
тики.  

Очевидно, что разные факторы влияют на разные страны не одинаково. Метод, который 
был бы оптимальным для повышения конкурентоспособности Камеруна, не является приемле-
мым для Франции, потому что Камерун и Франция находятся на разных этапах развития. По 
мере развития экономики заработные платы растут, и для поддержания высокого уровня дохо-
да необходимо повышать производительность труда. По результатам ИГК, на первой стадии 
экономический рост зависит от базовых факторов, а страны конкурируют за счет обеспеченно-
сти ресурсами – в основном неквалифицированной рабочей силой и полезными ископаемыми. 
Сохранение конкурентоспособности на этой стадии развития экономики зависит в основном от 
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стабильного функционирования государственных и частных институтов (первая составляю-
щая), инфраструктуры (вторая составляющая), макроэкономической стабильности (третья со-
ставляющая), а также от здоровья и образованности рабочей силы (четвертая составляющая).  

По мере роста заработных плат и дальнейшего экономического роста страны переходят к 
следующей стадии, где экономический рост зависит от эффективности. На этой стадии необхо-
димо внедрять более эффективные производственные процессы и повышать качество продук-
ции. На этом этапе повышение уровня конкурентоспособности в большей мере зависит от ка-
чества высшего образования и профессиональной подготовки (пятая составляющая), эффек-
тивного рынка товаров и услуг (шестая составляющая), хорошо функционирующего рынка 
труда (седьмая составляющая), развитости финансового рынка (восьмая составляющая), разме-
ров внутреннего и внешнего рынков (десятая составляющая), а также способности внедрять 
новейшие технологии (девятая составляющая).  

Наконец, когда страны переходят к стадии развития экономики, которая зависит от инно-
ваций, они способны поддерживать высокий уровень заработных плат и соответствующий уро-
вень жизни только при условии, если компании конкурируют за счет новой и уникальной про-
дукции. На этой стадии компании должны конкурировать за счет инноваций (12-я составляю-
щая), производя новые разнообразные товары за счет высокоразвитых производственных про-
цессов (11-я составляющая). Концепция стадий экономического развития интегрирована в Ин-
декс глобальной конкурентоспособности, больший удельный вес придается тем составляющим, 
которые относительно более важны для текущей стадии экономического развития страны. 
Чтобы это учесть, составляющие сгруппированы в три субиндекса, каждый из которых являет-
ся наиболее важным на определенной стадии развития экономики. Стадии развития экономики 
стран определяются с помощью уровня ВВП на душу населения и объема экспорта минераль-
ной продукции. Пороговые значения указаны в табл. 1.1. Стадии развития экономики стран оп-
ределяются с помощью двух критериев. Первый – уровень ВВП на душу населения с учетом 
рыночного курса валют. Этот широко распространенный показатель используется для прибли-
зительного расчета заработных плат, поскольку международных данных касательно заработ-
ных плат по всем странам не существует. Точные пороги показаны в табл. 1.1. Второй крите-
рий измеряет степень зависимости развития страны от основных факторов, приблизительно 
подсчитывается путем определения той части, которую составляет сырье в экспорте (товаров и 
услуг) страны и предполагается, что, если сырьевая продукция составляет более 70%, экономи-
ка страны пребывает на той стадии развития, когда рост экономики обеспечивается в основном 
за счет базовых факторов. 

 
Таблица 1.1 

Порог доходов для установления стадии развития экономики  
[3, c. 17] 

Стадия развития ВВП на душу населения (долл. 
США) 

Стадия 1: Факторно-ориентированная < 2 000 
Переход со стадии 1 на стадию 2 2 000-3 000 
Стадия 2: Ориентированная на эффективность 3 000-9 000 
Переход со стадии 2 на стадию 3 9 000-17 000 
Стадия 3: Ориентированная на инновации > 17000 

 
Страны, экономика которых пребывает между двумя из любых трех стадий, считаются 

странами с «переходной экономикой». Для этих стран удельный вес составляющих плавно ме-
няется на протяжении развития страны, что отражает процесс плавного перехода от одной ста-
дии развития к другой (табл. 1.2).  

Из 110 переменных или индикаторов, которые составляют индекс, приблизительно  
треть – это статистические данные, которые обычно получают от международных организаций. 
Оставшаяся часть – это данные, полученные в результате опроса руководителей предприятий, 
который проводится по методологии Всемирного экономического форума среди всех стран. 
Цель исследования – собрать качественные показатели специфических черт конкурентоспо-
собности и представить сравнительные данные по вопросам, для которых нет точных статисти-
ческих данных. Руководителям бизнеса предлагается оценить специфические особенности биз-
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нес-климата в странах, где они работают. Для проведения опроса в каждой из стран Форум по-
лагается на поддержку более чем 150-ти организаций-партнеров. Как правило, такие организа-
ции-партнеры являются экономическими отделениями известных университетов, независимы-
ми исследовательскими центрами или бизнес-организациями. В Украине партнером Форума 
является Центр социально-экономических исследований Украины (CASE).  

 
Таблица 1.2 

Классификация стран на стадии развития [3, с. 17] 
Стадия Сравнимые страны Прочие страны на 

данной стадии 
Важные области конкурен-

тоспособности 
Стадия 1:  
Факторно-
ориентированная 

Индия Киргизская Республи-
ка, Филиппины, Тад-
жикистан 

Базовые требования (критич-
ны) и усилители эффективно-
сти (очень важны) 

Переход со стадии 1 на 
стадию 2 

Азербайджан, Ка-
захстан 

Грузия, Египет, Вене-
суэла 

Базовые требования (критич-
ны) и усилители эффективно-
сти (приобретают все боль-
шее значение) 

Стадия 2: 
Ориентированная на 
эффективность 

Аргентина, Брази-
лия, Китай, Колум-
бия, Украина 

Армения, Босния и 
Герцеговина, Болга-
рия, Перу, Сербия, 
Южная Африка, Таи-
ланд, Тунис 

Базовые требования (очень 
важны) и усилители эффек-
тивности (критичны) 

Переход со стадии 2 на 
стадию 3 

Чили, Литва, Мек-
сика, Польша, Ру-
мыния, РФ, Турция 

Венгрия, Латвия Так же, как и выше, но растет 
важность инновационных 
факторов 

Стадия 3: 
Ориентированная на 
инновации 

Эстония, США Чехия, Франция, Гер-
мания, Ирландия, Из-
раиль, Япония, Сло-
вакия, Испания, Шве-
ция 

Все три сферы важны: базо-
вые требования, усилители 
эффективности и инноваци-
онные факторы 

 
В рейтинге Всемирного экономического форума за 2009–2010 гг. Украина заняла 82 по-

зицию среди 133 стран, опустившись сразу на 10 позиций по сравнению с результатами преды-
дущего года. После периода относительной стабильности рейтинга в 2006–2008 гг. (69, 73 и  
72-е место соответственно), страна оказалась в девятой десятке стран, где она пребывала до 
этого. При этом Украина находится в группе развивающихся стран Латинской Америки и Аф-
рики. Нашими непосредственными соседями по рейтингу конкурентоспособности являются 
Гамбия и Алжир. Рейтинг Украины как, впрочем, и многих других стран, оказался неустойчи-
вым к последствиям финансового кризиса. Подобное резкое падение (на 10 и более позиций) в 
2009 году произошло еще у девяти стран: Ботсваны, Ганы, Латвии, Мали, Монголии, России, 
Сирии, Филиппин и Хорватии. Так, Латвия и Россия ухудшили свои результаты на 14 и 12 по-
зиций соответственно.  

Предполагается, что конкурентоспособность страны не должна зависеть от временных 
экономических шоков, однако финансовый кризис оказался затяжным, негативно отразившись 
практически на всех странах. Экономика Украины более других стран региона пострадала от 
кризиса: падение ВВП в 2009 году составило 15,1%. Несмотря на то, что мировая экономика 
начала восстанавливаться, последствия кризиса еще будут ощущаться, в частности, в финансо-
вом секторе.  

Рейтинг указывает на ухудшение отношений между работодателями и работниками, что, 
вероятно, объясняется болезненностью для обеих сторон процесса снижения заработных плат и 
сокращения персонала во время кризиса. Финансовый кризис выявил слабые стороны конку-
рентоспособности страны. Так, наиболее резко ухудшились рейтинги Украины по трем состав-
ляющим: макроэкономическая стабильность (падение на 15 пунктов), уровень развития финан-
сового рынка (падение на 21 пункт) и оснащенность новыми технологиями (падение на 15 
пунктов). В основном ухудшение позиций произошло именно в тех составляющих, по которым 
Украина уже была наименее конкурентоспособна (табл. 1.3).  
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Таблица 1.3 

Оценка составляющих ИГК Украины [3, с. 24] 

Составляющие Индекса глобальной конкурен-
тоспособности 

2009-2010 Дельта к 2008 

Рейтинг Балл Рейтинг Балл 
Основные требования 94 3,96 -8 -0,18
1-я составляющая: Государственные и частные ин-
ституты 120 3,10 -5 -0,16 
2-я составляющая: Инфраструктура 78 3,39 1 0,26
3-я составляющая: Макроэкономическая стабиль-
ность 106 3.96 -15 -0,66
4-я составляющая: Здравоохранение и начальное 
образование 68 5,41 -8 -0,18
Усилители эффективности 68 4.05 -10 -0,07
5-я составляющая: Высшее образование и профес-
сиональная подготовка 46 4.38 -3 -0,07
6-я составляющая: Эффективность рынка товаров 109 3.74 -6 -0,14 
7-я составляющая: Эффективность рынка труда 49 4,57 5 0,10 
8-я составляющая: Уровень развития финансового 
рынка 106 3,56 -21 0,44 
9-я составляющая: Оснащенность новыми техно-
логиями 80 3,37 -15 -0,01 
10-я составляющая:  Размер рынка 29 4.67 2 0.12 
Факторы инноваций и развития 80 3.42 -14 -0,23
11-я составляющая: Уровень развития бизнеса 91 363 -11 -028 
12-я составляющая: Инновации 62 3,21 -10 -0,18 

 
«Украина привлечет больше прямых иностранных инвестиций, чем инновационно-

технологические гиганты Япония и Корея, интегрированные в ЕС - Чехия, Эстония и Литва и 
«нефтяные магнаты» Венесуэла и страны ОПЕК. Это – не очередные обещания украинских по-
литиков. Это – прогноз отчета Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD) по ре-
зультатам опроса, проведенного в рамках World Investments Prospects Survey. Опроса, посвя-
щенного перспективам 2007-2009 годов» [2]. Тогда за Украину как за второй лучший выбор 
для размещения капитала проголосовали 7% международных инвесторов. 

Перспективы остались лишь на бумаге. С 2007 по 2010 год, по данным Всемирного бан-
ка, Киев привлек $32,1 млрд. прямых инвестиций. Это вдвое меньше, чем за тот же период 
иностранным бизнесом было вложено в одну Японию. Идти в Украину активнее иностранному 
капиталу помешал финансовый кризис, многолетние войны между разными ветвями власти и 
очень тяжелые условия для работы бизнеса.   

И если первые две причины уже, кажется, ушли в прошлое, то последнее прочно укоре-
нилось в нашей стране. «По экспертным оценкам, тот набор законов по упрощению условий 
ведения бизнеса в Украине, который уже принят, оценивается в повышении на 20 мест в рей-
тинге Doing Business», – обещала в марте 2011 г. замглавы администрации президента Ирина 
Акимова. Но пришел ноябрь, и свежее совместное исследование Всемирного банка и IFC Doing 
Business-2012 опять констатировало, что Украина не только не поднялась, но даже опустилась 
на три позиции в этом глобальном рейтинге (табл. 1.4). За два года падение составило 10 пози-
ций. И проблема не в отсутствии реформ в принципе. А в том, что в Украине явно не хватает 
силы политической воли, чтобы проводить их быстро и до конца.  

Формально галочки, символизирующие проведение реформ, в новом рейтинге Doing 
Business-2012 стоят напротив четырех сфер из десяти. Довольно неплохой результат, ведь год 
назад позитивные изменения были отмечены в трех сферах, в позапрошлом году – лишь в од-
ной. С момента публикации предыдущего отчета правительство смогло провести реформы в 
сферах открытия бизнеса, выполнения контрактов, процедуры банкротства и уплаты налогов 
(рис. 1.7). 
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Самый большой скачок сделан в сфере регулирования открытия бизнеса. За год по этому 
пункту Украина поднялась сразу на шесть позиций, с учетом прошлого года – на 24 ступени. 
Помогли снижение требований к размеру уставного фонда компаний, отмена разрешения на 
печать в МВД, введение декларативного принципа в разрешительной системе, модельного ус-
тава и т.д. «По сравнению с прошлым годом стало легче регистрировать компанию. Сегодня 
для этого требуется меньше документов, меньше инстанций нужно обходить», – делится впе-
чатлениями генеральный директор Jysk (сеть магазинов товаров для дома) [2]. Кроме того, в 
Украине стало легче получить кредит. Главным достоянием страны в этом вопросе за отчетный 
период стало принятие закона о защите прав кредиторов. Но на этом украинские достижения и 
заканчиваются.  

 
Таблица 1.4 

Рейтинг Doing business 2012 [2] 
Страна Место в рей-

тинге.  
2012 г. 

По сравнению 
с 2011 г. 

Страна Место в рей-
тинге.  
2012 г. 

По сравнению 
с 2011 г. 

Сингапур 1 - Чехия 64 +6 
Гонконг, Китай 2 - Азербайджан 66 +3 
Новая Зеландия 3 - Беларусь 69 +22 
США 4 - Киргизия 70 -3 
Дания 5 - Турция 71 +2 
Норвегия 6 -1 Румыния 72 -7 
Великобритания 7 -1 Молдова 81 +18 
Республика Корея 8 +7 Китай 91 -4 
Исландия 9 +4 Россия 120 +4 
Ирландия 10 -2 Гондурас 128 +2 
Грузия 16 +1 Таджикистан 147 +5 
Македония 22 +12 Либерия 151 +4 
Эстония 24 -6 УКРАИНА 152 -3 
Казахстан 47 +11 Боливия 153 -6 
Венгрия 51 -7 Эритрея 180 -2 
Армения 55 +6 Конго 181 -1 
Болгария 59 -2 Центр.-Афр. Респ. 182 +1 
Польша 62 -3 Чад 183 -1 

 
 

 
Рис. 1.7. Динамика Украины и Молдовы в рейтинге [2] 
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Несмотря на то что формально в налоговой сфере произошли улучшения, оценка этих 
улучшений все же стала главным разочарованием для украинских политиков. Хотя правитель-
ство и приняло Налоговый кодекс, в рейтинге Doing Business Украина не сдвинулась ни на йо-
ту. В пункте «уплата налогов» страна, как и раньше, на позорном 181 (из 183) месте. На это 
есть свои причины. «Методология оценки данного пункта такова, что мы рассматриваем пери-
од с 1 января по 31 декабря, в данном случае – 2010 года. А Налоговый кодекс в Украине всту-
пил в силу с 1 января 2011 года. Поэтому его изменения еще не учтены в текущем исследова-
нии» [2]. Но в остальных вопросах причины провала куда более прозаичны. Это отсутствие ре-
форм или даже реальное ухудшение условий для работы в нашей стране.  

Больше всего времени и нервов бизнес по-прежнему тратит на создание нового произ-
водства. Чтобы получить разрешение на строительство, в Украине предприниматель потратит 
больше года – 375 дней, и еще 274 дня у него уйдет на то, чтобы подключить электричество. 
По уровню проблем с подключением электричества Украина оказалась на 169-й позиции. Зву-
чит парадоксально: система электросети в нашей стране настолько развита, что, казалось бы, 
проблем с электричеством у бизнеса возникать не должно. Но чтобы его подключить, инвесто-
ру придется пройти 11 процедур. Это сразу отодвинуло Украину в конец рейтинга, что вовсе 
неудивительно – в других странах сделать это можно гораздо быстрее. В Германии, например, 
на это уйдут 17 дней и всего три процедуры, в соседней Молдове – 7 процедур и меньше пяти 
месяцев. Третьим грузом на шее инвестпривлекательности Украины висят условия для внеш-
ней торговли. Они никогда не были особо удобными в нашей стране, но в последний год экс-
портерам и импортерам особенно тяжело. Пытаясь повысить отчисления в госбюджет, тамо-
женники стали часто завышать таможенную стоимость товаров на украинской границе. Компа-
нии, опрошенные Всемирным банком, утверждают, что всего за год стоимость экспорта и им-
порта одного контейнера груза в Украине выросла больше чем вдвое – до $1,8 и $2,15 тыс. со-
ответственно. Дороже стоить поставки на территории СНГ будут разве что в Беларуси, где цена 
экспорта и импорта контейнера сегодня составляет $2,2 и $2,6 тыс. соответственно. За это Киев 
и получил в новом рейтинге свой очередной «неуд». 

Впрочем, даже при этом украинским политикам, считай, повезло. Методология рейтинга 
построена таким образом, что она не учитывала введения экспортных квот, а затем экспортных 
пошлин для аграрных компаний. Если бы рейтинг включал непредвиденное квотирование и 
пошлины на сельхозпродукцию, Украина могла бы откатиться еще ближе к хвосту рейтинга. 
Вторым «смягчающим обстоятельством» для правительства стало то, что в рейтинге учитыва-
ют лишь факт принятия законов, но не то, как они реализуются на деле. Скажем, одно из самых 
больших достижений Украина сделала в вопросе открытия бизнеса. Но при том, что с весны 
2010 г. принято 18 законов в этой сфере, почти половина из них не работают. Зарегистрировать 
компанию стало проще, но с разрешительными документами и лицензиями ситуация значи-
тельно не улучшилась. 

Остаются лишь на словах не только реформы, но и попытки сделать работу украинских 
госорганов более прозрачной. Попытки сделать работу госорганов более открытой – это общий 
тренд для большинства государств. Но если в странах ОЭСР большинство документов для лю-
бого вида работы давно можно получить он-лайн или в специализированном агентстве, в стра-
нах нашего региона, осторожно намекает представитель Всемирного банка, для такой прозрач-
ности еще многое нужно сделать. К примеру, формально в Украине давно работает единое ок-
но для ряда процедур. «Но мы не видим, чтобы единое окно работало в полной мере» [2]. 

Нас начинает опережать, даже маленькая Молдова. Премьер-министр Молдовы – хоро-
ший оратор, умеет нравиться собеседникам и находить со всеми общий язык. ЕС считает его 
одним из самых толковых своих восточных партнеров-реформаторов. Doing Business даже на-
градил Молдову наградой Top Ten Reformers (десять ключевых реформаторов) за стремитель-
ные темпы реформ. Украина также проводит реформы – и авторы исследования это признают. 
В прошлом году правительство Украины провело реформы в трех отраслях, в нынешнем году – 
еще в четырех. Это хороший тренд. Но для того чтобы внедрить многие из них, нужно немало 
времени – до двух-трех лет. Поэтому эффект от многих реформ Украина почувствует – а Doing 
Business покажет – через несколько лет. И все же не все так гладко, и у жесткой посадки Ук-
раины в рейтинге есть и другое объяснение. Темпы реформ нынешней команды чрезвычайно 
медленные, в то время как наши соседи давно взяли высокую скорость. 
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Из двенадцати государств, проводивших самые стремительные реформы, по версии 
Doing Business в этом году, четыре – родом из нашего региона. Это Молдова, Македония, Лат-
вия и Армения, а Россия и Беларусь входят в тридцадку самых динамичных стран. Страны 
Восточной Европы и Центральной Азии – одни из тех, кто реформируется и движется к верши-
не рейтинга наиболее быстрыми темпами. Сейчас их среднее место в рейтинге по оценке пред-
ставителя Всемирного банка– 77-е.  На фоне этих государств украинский забег кажется чере-
пашьим. Хороший пример – ситуация с закрытием бизнеса (в новом рейтинге Doing Business 
эта позиция называется «процедура банкротства»). Это – одна из тех сфер, в которых Киев со-
вершил прорыв. Украина приняла законодательство в сфере банкротства и ввела очень строгие 
временные рамки для этого процесса. Но несмотря на реформу, Киев продвинулся не вперед, а 
назад – со 150-го на 156-е место. Ведь за то же время большинство стран нашего региона сде-
лали акцент именно на реформе процедуры банкротства . То же – и в вопросе принуждения к 
выполнению контрактов (где, несмотря на реформы, Киев скатился на одну ступень) и в вопро-
се уплаты налогов. 

Видимо, в Украине либо реформы саботируют сильнее, чем в других государствах, либо 
стране не хватает силы политической воли. Когда в 2008 году Беларуси отказали в праве поку-
пать российскую нефть и газ по внутрироссийским ценам, и в торговом балансе страны резко 
образовалась миллиардная дыра, президент Александр Лукашенко быстро сориентировался, 
что делать. И чтобы привлечь в Беларусь иностранный капитал, дал команду ввести Минск в 
топ-30 стран по уровню легкости ведения бизнеса. Уже через полтора года в рейтинге Doing 
Business-2010 страна поднялась на 24 ступени – до 58-го места. С такой же настойчивостью 
вверх по рейтингу двигалась Грузия под руководством Михаила Саакашвили. Сегодня по их 
стопам идет Владимир Филат из Молдовы. 

Украинский президент и премьер также заявляют о желании реформировать государство. 
В феврале премьер-министр Николай Азаров заявил, что через пару лет в рейтинге Doing 
Business Украина будет находиться уже в первой сотне. Но в отличие от руководства других 
государств, результаты их намерений пока равны нулю. При этом составители Doing Business 
давно заметили, что 85% всех реформ в стране совершается в первые 15 месяцев деятельности 
нового правительства. Во второй половине его начинает затягивать предвыборная борьба, и 
реформы, особенно наиболее радикальные и долгосрочные, не точечные, сводятся на нет. Ко-
манда Виктора Януковича при власти уже 20 месяцев. То есть если верить наблюдениям Все-
мирного банка, дальше темпы изменений быстрее становиться не будут. В детских сказках час-
то говорится о том, что черепахи хитрее зайцев, и несмотря на то, что движутся гораздо мед-
леннее своих конкурентов, за счет находчивости всегда приходят к финишу первыми. Но осно-
ваний думать, что так будет и в случае с Украиной, сегодня нет.  
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1.2. Проблеми розвитку малого бізнесу в Україні 
 
Шлях реформування української економіки показав, що існує цілий комплекс проблем, 

ефективне розв'язання яких поки не є можливим. Одна з них - розвиток малого бізнесу, розши-
рення підприємницької ініціативи населення. Хоча певні зрушення в цьому напрямку відбули-
ся, України в цілому суттєво відстає від розвинутих країн світу за темпами розвитку малого бі-
знесу. У той же час слід відзначити, що основу економіки в усіх країнах світу поряд з корпора-
тивним бізнесом багато в чому визначає малий бізнес, який є ключовим фактором розвитку ри-
нкової економіки. Прискорення темпів розвитку малого та середнього бізнесу сприяє підви-
щенню питомої ваги в структурі галузей таких сфер, як надання різних послуг, оптова та розд-
рібна торгівля, громадське харчування та ін. Слід зазначити, що в Україні малий бізнес ще не 
став фундаментом національної економіки і важливим фактором соціально-економічного роз-
витку. 
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Значні досягнення зарубіжних країн у сфері малого бізнесу пояснюються продуманими і 
конкретними заходами держави щодо підтримки цього бізнесу (застосування пільг з оподатку-
вання, створення відповідної інфраструктури, розвиток підприємницької діяльності, ефективна 
законодавча база). Останнім часом великі компанії розвивають партнерські відносини з малими 
підприємствами. 

У зарубіжній практиці поширене створення в структурі великих компаній дочірніх, за-
звичай невеликих, фірм, які займаються розробкою нових товарів, а також беруть на себе фун-
кції експериментальної апробації нових технологій або інших нових розробок і доведення їх до 
рівня промислового використання. Таким чином, великі корпорації знижують ризики при 
впровадженні ноу-хау, переносять їх на малі підприємства. 

Характерною особливістю малого бізнесу за кордоном є поява на ринку великої кількості 
малих фірм і високий рівень їх відходу з нього внаслідок неконкурентоспроможності, що є сві-
дченням функціонуванням реального ринкового механізму в усіх секторах економіки. Така ж 
висока «турбулентність» малих підприємств або одночасно високий коефіцієнт їх «народжува-
ності до смертності» характерні, наприклад, для Росії та інших країн, що відносяться до ринків, 
які розвиваються (табл.1.5). Зокрема, подібна «турбулентність» спостерігалася в країнах Пів-
денної Європи 10-20 років тому. 

 
Таблиця 1.5 

Дані щодо «народжуваності» і «смертності» підприємств  
у Росії за 2004-2009 рр., % 

Показник «Народжуваність» «Смертність» Приріст 
Підприємства без створення юри-
дичної особи 

20 15 5 

Малі підприємства юридичні осо-
би 

8 2-4 4-6 

 
Слід зазначити, що зараз в малому бізнесі за кордоном зайнято від 50% до 80% робочої 

сили, виробляється більше половини ВВП. Отже, малий бізнес, крім економічної, виконує і ва-
жливу соціальну функцію шляхом створення нових робочих місць, поліпшення зайнятості на-
селення. Дані про розвиток малого підприємництва (МП) за кордоном наведені в табл. 1.6.  

 
Таблиця 1.6 

Показники, що характеризують розвиток малих підприємств  
у різних країнах світу 

Країни 
Кількість МП 

(тис. од.) 
Кількість МП 
на 100 осіб 

Зайнято в МП 
(млн. осіб) 

Частка МП в за-
гальній чисель-
ності зайнятих 

(%) 

Частка МП у 
ВВП (%) 

Великобританія 2630 46,0 13,6 49 50-53 
Німеччина 2290 37,0 18,5 46 50-52 
Італія 3920 68,0 16,8 73 57-60 
Франція 1980 35 15,2 54 55-62 
Країни ЄС (в цілому) 15770 45,0 68,0 72 63-67 
США 19300 74,2 70,2 54 50-52 
Японія 6450 49,6 39,5 78 52-55 
Росія 890 6,1 6,5 10 10-11 
Україна (малі підприєм-
ства – юридичні особи) 

233,6 4,8 1,72 8 10 

Україна (суб'єкти мало-
го підприємництва в ці-
лому) 

1706,6 35,2 
Дані недосто-

вірні 
Дані недостові-

рні 
Дані відсутні 

 
Існують різні критерії щодо віднесення підприємств до сфери малого бізнесу. Ці критерії 

розрізняються по країнах світу. Найбільш загальними характеристиками підприємств малого 
бізнесу є: 1) чисельність персоналу; 2) розмір статутного капіталу; 3) величина активів; 4) об-
сяг зворотних коштів (прибутку, збитків). За даними Світового банку, загальне число показни-
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ків, по яких підприємство відноситься до суб'єктів малого підприємництва, перевищує 50. Ре-
формування економіки включає створення невеликих підприємств з надання різних послуг на-
селенню, торгівлі та ін. Малий бізнес у нашій країні розвивається близько 20 років. Найбільш 
активно розвиток малого бізнесу відбувалося в 1992-1993 роках з прийняттям законів України 
«Про підприємництво» та «Про підприємства в Україні», які заклали законодавчу базу для ма-
лих підприємств. Одним з головних позитивних чинників цього процесу були пільги в оподат-
куванні для створюваних малих підприємств. У подальшому зміна державної податкової полі-
тики, відсутність реальної підтримки державою суб'єктів малого бізнесу вплинуло на темпи їх 
розвитку. Зараз Україна сильно відстає від інших країн за рівнем розвитку малого бізнесу. На-
приклад, у країнах Центральної та Східної Європи частка зайнятих у приватному секторі еко-
номіки постійно зростає (табл. 1.7).  
 

Таблиця 1.7 
Частка зайнятого населення в приватному секторі за галузями економіки в країнах ЦСЄ, % 

Країни/ 
показники 

1993 р. 2007 р. 
Сільське господар-

ство 
Промис- 
ловість 

Послуги
Сільське господар-

ство 
Промис- 
ловість 

Послуги

Польща 84 29 38 97 48 62 
Чехія  9 12 65 70 57 
Болгарія 7 5 10 85 29 41 
Румунія 25 7 8 91 29 38 

 
Наведені дані свідчать про збільшення питомої ваги приватного сектора в окремих галу-

зях економіки країн Центральної та Східної Європи. У США в 2003 році діяло більше 25 млн. 
малих і середніх підприємств, що отримали податкові пільги, спеціальні кредити, квоти на 
держзамовлення, безкоштовні послуги з міжнародного маркетингу, навчання кадрів та ін. 

Держава підтримує франчайзинг, у тому числі на високотехнологічних ринках. Обсяг 
продажів на його основі в США в 1999 р. склав 1,1 трлн. дол., або понад 13% ВВП. Широкий 
розвиток отримали лізингові та венчурні фонди для малого бізнесу. У Росії число малих фірм 
складає близько 900 тис. і вони забезпечують менше 13% загального обсягу ВВП. Через відсу-
тність пільг не отримали ще належного розвитку суспільства взаємного страхування, кредитні 
кооперативи, франчайзинг, лізинг та інші спеціалізовані фінансові інститути. Кредити ЄБРР з 
урахуванням різних витрат на бюрократичні процедури недоступні більшості підприємств. У 
Росії в цілому близько 22% економічно активного населення країни зайнято в малому бізнесі. 
Для порівняння в Японії в цьому секторі економіки працює 90% населення. Щорічний приріст 
кількості малих підприємств становить в Японії 25 тис., у Польщі - 80 тис., у Франції - 440 тис. 
У Росії більша частина витрат підприємців йде на подолання адміністративних бар'єрів (понад 
10% обороту). Для Західної Європи ця цифра складає всього 3%. 

В Україні спрощена система оподаткування, збереження якої стало чи не найбільш клю-
човим питанням, що розглядалося при прийнятті податкового кодексу, зачіпає інтереси близь-
ко 2 млн. суб'єктів підприємницької діяльності та понад 5 млн. чол., зайнятих у малому бізнесі. 
Серед основних причин зменшення в Україні кількості малих підприємств провідне місце за-
ймає система оподаткування, а саме нестабільність і не прозорість реалізації податкового зако-
нодавства, велика кількість податків і зборів. Це призводить до зниження прибутку і прихову-
вання частини отриманих доходів. Тому важливим питанням залишається вдосконалення дію-
чої системи оподаткування малого бізнесу. 

В Україні для малих підприємств як і раніше застосовується спрощена система оподатку-
вання. Незважаючи на зміну податкового законодавства, правила оподаткування суб'єктів ма-
лого бізнесу не будуть змінюватися докорінно, судячи по обіцянках представників органів 
державної влади. Тому можна констатувати збереження чинної системи оподаткування суб'єк-
тів малого бізнесу. Недоліками у розвитку малого підприємництва є невелика їх кількість у ви-
робничих галузях економіки, а також нерівномірне їх розвиток по регіонах країни. 

Для Луганської області як старопромислового регіону України розвиток МП особливо 
важливо, оскільки за допомогою малого бізнесу можна створити нові робочі місця і скоротити 
рівень безробіття. 

Державна підтримка малого бізнесу повинна впроваджуватись за такими напрямками: 
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1. Удосконалення податкової системи. 
2. Стабілізація чинного законодавства. 
3. Розвиток мікрокредитування для суб'єктів підприємництва. 
4. Скорочення кількості перевірок та контролю за діяльністю підприємств малого бізне-

су. У цьому випадку можна очікувати поліпшення ситуації з розвитку малого бізнесу. 
5. Створення розвиненого підприємницької інфраструктури (консалтингові фірми, креди-

тні спілки, центри підвищення кваліфікації підприємців). 
Типові недоліки у розвитку малого бізнесу: 
1. Не змінюється галузева структура малого бізнесу (зменшується частка виробничої дія-

льності). 
2. Нерівномірним залишається розвиток МП в регіональному розрізі. 
3. Зовнішнє середовище залишається в цілому несприятливої для розвитку МП. 
Для фінансування Національної програми підтримки малого бізнесу в 2010 р. передбача-

лося спрямувати 57,9 млн. грн. при мінімальній потребі близько 350 млн. грн. Слід очікувати 
новацій, пов'язаних із застосуванням спрощеної системи оподаткування. Зокрема, Кабінет міні-
стрів України планує, по-перше, звузити сферу застосування зазначеної системи. По-друге, по-
ряд з введенням обмежень пропонується суттєво скоротити кількість суб'єктів підприємницької 
діяльності, які мають право використовувати цю систему, шляхом введення значної кількості 
бар'єрів. 

Реформування спрощеної системи оподаткування зачіпає інтереси значної кількості укра-
їнських підприємців. За даними за 2009 рік в Україні налічувалося реально діючих 307 тис. ма-
лих підприємств, які не лише працювали, а й сплачували податки. В середньому на кожному з 
цих підприємств працювало 7 осіб. В Україні також було понад 1,8 млн. підприємців фізичних 
осіб. У цілому у сфері малого бізнесу зайнято понад 5 млн. чол. 

Динаміка розвитку малого бізнесу в Україні за 1995-2009 роки представлена в табл. 1.8. 
У 2009 році кількість малих підприємств склала понад 307 тис. У порівнянні з 1995 ро-

ком їх кількість збільшилася в 3,2 рази, а середньооблікова чисельність найманих працівників 
за 10 років зросла в 1,65 рази і склала 1,85 млн. чол. На кожному малому підприємстві працю-
вало в середньому 6 чол. Розподіл малих підприємств України за видами економічної діяльнос-
ті був таким (табл. 1.9). 

Аналіз показав, що в структурі видів економічної діяльності малі підприємства в 2009 р. 
розподілились наступним чином: 1) оптова та роздрібна торгівля, торгівля транспортними за-
собами; послуги з ремонту - 38,6%; 2) операції з нерухомістю, здавання у найм, послуги юри-
дичним особам-17,7%; 3) промисловість - 14,4%; 4) будівництво - 10,3%; 5) транспорт і зв'я-
зок - 4,9%; 6) інші види діяльності - 14,1%. 

 
Таблиця 1.8 

Основні показники розвитку малих підприємств в Україні за 1995-2009 рр. 
Показник /період 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2009 

Кількість малих підпри-
ємств - всього 

96019 217930 233607 253791 272741 283398 307135 

% до попереднього року 111,9 - 107,2 108,6 107,5 103,9 - 
На 10 тис. населення 19 44 48 53 57 60 65 
Середньорічна кількість 
найманих працівників на 
малих підприємствах, тис. 
осіб 

1124,9 1709,8 1807,6 1918,5 2034,2 1928,0 1851,3 

% до попереднього року 101,9 - 105,7 106Д 106,0 94,8 - 
У розрахунку на одне під-
приємство, осіб 

12 8 8 8 7 7 6 

% до кількості найманих 
працівників підприємств - 
суб'єктів підприємницької 
діяльності 

 15,1 17,1 18,9 20,9 20,2 19,1 
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Таблиця 1.9 
Кількість малих підприємств України за видами економічної  

діяльності за 2000-2009 рр. 
Показник/період 2000 2001 2002 2003 2004 2009 

Всього підприємств 217930 233607 253791 2727741 283398 307135 
Сільське господарство, 
лісове господарство  

7839 10157 11649 13439 14653 16787 

Промисловість 34497 37652 40795 43303 44118 44097 
Будівництво  18323 19882 21576 23890 26360 31560 
Оптова та роздрібна то-
ргівля, торгівля транс-
портними засобами, по-
слуги з ремонту 

101113 100248 102067 104070 102015 118423 

Готелі та ресторани 7538 7939 8711 9286 9604 9811 
Транспорт та зв'язок 8483 98872 11423 12770 13584 15012 
Операції з нерухомістю, 
оренда та юридичні по-
слуги  

26371 32031 39667 46948 52766 54307 

Освіта 1672 1876 2132 2305 2390 2570 
Охорона здоров'я та со-
ціальна допомога 

2042 2395 2793 3087 3513 3878 

Колективні, суспільні та 
особисті послуги 

7467 8456 9547 9926 10273 10690 

 
Розподіл загального числа малих підприємств України за видами діяльності свідчить про 

те, що при загальному їх збільшення по окремих виробництвах тенденції не змінилися. В про-
мисловості основну частку МП склали підприємства обробної галузі (99,4% загального їх чис-
ла), в 2000 році ця цифра досягала 96,8%. Слід зазначити, представлена вище динаміка змін та 
співвідношення в сфері малого бізнесу практично не змінилися за станом на початок 2011 року. 

Серед регіонів найбільша кількість малих підприємств працювало в наступних: м. Київ - 
52621 од.; Дніпропетровська область - 19424 од.; Донецька область - 26004 од.; Харківська об-
ласть - 18 814 од.; Львівська область - 16 355 од. ; Одеська область - 14 979 од.; АР Крим -  
14 566 од.; Запорізька область - 11 577 од.; Луганська область - 10 332 од.; Київська область - 
10 052 од. Загалом у зазначених регіонах було зосереджено 194724 малих підприємства, що 
склало більше 60% їх загального числа в Україну. 

Аналіз обсягів реалізованої продукції, виробленої малими підприємствами, показав, що 
їх частка в загальному обсязі реалізації в багатьох регіонах не перевищувала 10%. В окремих 
регіонах спостерігалося перевищення цього показника. До них належали такі: Чернівецька об-
ласть - 13,3%; Тернопільська область - 13,1%; м. Севастополь - 12,6%; Кіровоградська область - 
12,0%. 

Слід зазначити, що перевищення 10% рівня було в цих регіонах незначним (2-3,3%). 
Причому наведені регіони не відносяться до числа промислово розвинених, а є в основному 
сільськогосподарськими (за винятком м. Севастополя). Можна припустити, що саме цим пояс-
нюється величина наведених показників. В цілому ж абсолютна величина кількості МП в за-
значених регіонах істотно нижче, ніж у східних і південних областях України. Хоча розвитку 
малого та середнього бізнесу в країні останнім часом приділяється багато уваги, частка малого 
бізнесу у валовому продукті залишається ще низькою, а число зайнятих в дрібних фірмах недо-
статньо. Мале підприємництво вразливе у багатьох відношеннях, відчуває серйозні труднощі у 
своєму становленні, страждає від численних і повільно вирішуються. 

Характерно, що далеко не всі малі та приватні підприємства є суб'єктами статистичної 
звітності. У той же час часто в наявних реєстрах знаходиться багато фактично непрацюючих 
підприємців. 

Крім того, відсутня чіткість у визначенні самого поняття, «мале підприємство», «малий 
бізнес». Практично не розмежовані і не уточнені відмінності в категорії «малий бізнес» і «сере-
дній бізнес». Існують певні труднощі у вивченні роботи підприємців, оскільки бізнесмени важ-
ко йдуть на контакти, зокрема, при аналізі роботи малого бізнесу, проведення соціологічних 
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досліджень. Всі ці проблеми не дозволяють дати детальну картину роботи суб'єктів підприєм-
ницької діяльності. 

У зв'язку з цим певний інтерес представляють результати опитування, яке регулярно про-
водився відповідно до проекту Міжнародної фінансової корпорації «Розвиток підприємництва 
в Україні». Усього були опитані представники близько 3 тис. малих підприємств у різних регі-
онах країни. 

На думку самих бізнесменів, в числі факторів, що ускладнюють розвиток підприємницт-
ва, відзначені наступні: 

1. Складна процедура входження в бізнес. Зазвичай цей процес затягується на 4 місяці і 
вимагає витрат у сумі понад 5 тис. грн. 

2. Політична нестабільність в країні. 
3. Проблеми, пов'язані з корупцією та регуляторними процедурами. 
4. Тільки кожен п'ятий підприємець зазначив, що він не приховує своєї виручки. 
5. Понад 64% респондентів відзначили складність процедур дозвільного характеру. 
6. Зазначалося велике число перевірок підприємств з боку контролюючих і фіскальних 

органів. В середньому кожне мале підприємство перевіряється протягом року до 9 разів, часто 
на них накладаються штрафи за результатами перевірок. Адміністрування малого бізнесу від-
волікає на ці цілі понад 90 тис. чол. В результаті на проведення перевірок витрачаються більше 
матеріальні та фінансові ресурси. 

Таким чином, подальший розвиток малого підприємництва в Україні буде у вирішальній 
мірі залежатиме від впорядкування та адекватності чинної нормативно - правової бази. 

Іншим важливим напрямком є порядок реєстрації бізнесу, післяреєстраційних процедур, 
отримання численних дозволів на початок роботи МП. Зараз у багатьох регіонах України ство-
рені та працюють так звані «єдині» офіси, «єдині» вікна реєстрації підприємців. Завдяки цьому 
кількість регуляторних впливів зросла в окремих регіонах в 30 разів. 

Слід зазначити, що регуляторна політика у сфері підприємництва далеко недосконала. 
Відповідно до доручення Президента України перегляду підлягають більше 8000 регуляторних 
актів центральних органів влади. До них відносяться Укази глави держави, постанови уряду, 
міністерські та відомчі накази та ін У теперішній час із загального числа нормативних докуме-
нтів 4,8 тис. визнані такими, що не відповідають принципам регуляторної політики. 

Отже, нормативна база малого підприємництва повинна удосконалюватися в напрямку 
спрощення процедур реєстрації бізнесу, формування стимулюючих принципів для його успіш-
ного ведення. 

Для активізації діяльності малого бізнесу вимагає подальшого вдосконалення також 
спрощена система оподаткування. Зокрема, потрібно виключити численні зловживання велико-
го бізнесу спрощеною системою за рахунок його дроблення на невеликі фірми. 

Для цього потрібно забезпечити сплату єдиного податку з кожного робочого місця, що 
полегшить податкове адміністрування і виключити процедуру штучного роздмухування кіль-
кості засновників. Зараз повсюдно великі власники дроблять бізнес між структурами, які самі і 
створюють. Крім того, вони пристосувалися здавати власну нерухомість в оренду, лізинг та ін. 
Тому оподаткування бізнесу слід прив'язати не до певної суми, а до нерухомості, власності або 
основних засобів, роздрібнити які на дрібні структури набагато складніше. Доцільно також 
враховувати особливості сфери діяльності малого бізнесу. Для цього необхідно диференціюва-
ти величину податку залежно від сфери діяльності. Безумовно, що при прийнятті Податкового 
кодексу були враховані і ці зауваження, однак, як показує практика, даний документ буде до-
опрацьовуватися протягом значного проміжку часу і ще не раз істотно змінюватися. 

Оскільки спрощена система оподаткування малого підприємництва піддається критиці, 
слід звернути увагу на досвід зарубіжних країн у наданні преференцій і підтримки малого та 
середнього бізнесу. 

Така практика існує в багатьох країнах, включаючи і ті, де податкові системи можна оха-
рактеризувати як досить жорсткі. Як приклад наведемо кілька країн світу. 

США. При єдиній (наскільки це можливо у федеративній державі) системі ведення облі-
ку і розрахунку податкових зобов'язань податкове законодавство США має ряд непрямих сти-
мулів для підтримки малого та середнього бізнесу. Зокрема, це прогресивна шкала ставок з по-
датку на прибуток - від 15% для прибутку до 50 тис. дол. США до 35% для прибутку більше 10 
млн. дол. США. Цікаво, що деякі пільги для малих підприємств (наприклад, пільга по оподат-
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куванню доходів, отриманих від продажу акцій малих підприємств) у США обмежено видами 
діяльності. Цією пільгою можна скористатися, продаючи акції підприємства з сукупними акти-
вами до 50 млн. дол. США тільки в тому випадку, якщо воно не займається банківської, стра-
хової чи іншої фінансової діяльністю, проектно-конструкторськими роботами, юридичними 
послугами, бухгалтерським обліком та консультаціями з цього питання, видобутком нафти і га-
зу, а також готельним та ресторанним бізнесом. 

Аналогічно використовувати касовий метод обліку можуть: 
• фіз. особи (або юр. особи, які мають валовий дохід до 1 млн. дол США), що займаються 

сільським господарством; 
• фіз. особи, які займаються будь-якої господарської діяльністю, якщо закупівля і реалі-

зація товарів не є для них основним джерелом отримання доходу; 
• юр. особи, які займаються будь-якої господарської діяльністю, якщо їх річний валовий 

дохід не перевищує 5 млн. дол. США, а також закупівля і реалізація товарів не є для них осно-
вним джерелом одержання доходу. 

Існує в США і пільга, що прямо залежить від наявності громадянства. Якщо корпорація 
має не більше 75 власників і всі вони є громадянам або резидентами США, вони можуть за за-
коном розраховувати на уникнення подвійного оподаткування (податок на прибуток плюс по-
даток на дивіденди), яке має місце в загальному випадку. 

Швеція. У цій країні діє система податків, одна з найбільш жорстких в світі податкових 
систем світу. Вона побудована на принципі "нейтральності". Передбачається, що для всіх підп-
риємств, не залежно від їх юридичної форми, типу господарської діяльності, розміру місцезна-
ходження та ін., застосовується одна і та ж податкова база, однакові ставки оподаткування і 
обов'язки з реєстрації, подання звітності, сплату платежів. Отже, податкове навантаження буде 
однаковою і для самозайнятого підприємця, і для корпорації, якщо вони займаються аналогіч-
ним бізнесом. Однак існують винятки у спрощенні процедур, пов'язаних зі сплатою податків. 
Зокрема, самозайняті особи, дрібні торговці і більшість підприємств з оборотом до 72 тис. єв-
ро, можуть використовувати касовий метод обліку. Крім того, самозайняті особи і дрібні тор-
говці можуть не реєструвати свій бізнес. Досить тільки заявити про нього в податкову інспек-
цію. Підприємство, річний оборот якого не перевищує 100 тис. євро, може подавати податкову 
декларацію раз в рік, на відміну від інших, які подають її раз на місяць. Підприємства з оборо-
том до 4 млн. євро зобов'язані платити ПДВ протягом 42 днів після закінчення звітного періо-
ду, тоді як їх більш великим колегам закон відводить лише 26 днів. Нарешті, самозайнятій під-
приємцю закон дозволяє протягом перших п'яти років діяльності переносити збитки і таким 
чином зменшувати свій можливий майбутній дохід. Дохід у вигляді дивідендів, отриманих від 
компаній, що не котируються на біржі, частково звільняється від оподаткування, що, на думку 
шведських законодавців, має стимулювати приплив інвестицій у малі та середні підприємства. 

Великобританія. Закони Великобританії передбачають цілий комплекс механізмів сти-
мулювання розвитку малого бізнесу за допомогою застосування податкових норм. Причому ці 
закони (що характерно в цілому для британської системи права) застосовуються досить гнучко. 
По-перше, законодавство передбачає прискорену амортизацію (25%) будівель і споруд для ма-
лих підприємств, що відповідають хоча б двом з наступних умов: 

• річний дохід не повинен перевищувати 11,2 млн. фунтів стерлінгів; 
• вартість активів не повинна, перевищувати 5,6 млн. фунтів стерлінгів; 
• штат підприємств не повинен перевищувати 250 осіб. 
По-друге, в країні періодично вводяться так звані тимчасові податкові пільги, які дозво-

ляють стимулювати розвиток потрібного державі напрямку бізнесу. Наприклад, до березня 
2003 року в Сполученому Королівстві діяла пільга для малих підприємств, які купують високо-
технологічну продукцію, - 100% вартості придбаних комп'ютерів, сучасних засобів зв'язку та ін 
підприємство могло зараховувати в рахунок зменшення оподатковуваного прибутку. Правда, 
умови, яким повинні були відповідати підприємства, в цьому випадку були сформульовані згі-
дно із законодавством по-іншому: 

• річний дохід не повинен перевищувати 2,8 млн. фунтів стерлінгів; 
• вартість активів не повинна, перевищувати 2,8 млн. фунтів стерлінгів; 
• штат підприємств не повинен перевищувати 50 осіб. 
Потрібно відзначити, що з початку XXI століття британський уряд поставив в якості го-

ловної мети стимулювання інноваційного розвитку. Насамперед, це стосується малого бізнесу. 
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Зараз малі підприємства можуть зменшувати оподатковуваний прибуток на 150% витрат, фак-
тично понесених у зв'язку з проведенням науково-дослідних і дослідно-конструкторських ро-
біт. 

Крім власне податкових пільг, британське законодавство передбачає і спрощену проце-
дуру подання звітності. Хоча це поширюється на власників кустарних виробництв: якщо річ-
ний оборот підприємства не перевищує 15 тис. фунтів стерлінгів, йому дозволяється подавати 
просту податкову декларацію без розшифровки інформації про діяльність, активи, зобов'язання 
та ін. 

Наведені приклади свідчать про те, що за кордоном використовуються різноманітні захо-
ди з підтримки малого та середнього бізнесу. Повне їх скасування невигідна і державі, і підп-
риємцям. Тому українське законодавство у сфері малого підприємництва має бути достатньо 
гнучким, щоб своєчасно реагувати на зміни в економіці, сприяти насиченню ринку товарами і 
послугами, розвитку конкуренції в країні. Це дозволить малому бізнесу зайняти своє міцне мі-
сце серед сегментів ринкової економіки. 

 
 

1.3. Анализ рейтингов социально-экономического развития регионов  
и крупнейших городов Украины 

 
В 2010 году Всемирный экономический форум (ВЭФ) и Фонд «Эффективное Управле-

ние» (ФЭУ) [2] провели третье по счету исследование конкурентоспособности областей Ук-
раины. В этот раз количество регионов в выборке было увеличено с 15 до 20 административно-
территориальных единиц. Данные регионы суммарно производят около 90% украинского ВВП. 
Тенденция увеличения экономических диспропорций между регионами в Украине сохрани-
лась. Так, в 2008 году Днепропетровская область вновь лидировала по показателю валового ре-
гионального продукта на душу населения (если не брать во внимание Киев) с результатом, ко-
торый превышал среднее значение по Украине почти вдвое. Наименьшее значение (из ото-
бранных 20 областей) было зафиксировано в Закарпатской области – ниже показателя в сред-
нем по Украине на 35% (табл. 1.10). 

 
Таблица 1.10 

Региональные различия в Украине [2, с. 30] 

 
Валовый региональный продукт, 2008 

На душу населения, 
грн. 

Индекс (Украи-
на=100) 

Реальный рост,% 

1 2 3 4 
Украина  20 495 - 2.3 
Автономная Республика Крым 13 898 68 6.6 
Области    
Винницкая 12 061 59 5,1 
Волынская 12 340 60 6.1 
Днепропетровская 30 918 151 -2,7 
Донецкая 25 028 127 -2,9 
Житомирская 11 545 56 4,2 
Закарпатская 10 626 52 3,9 
Запорожская 23 232 113 1,3 
Ивано-Франковская 12 94G 63 -2,5 
Киевская 20 593 100 4,4 
Кировоградская 13 515 66 13,7 
Луганская 18 338 89 -1,1 
Львовская  13 902 68 0,7 
Николаевская 16 175 79 6,9 
Одесская 19 638 96 11,9 
Полтавская 22 476 110 -5,1 
Ровенская 12 217 60 -0,5 
Сумская 13 622 66 3,6 
Тернопольская 9 683 47 5.1 
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Окончание табл. 1.10 
1 2 3 4 

Харьковская 21 294 104 2.1 
Херсонская 11 944 58 9.8 
Хмельницкая 11 932 58 -0,1 
Черкасская 14 581 71 14,9 
Черновицкая 9 771 48 5,4 
Черниговская 13 213 64 2,3 
Города    
Киев 61 592 300 4,4 
Севастополь 16 592 81 6,9 

 
Применение методологии ИГК позволяет сравнивать конкурентоспособность украинских 

регионов не только между собой, но и в международном контексте. Такое сравнение возможно 
благодаря единой методологии ИГК, которая используется (после незначительной модифика-
ции) для оценки конкурентоспособности регионов. Таким образом, в этой главе рассматривает-
ся два индекса: региональный и глобальный. В региональном индексе конкурентоспособности 
20 отобранных регионов Украины сравниваются только между собой. В глобальном индексе 
регионы сравниваются также с другими странами, вошедшими в отчет о глобальной конкурен-
тоспособности. 

В качестве показателей используются и статистические данные, и данные, полученные в 
ходе опроса руководителей компаний. Так, нами были опрошены руководители около 50-ти 
компаний, определенных по репрезентативной выборке в каждом из 20-ти регионов. В тех слу-
чаях, когда данные не были доступны на региональном уровне, были использованы националь-
ные данные. Также все регионы получили одинаковый балл по двум составляющим конкурен-
тоспособности – макроэкономической стабильности и размеру рынка. Это объясняется тем, 
что, например, монетарная политика осуществляется правительством и НБУ и одинакова на 
всей территории страны, а региональные рынки достаточно хорошо интегрированы между со-
бой.  

В сравнении с предыдущим годом украинские регионы расположились относительно 
равномерно в рейтинге. Ведущее место в рейтинге занимает город Киев, который набрал 4,21 
баллов. В международном рейтинге он занял 59-е место рядом с такими странами, как Венгрия 
и Панама. За Киевом с незначительным отставанием следует Днепропетровская область, на-
бравшая 4,12 балла. Затем идут две пары областей: Закарпатская и Львовская (67-е и 69-е место 
в глобальном рейтинге, по соседству с Уругваем и Румынией) и АР Крым с Донецкой областью 
(72-е и 73-е места, между Казахстаном и Латвией). Замыкает условную группу лидеров Харь-
ковская область, которая набрала 4,04 балла и занимает 76-е место между Колумбией и Егип-
том.  

Ко второй группе регионов можно отнести области, значение индекса конкурентоспо-
собности которых равно или чуть ниже среднего балла по двадцати областям (3,97). Так, Пол-
тавская, Черкасская и Хмельницкая области идут друг за другом, заняв 87-е, 88-е и 89-е места в 
глобальном индексе конкурентоспособности. Запорожская, Одесская, Луганская и Херсонская 
области также идут плотной группой, набрав баллы от 3,90 до 3,95. Херсонская область заняла 
100-е место в международном рейтинге рядом с Ливией и Аргентиной.  

В третьей группе представлены шесть областей, которые получили наиболее низкие бал-
лы. Волынская, Ровенская и Ивано-Франковская области заняли 102–104-е места рядом с Ар-
гентиной и Гондурасом. Сумская, Житомирская и Винницкая области замыкают региональный 
рейтинг. Так, Винницкая область заняла 111-е место между Сенегалом и Сербией.  

В 2010 году разрыв в международном рейтинге между регионами с лучшим и худшим 
индексом составил 52 позиции, что меньше чем в 2009 году (70 позиций). Высшее и низшее 
значения регионального индекса конкурентоспособности отличаются от среднего по выборке 
на 6,0 и 5,0% соответственно. Это заметно ниже, чем различие в уровне ВРП на душу населе-
ния, которое достигает от 35-100% (без учета Киева). Частично это связано с недооценкой ре-
гиональных различий, с использованием национальных данных по ряду показателей при расче-
те региональных индексов.  
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Лидером по базовым требованиям конкурентоспособности является АР Крым, а по ос-
тальным двум субиндексам первое место занял Киев. Несмотря на очень низкие оценки по ряду 
составляющих, АР Крым смог получить пятое место в рейтинге благодаря лидерству по каче-
ству инфраструктуры. Наконец, аутсайдер рейтинга, Винницкая область, получила относитель-
но низкие баллы по большинству составляющих конкурентоспособности.  

Донецкая область имеет наибольшую плотность населения в Украине. Общая числен-
ность жителей региона составляет 4 466 тыс. человек. Валовой региональный продукт Донец-
кой области в 2008 году составил 26 028 грн. на человека, что является третьим показателем в 
стране, и составляет около 127% общенационального показателя. В 2008 году экономика ре-
гиона начала ощущать последствия мирового экономического кризиса: ВРП Донецкой области 
уменьшился на 2,9% против роста ВВП в стране на 2,3%. В глобальном рейтинге конкуренто-
способности Донецкая область занимает 73-е место между Казахстаном и Латвией, опережая 
ряд стран СНГ, а именно Армению, Таджикистан и Киргизию, из стран ЕС только Болгарию, 
Грецию и Латвию. Донецкий регион имеет конкурентные преимущества перед большинством 
областей Украины в значительной части показателей. Наивысший результат среди трех субин-
дексов регионального рейтинга область имеет по составляющей «факторы развития и иннова-
ционного потенциала» (четвертое место). Область имеет сравнительно высокий уровень кла-
стеризации региональной экономики и широкое применение на предприятиях высокотехноло-
гических процессов производства. По остальным субиндексам регион также имеет результат 
выше среднего: «базовые требования» – шестое место, «усилители эффективности» – пятое ме-
сто.  

Донецкий регион имеет высокие показатели по уровню оснащенности новыми техноло-
гиями, третье место в региональном рейтинге и 79-е место в глобальном рейтинге, что соответ-
ствует уровню Марокко. По результатам опроса руководителей предприятий, такой высокий 
результат обеспечивается, в частности, наличием новых технологий в регионе и сравнительно 
высоким уровнем их внедрения непосредственно на предприятиях, в частности, посредством 
иностранных инвестиций.  

Донецкая область также имеет существенные преимущества по уровню развития финан-
сового рынка (четвертое место в региональном рейтинге). По словам руководителей предпри-
ятий региона, одним из факторов, способствующим развитию финансового сектора в области, 
является достаточно высокий уровень доступности для бизнеса банковских ссуд, а также нали-
чие венчурного капитала. Однако в глобальном рейтинге по уровню развития финансового 
рынка Донецкая область занимает лишь 118-е место, вероятно, из-за негативной ситуации в 
финансовой сфере в Украине в целом. Донецкий регион также занимает высокое пятое место в 
категории «высшее образование и профессиональная подготовка». Этот показатель отвечает 
46-му месту в глобальном рейтинге, где Донецкая область находится между Малайзией и Иор-
данией, и опережает Италию, Румынию, Болгарию и Российскую Федерацию. Область получи-
ла высокие оценки по качеству высшего образования и уровня подготовки кадров.  

В то же время есть сферы, где существует значительный потенциал для повышения кон-
курентоспособности области. Донецкая область занимает одну из самых низких ступеней по 
составляющей «здравоохранение и начальное образование» (19-е место в региональном рей-
тинге и 105-е место в глобальном между Марокко и Ямайкой). Главными факторами, приводя-
щими к такому результату, является высокий уровень заболеваемости туберкулезом (17-е место 
в региональном рейтинге, 101-е в глобальном) и высокий уровень потерь бизнеса от туберкуле-
за и СПИДа (в глобальном рейтинге 101-е и 131-е места соответственно, на уровне Малави и 
Непала). Также область имеет показатели ниже среднего в категории «эффективность рынка 
товаров», 12-е место в региональном рейтинге. По словам опрошенных руководителей пред-
приятий, одна из главных причин – низкий уровень конкуренции (19-е место в региональном 
рейтинге и 143-е место в глобальном рейтинге на уровне Никарагуа) и слишком большое нало-
говое давление на бизнес (17-е место в региональном рейтинге и 145-е в глобальном).  

Донецкий регион также имеет ниже среднего уровень эффективности рынка труда, 11-е 
место в региональном рейтинге. Основные причины отставания: недостаточная гибкость при 
установлении заработной платы и сравнительно высокая текучесть кадров на предприятиях. 
Однако в глобальном рейтинге по этой составляющей регион занимает относительно высокое 
29-е место между Казахстаном и Ирландией.  
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Перечень главных проблем для ведения бизнеса в области в целом похож с общенацио-
нальным. Так, наиболее проблемным фактором для ведения бизнеса в Донецком регионе 15% 
руководителей местных предприятий называют политическую нестабильность (17% в Украи-
не). На неэффективную налоговую политику и нестабильность правительства указывают 13% 
представителей регионального бизнеса (в Украине 14% и 10% соответственно), на доступ к 
финансированию – 11% и коррупцию – 8% [2, с. 30]. 

Украина является страной с достаточно высоким уровнем урбанизации. В Украине на-
считывается 459 городов, в которых живет 31,5 миллионов человек, или 69% всего населения 
страны. По функциональному признаку все города с населением более миллиона человек, а 
также практически все очень большие города, являются многофункциональными, промышлен-
ными, научными и культурными центрами. В силу исторических особенностей размещения 
продуктивных сил и экономического районирования, унаследованного со времен СССР, а так-
же природно-географических условий, подавляющее большинство крупных городов располо-
жено на Юго - Востоке Украины, в частности в Донецко-Приднепровском экономическом мак-
рорайоне. На этот район приходится 34% городов областного значения. Здесь сконцентрирова-
но больше трети интегрального природно-ресурсного потенциала Украины: уголь, в том числе 
коксующий, железная и марганцевая руды, кухонная соль, ртуть, огнеупорная глина, флюсовая 
известь и т. д. В свою очередь, это привело к формированию здесь территориально-
производственного комплекса классического типа. А именно: создана иерархическая структура 
производства, четко определены звенья в производственной цепочке (добывающая промыш-
ленность - металлургия, энергетика - машиностроение), действуют последовательные и парал-
лельные связи между отраслями и производственными объектами, широко распространено 
кооперирование. 

В связи с этим подавляющее большинство городов, расположенных в Донецко - Придне-
провском экономическом макрорайоне, имеют четко выраженный промышленный профиль. 
Исторически эти населенные пункты возникали вследствие развития того или иного производ-
ства на определенной территории, поэтому их специализация зачастую обусловлена одной-
двумя отраслями промышленности. Зачастую эти города развивались на базе заводских посел-
ков и фабричных сел, а также в период индустриализации СССР. Для этого макрорайона ха-
рактерным также является частое слияние населенных пунктов, в частности присоединение 
малых городов и поселков к более крупным городам, что предопределяет агломерационное 
развитие территории. Так, в Донецко-Приднепровском макрорайоне исторически возникли До-
нецко-Макеевская агломерация, Снежнянско-Шахтерская агломерация, Горловско-Енакиевская 
агломерация, Краматорская агломерация, Центрально-Луганская агломерация, Южно-
Луганская агломерация и др. Большинству городов, входящих в эти агломерации, в той или 
иной мере свойственна монофункциональность, преимущественно структурная. Зачастую гра-
дообразующие предприятия таких городов функционируют в двух-трех отраслях и являют со-
бой замкнутую производственную цепочку. Это, преимущественно, центры черной металлур-
гии, угольной, химической и коксохимической промышленности, а также тяжелого машино-
строения. Монофункциональные города с двумя-тремя градообразующими предприятиями 
наиболее представлены в Краматорской агломерации, Центрально-Луганской агломерации, 
Южно-Луганской агломерации, а также в Северодонецко-Лисичанской конурбации. Следует 
отметить, что промышленные города Украины традиционно являются локомотивами экономи-
ческого роста страны, обеспечивая основную часть поступлений в бюджеты всех уровней. 
Большинство городов промышленного профиля, расположенных на Юго-Востоке страны, яв-
ляются городами-донорами и перечисляют налоги в государственный бюджет. Динамичное 
развитие экономики Украины в 2006-2007 гг. и в первой половине 2008 года, имевшее следст-
вием увеличение товарного выпуска и объемов строительства жилищной и коммерческой не-
движимости, а также повышение уровня деловой активности, которое проявлялось практиче-
ски во всех секторах экономики, - все эти положительные тенденции обусловливали более вы-
сокие темпы социально-экономического развития промышленных городов.  

Однако специфика размещения продуктивных сил в промышленных городах Украины 
была сформирована в середине XX века и соответствовала экономическим условиям функцио-
нирования доминировавшей тогда планово-административной экономики. Значительная кон-
центрация промышленных предприятий, большой удельный вес занятых в этой сфере, значи-
тельная доля промышленности в структуре фонда оплаты труда - все это создавало предпосыл-
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ки для резкого ухудшения социально-экономического развития в случае существенного изме-
нения внешней и внутренней экономической среды.  

Поэтому вполне естественным является то, что первыми ощутили экономический спад 
именно промышленные города страны. Всплеск безработицы, сокращение численности заня-
тых, увеличение объема задолженности по выплате заработной платы - вот далеко не полный 
перечень основных проблем, с которыми столкнулись промышленные города в IV квартале 
2008 года. Вместе с этим глубина влияния последствий кризисных явлений зависела как от 
особенностей структуры городского хозяйства, так и от способности адаптироваться к новым 
экономическим условиям. Наиболее остро в краткосрочной перспективе последствия кризиса 
отразились в тех регионах (городах), структура производственного комплекса которых пред-
ставлена, преимущественно, отраслями, наиболее «чувствительными» к изменениям внешней 
конъюнктуры - металлургия, химия, а также предприятия тех подвидов машиностроения, кото-
рые производят оборудования для ГМК. Однако и здесь последствия экономического спада 
проявлялись по-разному. Самые большие проблемы возникли у городов с монофункциональ-
ной структурой экономики. Особое значение в этой связи приобретали такие факторы, как тип 
экономического развития территории, на которой расположен монофункциональный город; 
специализация градообразующего предприятия и его место в производственной цепочке; уни-
кальность продукции, производимой градообразующим предприятием; или услуг, которые оно 
предоставляет. Что касается так называемых «непромышленных» регионов, то их относительно 
меньшая чувствительность к последствиям кризиса объясняется «легкой» структурой экономи-
ки, то есть отсутствием значительных промышленных производств, подверженных, колебани-
ям мировой экономической конъюнктуры и резким изменениям объема совокупного спроса 
внутри страны. Однако следует отметить, что во многих «непромышленных» городах главным 
катализатором экономического развития были строительный комплекс и сектор операций с не-
движимостью. Существенное ухудшение ликвидности банковской системы, которое произош-
ло во второй половине 2008 года, сделало практически невозможным реализацию инвестици-
онных проектов в строительной сфере, что, в свою очередь, негативно влияло на социально-
экономическое развитие и уровень бюджетной обеспеченности «непромышленных» городов. В 
целом же следует заметить, что, несмотря на относительно меньшие темпы падения городской 
экономики в 2008-2009 гг., расчетные экономические показатели многих «непромышленных» 
городов уступают как средним значениям по стране (в расчете на одного жителя), так и показа-
телям промышленных городов. Вместе с тем следует добавить, что интегральный показатель 
«качества проживания» во многих промышленных городах далеко не всегда выше, чем в «не-
промышленных». Главным образом, это обусловлено положительными демографическими 
трендами «непромышленных» городов, более высокими показателями их экологической безо-
пасности и т. д. Дальнейшее развитие органов местного самоуправления будет зависеть от того, 
как быстро города смогут восстановить ключевые сферы своих хозяйственных комплексов и, 
как следствие, улучшить социально-экономическое положение и укрепить финансовую обес-
печенность муниципального образования. Однако не стоит забывать, что создание предпосы-
лок для расширенного воспроизводства городского хозяйства во многом зависит от государст-
венной региональной политики.  

В работе [1] рейтинговым агентством «Кредит-рейтинг» рейтинги городов и регионов 
рассчитываются путем сведения в единый показатель отдельных рейтингов (позиций), характе-
ризующих пять основных параметров социально-экономического развития города или региона: 
1) уровень промышленного развития; 2) уровень общеэкономического развития; 3) уровень со-
циального развития; 4) темпы экономического роста; 5) чувствительность к кризисным явлени-
ям в экономике страны.  

Выбор параметров. Небольшие различия в рейтинговых позициях городов и регионов 
обусловлены особенностями национального статистического учета и доступностью данных, а 
также тем обстоятельством, что некоторые параметры, достаточно полно характеризующие 
уровень экономического, социального развития областей (регионов), не применимы к городам, 
и наоборот. В результате, в общем рейтинге социально-экономического развития регионов бы-
ло задействовано 30 базовых параметров (табл. 1.11 – 1.12), а в рейтинге городов – только 25.  

При составлении рейтинга устойчивости экономики регионов к кризисным явлениям бы-
ли использованы те же параметры, что и при составлении рейтинга экономического роста, но в 
качестве временного интервала был выбран 2009 г., когда кризисные явления в экономике 
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страны достигли своего апогея. Сопоставление макроэкономических показателей 2009 г, с 
предкризисным 2008 годом, позволило выявить регионы в наибольшей степени пострадавшие 
от кризиса и области, преодолевшие кризис с наименьшими потерями. 

Существенной проблемой при составлении рейтингов стало недостаточное информаци-
онное обеспечение. Так, если в рейтинге регионов (областей) информация по всем позициям 
рейтинга была достаточно полной и доступной, то в рейтинге городов возникла проблема от-
сутствия данных по многим позициям. В связи с этим, в общий рейтинг социально-
экономического развития были включены только те города, по которым в наличии имелась ли-
бо полная информация, либо отсутствовала информация не более чем по двум параметрам из 
25. Остальные города были включены лишь в отдельные рейтинги (как то промышленного, 
экономического, социального развития и т. д.). При этом, в эти рейтинги не входили города, 
для которых информация отсутствовала не более чем по одному параметру.  

Промежуточные рейтинги. Помимо общего рейтинга социально - экономического раз-
вития города/региона, были составлены также «промежуточные» или «субрейтинги», характе-
ризующие все пять упомянутых выше параметров социального и экономического развития. 
Так, в рейтинге «Уровень социального развития» были выделены еще три промежуточных рей-
тинга, характеризующих качество жизни, демографическую и экологическую ситуацию.  

 
1-е место 2-е место 3-е место 

Розничная торговля Объемы жилищного строи-
тельства 

Инвестиционная привлекатель-
ность 

Бюджетная поддержка насе-
ления 

Занятость населения Внешняя торговля 

Оплата труда Рождаемость Продолжительность жизни 
 

Безопасность жизни Рост промышленности Рост инвестиций в основной ка-
питал 

Рост жилищного строительст-
ва 

Рост внешней торговли во вре-
мя кризиса 

Рост иностранных инвестиций 

  Рост промышленности в кризис
  Рост инвестиционной привлека-

тельности в кризис 
 
Строго говоря, абсолютно все позиции рейтинга социального развития характеризуют 

качество жизни. Однако в данном случае подразумеваются только параметры, характеризую-
щие материальное благосостояние граждан и уровень их личной безопасности. Все вышена-
званные рейтинги составлялись путем определения средних значений по группе отдельных 
рейтингов (позиций) их характеризующих. Положение Донецка среди крупнейших городов 
Украины (за исключением Киева) при таком подходе характеризуется следующими показате-
лями промежуточных рейтингов. 

Методика расчета. В отличие от наиболее распространенных рейтингов, основанных на 
сведении в общий показатель результатов простого рэнкинга городов и регионов (т.е. мест, за-
нимаемых ими в той или иной позиции), в работе [1] предпочли методику, основанную на при-
своении баллов в каждой позиции. Для этого для каждой из позиций рейтинга (например, 
«Объем реализации промышленной продукции на душу населения»), для каждого из городов 
или регионов вычислялись средние значения за последние 5 лет (2005-2009 гг.). Из них выби-
рались минимальные значения Хmin, соответствующие городу или региону, занявшему послед-
нее место в рэнкинге. После этого все остальные значения в данной позиции нормируются на 
минимальное значение путем деления и вычитания единицы:  

 Yi = (Xi / Xmin) – 1. (1) 
Для полученного в результате этой операции ряда значений от 0 до Ymax (Ymax – соответ-

ствует первому месту в простом рэнкинге) подбирается множитель K, «домножающий» макси-
мальное значение ряда Ymax до 100. Перемножив все значения ряда на коэффициент K, получа-
ем ряд значений (или баллов) в диапазоне от 0 до 100, которые и присваиваются городу или ре-
гиону в данной позиции.  
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Таким образом, в каждом из отдельных рейтингов (позиций) городу или региону, заняв-
шему первое место, присваивается 100 баллов, а последнему – 0 баллов (0 баллов присваивает-
ся также в том случае, когда данные для какого-либо города или региона в данной позиции от-
сутствуют – не предоставлены или недоступны). При этом порядковое место города или регио-
на полностью соответствует его позиции в простом рэнкинге, однако «набранное» количество 
баллов, на наш взгляд, гораздо полнее отражает фактические различия (соотношение) между 
лидерами и аутсайдерами.  

Такая методика представляется хотя и несколько более сложной по сравнению с простым 
рэнкингом, но и одновременно гораздо более объективной. Общий рейтинг социально-
экономического развития региона определяется путем среднего значения баллов, набранных 
городом или регионом по всем позициям (25 – для городов и 30 – для регионов).   

В группу крупных городов вошли Донецк, Харьков, Днепропетровск, Одесса, Львов, Ни-
колаев, Запорожье и Кривой Рог. Первое место в рейтинге социально - экономического разви-
тия с большим отрывом занял Донецк. По большинству параметров этот город уступает Киеву, 
но столица, в силу своего особого статуса, входит в рейтинг регионов и в рейтинге городов по 
методике рейтингового агентства «Кредит-рейтинг» не участвует. Успешное развитие Донецка 
ассоциируется, прежде всего, со значительными инвестициями в экономику города и серьезной 
структурной перестройкой. За последнее пятилетие «шахтерская столица» сильно изменилась. 
Из стандартного промышленного центра «советской эпохи», со всеми его недостатками, вроде 
неблагоприятной криминогенной обстановки (не зря долгое время Донецк называли крими-
нальной столицей Украины), плохой экологической ситуацией и серьезными проблемами в со-
циальной сфере, стремительно начал превращаться в современный европейский город. И дело 
здесь не только во внешнем благоустройстве. Достаточно упомянуть лишь то, что по расходам 
городского бюджета на одного жителя в последнее пятилетие Донецк существенно превзошел 
все остальные крупные города Украины! Не удивительно, что именно Донецк занял лидирую-
щие позиции не только в рейтинге экономического развития, но и социальной сферы (рис. 1.8).  

 

 
Рис. 1.8. Рейтинг социально-экономического развития крупнейших городов Украины в 2009 г. 

[1, с. 12] 
 
Несколько удивительным представляется то обстоятельство, что такие крупные про-

мышленные центры, как Харьков, Днепропетровск и Одесса, хотя и сформировали «среднюю 
группу» в общем рейтинге социально-экономического развития, существенно отстали от До-
нецка (на 31-38%). Объяснением этому может служить то, что основу экономики упомянутых 
городов составляет машиностроение (переживающее отнюдь не лучшие времена). Присутствие 
в «средней группе» Львова кажется странным лишь на первый взгляд. Существенно уступая 
промышленным центрам в таких позициях, как «Промышленное развитие» и «Экономическое 
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развитие», Львов существенно опережает их в социальной сфере. Кроме того, в период кризиса 
экономика города, ориентированная главным образом на внутренний рынок страны, пострада-
ла несколько меньше, чем экспортно-ориентированная экономика металлургических центров.  

Запорожье и Кривой Рог, экономика которых в значительной мере направлена на экспорт 
металлургической продукции, весьма серьезно отстают от лидеров в социальной сфере. Кроме 
того, падение спроса и цен на мировом рынке стального проката весьма негативно отразилось 
на экономике этих городов. В сложной ситуации в последнее пятилетие оказался и «город ко-
рабелов» - Николаев. Падение спроса на мировом рынке судостроения, почти полное отсутст-
вие заказов от отечественных компаний, наряду с высокими кредитными ставками поставили 
все три судостроительных завода города на грань выживания. Ситуацию в городской экономи-
ке спасают, главным образом, торговые пути: порты и терминалы, через которые проходит ос-
новной поток экспортируемого зерна и масличных культур. 

Рассмотрим рейтинги экономического развития (табл. 1.13). 
Лидером рейтинга, как, впрочем, и общего рейтинга социально - экономического разви-

тия, стал Донецк. По таким позициям, как «Инвестиции в основной капитал» и «Розничный то-
варооборот» город уверенно вышел на первую позицию, в рейтинге жилищного строительства 
- на вторую, а в рейтингах «Прямые иностранные инвестиции» и «Внешнеторговый оборот» - 
на третью. Несколько неожиданным было то обстоятельство, что такие промышленные цен-
тры, как Харьков и Николаев, заняли последние места в рейтинге. Это обусловлено их маши-
ностроительной специализацией» и теми серьезными проблемами, которые сегодня переживает 
отечественное машиностроение. Отсюда естественно вытекают проблемы жилищного строи-
тельства, инвестиций в основной капитал и др.  

 

Таблица 1.13 
Рейтинги экономического развития, балл [1, с. 13] 

  Объем реализа-
ции промыш-
ленной продук-

ции 

Общая площадь 
введенного в экс-
плуатацию жилья 

Объем инве-
стиций в ос-
новной капи-

тал 

Прямые ино-
странные ин-
вестиции 

Розничный 
товарооборот

Внешнетор-
говый оборот 

Общий 
балл 

1 Донецк 44,5 59,3 100,0 59,0 100,0 85,9 74,8 
2 Днепропетровск 46,6 30,7 37,1 61,6 76,4 70,0 53,7 
3 Запорожье 95,1 13,4 18,6 45,7 31,8 100,0 50,8 
4 Кривой Рог 100,0 0,0 11,1 100,0 0,0 90,4 50,2 
5 Одесса 1,4 100,0 29,1 22,9 48,8 29,9 38,7 
6 Львов 0,0 54,4 25,7 31,6 55,5 3,3 28,4 
7 Харьков 6,2 26,6 0,0 39,6 51,2 0,0 20,6 
8 Николаев 11,1 33,1 13,5 0,0 21.8 38,0 19,6 

 
Лидерами в промышленном развитии вполне обоснованно являются Кривой Рог и Запо-

рожье. Основу экономики этих городов составляют металлургическая и горнорудная промыш-
ленность (а в Запорожье еще и машиностроение и энергетика). С некоторым отставанием от 
лидеров следуют Донецк и Днепропетровск, где экономика более диверсифицирована - наряду 
с развитым металлургическим комплексом значительную часть экономики городов составляют 
машиностроение, химическая и пищевая промышленность. А вот машиностроительные цен-
тры: Николаев, Харьков, Одесса и Львов - замыкают рейтинг. 

Ситуация в социальной сфере отражена в табл. 1.14. 
Базой для рейтингования экономического роста (табл. 1.15) крупнейших городов Украи-

ны стали показатели за 2005-2008 годы, когда экономика демонстрировала уверенный рост и 
города в полной мере имели возможность использовать благоприятную экономическую ситуа-
цию для своего развития.  

Безусловным лидером рейтинга темпов экономического развития в докризисный период 
(2005-2008 гг.) является Донецк, продемонстрировавший в предкризисный период наиболее 
высокие темпы роста по 3 из 6 базовых позиций рейтинга (жилищное строительство, внешняя и 
розничная торговля). Одесса, Днепропетровск и Харьков сформировали достаточно плотную 
«среднюю» группу, при этом каждый их городов стал лидером по темпам роста в одной из по-
зиций: темпы роста промышленного производства (Одесса), инвестиций в основной капитал 
(Днепропетровск) и прямых  иностранных инвестиций (Харьков). А вот Запорожье, Львов, 
Кривой Рог и Николаев продемонстрировали более скромные показатели и оказались в числе 
замыкающих.  
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Таблица 1.15 
Рейтинг крупнейших городов Украины по темпам экономического развития  

в 2005-2008 гг., баллы [1, с. 44] 
  Индекс объема 

реализации 
промышленной 
продукции 

Индекс объема 
выполненных 
строительных 

работ 

Индекс 
внешнетор-
гового обо-

рота 

Индекс роз-
ничного то-
варооборота

Индекс объ-
ема инвести-
ций в основ-
ной капитал

Индекс объема 
прямых ино-

странных инве-
стиций 

Общий 
балл 

1. Донецк 38,1 100,0 100,0 100,0 73,0 47,4 76,4 
2. Одесса 100,0 32,0 65,8 74,1 0,0 23,4 49,2 
3 Днепропетровск 22,6 16,1 38,4 61,7 100,0 40,4 46,5 
4. Харьков 8,1 18,2 0,0 56,3 88,2 100,0 45,1 
5. Запорожье 14,7 28,6 43,4 0,0 46,9 67,6 30,8 
6. Львов 0,0 26,8 43,4 0,0 46,9 67,6 30,8 
7. Кривой Рог 34,0 0,0 42,5 н/д 48,0 23,8 29,7 
8. Николаев 9,2 24,7 42,5 28,0 51,3 0,0 25,9 

 
Базой для рейтинга устойчивости (табл. 1.16) стали докризисный 2008 и полностью кри-

зисный 2009 год. Рейтинг показывает, насколько города смогли минимизировать последствия 
кризиса. Лидерами по устойчивости экономики в период кризиса стали Харьков и Николаев. В 
кризисном 2009 году промышленное производство в этих городах не только не сократилось, 
как это имело место в других промышленных центрах страны, но и наоборот, продемонстриро-
вало заметный рост (+4,7% в Харькове и +24,9% в Николаеве). Кроме того, в Харькове даже в 
период кризиса был отмечен заметный рост объемов жилищного строительства и прямых ино-
странных инвестиций, а в Николаеве существенно (на 39,8%) вырос внешнеторговый оборот.  

 
Таблица 1.16 

Рейтинг устойчивости экономики крупнейших городов Украины  
к кризисным явлениям (2009 г.), баллы [1, с. 44] 

  Индекс объ-
ема реализа-
ции про-

мышленной 
продукции 

Индекс объ-
ема выпол-
ненных 

строитель-
ных работ 

Индекс внешне-
торгового обо-

рота 

Индекс роз-
ничного то-
варооборота

Индекс объ-
ема инвести-
ций в основ-
ной капитал

Индекс объ-
ема прямых 
иностранных 
инвестиций 

Общий балл 

1. Харьков 61,9 100,0 31,0 100,0 30,9 100,0 70,6 
2. Николаев 100,0 4,2 100,0 2,1 77,0 50,6 55,6 
3. Львов 49,1 16,8 26,9 58,6 39,9 70,2 43,6 
4. Одесса 39,5 18,8 23,2 н\д 100,0 34,0 43,1 
5. Донецк 52.5 1.7 35,1 0,0 18,4 55,6 27,2 
6. Запорожье 2,5 11.9 3,6 44,8 19,2 23,7 17,6 
7. Днепропетровск 15,6 0,0 14,4 18,9 0,0 40,8 15,0 
8 Кривой Рог 0,0 0,3 0,0 н\д 55,8 0,0 11.2 

 
Сильнее всех пострадала в период кризиса экономика таких городов, как Запорожье, 

Днепропетровск и Кривой Рог. Объем продаж промышленной продукции в них сократился на 
20-28%, инвестиции в основной капитал - на 30-40%, жилищное строительство и внешнеторго-
вый оборот и того больше - на 50-60%. Мегаполисы гораздо «болезненнее», чем средние и ма-
лые города отреагировали на кризисные явления в экономике страны. Кроме уже упоминав-
шихся Харькова и Николаева, все остальные крупные города в кризисном 2009 году продемон-
стрировали спад (и порой весьма значительный) по всем показателям, кроме объемов прямых 
иностранных инвестиций. При этом рост ПИИ был отмечен во всех крупных городах, кроме 
Кривого Рога, и это на фоне серьезного снижения интереса зарубежных инвесторов к украин-
ским активам. Объяснением этого феномена может служить, что в период наиболее острого 
проявления кризисных явлений в экономике Украины интенсифицировался процесс перерас-
пределения собственности. Многие собственники были просто вынуждены распродавать не-
прибыльные и непрофильные активы, даже по сильно заниженным ценам, чтобы хоть как-то 
«удержать на плаву» основной бизнес. Ну а сделки по приобретению бизнеса (даже если они 
осуществляются между резидентами Украины) по сложившейся у нас традиции весьма часто 
проводятся через оффшорные компании, отсюда и приток «иностранных» инвестиций. 

Количество малых предприятий в расчете на 10 тысяч населения Донецка росло до 2007 
г., когда составило 138 ед., а затем в условиях кризиса упало до 125 ед. в 2008 г. и несколько 
увеличилась до 126 ед. в 2009 г. и остается высочайшим показателем среди городов и районов 
области. Этот показатель в 2 раза больше аналогичного  показателя в целом по Донецкой об-
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ласти (55). В табл. 1.17 приведена динамика этого показателя в сравнении с Днепропетровской, 
Харьковской областями и их областными центрами. 

 
Таблица 1.17 

Рейтинги Донецкой, Днепропетровской, Львовской, Одесской и Харьковской областей  
и их областных центров по количеству МП на 10 тыс. населения в 2000-2009 гг. 

 2000 2006 2007 2008 2009 
Днепропетровская обл. 37 3-4 68 3 72 4 69 4 71 4 
г. Днепропетровск 61 5 123 3 134 3-4 131 3 134 3 
Донецкая обл. 50 1-2 61 4-5 63 5 54 5 55 5 
г. Донецк 98 1-2 130 2 138 2 125 4-5 126 5 
Львовская обл. 51 1-2 72 2 76 3 75 3 79 3 
г. Львов 96 1-2 136 1 143 1 142 1 149 1 
Харьковская обл. 45 3 75 1 80 1-2 81 1-2 83 2 
г. Харьков 71 3 116 4 124 5 126 4-5 128 4 
Одесская обл. 38 4-5 62 4-5 80 1-2 82 1-2 88 1 
г. Одесса 66 4 101 5 133 3-4 136 2 143 2 

 
Как видим, тенденция здесь явно негативная. То есть как Донецкая область, так и город 

Донецк с 1-2 места по количеству малых предприятий на 10 тыс. населения  переместились в 
2009 г. на 5 место среди крупнейших областей и городов Украины. 

Доля малых предприятий г. Донецка в общем объеме реализации продукции, работ, ус-
луг составила: в 2001 г. – 4,0%, в 2002 г. – 3,6%, в 2003 г. – 3,1%, в 2004 г. – 2,2%, в 2005 г. – 
3,1%., 2006-13,1%, 2007- 11,9%, 2008 – 11,1%, 2009. -  11,0% (при средней по области 10,4%). 
Сравнение с соответствующими показателями Днепропетровщины, Львовщины, Одещины и 
Харьковщины приведены в табл. 1.18. 

 
Таблица 1.18 

Рейтинги Донецкой, Днепропетровской, Одесской и Харьковской областей и их областных 
центров по доле продукции МП в общем объеме реализованной продукции (работ, услуг)   

в 2000-2009 гг., % 
 2000 2006 2007 2008 2009 
Днепропетровская обл. 5,0 4 15,6 3 15,2 4 13,2 4 13,6 3 
г. Днепропетровск 4,6 4 17,1 3 17,5 4 15,6 4 15,2 4 
Донецкая обл. 5,4 3 11,3 4 10,9 5 10,0 5 10,4 5 
г. Донецк 5,1 3 13,1 4 11,9 5 11,1 5 11,0 5 
Львовская обл. -  22,0 2 21,7 2 19,9 2 19,4 2 
г. Львов -  22,8 2 22,1 3 20,5 3 19,9 3 
Харьковская обл. 11,4 1 22,3 1 21,0 3 19,2 3 18,7 3 
г. Харьков 11,5 1 25,3 1 23,5 2 21,7 2 20,0 2 
Одесская обл.  10,6 2 7,1* 5 30,0 1 25,2 1 23,4 1 
г.Одесса 11,2 2 6,4* 4 30,9 1 25,8 1 23,9 1 

 

* Данные по Одесской обл. и г. Одессе за 2005 г. 
 

Как видно из данных таблицы по показателю доли продукции МП в общем объеме реа-
лизованной продукции, работ, услуг Донецкая область и г. Донецк с 3-го места по Украине в 
2000 г. также переместились на 5 среди крупнейших областей Украины. 

Ниже в табл. 1.19 приведены данные о доле малых предприятий областных центров 
Днепропетровской, Донецкой, Одесской и Харьковской областей в объемах производства то-
варов, работ, услуг малыми предприятиями этих регионов. Приведенные в таб- 
лице данные также косвенно подтверждают наличие негативной динамики в развитии малого 
бизнеса в Донецком регионе в сравнении с другими крупнейшими регионами Украины. 

Таким образом, проведенный анализ показывает, что негативные тенденции в развитии 
малого предпринимательства, обусловленные структурными факторами преобладания в эко-
номике г. Донецка и области крупных низкотехнологичных предприятий базовых отраслей 
промышленности (угольной, металлургии, химии) были усилены кризисом 2008-2009 годов. 
Это привело к потере позиций в этом секторе экономики, которые область и ее центр занимали 
еще в 2000 году и требует принятия достаточно энергичных мер по изменению сложившегося 
положения. 
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Таблица 1.19 
Объем реализованной продукции (работ, услуг) малыми предприятиями Донецкой, Днепропет-
ровской, Одесской и Харьковской областей и их областных центров в 2000 – 2009 гг., млн. грн. 
 2000 2006 2007 2008 2009 
Днепропетровская обл. 3519,0 37217,9 42509,8 45933,4 40824,7 
г. Днепропетровск 1887,2 25370,9 28644,1 30913,9 27977,7 
Доля обл. центра,% 53,6 68,1 67,4 67,3 68,5 
Донецкая обл. 4631,4 29817,4 35448,1 41298,8 35034,2** 
г. Донецк 2361,4 19126,7 22218,1 25540,1 21955,5** 
Доля обл. центра,% 51,0 64,2 62,7 61,8 62,7 
Львовская обл. 2310,5 12671,0 15218,8 17250,7 16265,3 
г. Львов 1474,8 8398,5 10089,8 11018,8 10844,1 
Доля обл. центра 63,8 61,4 66,3 63,9 66,7 
Харьковская обл. 2758,5 20977,9 25528,1 28271,4 26641,3 

г. Харьков 2252,4 18242,2 21492,4 23714,9 22165,9 
Доля обл. центра,% 81,7 87,0 84,2 83,9 83,2 
Одесская обл.  2071,8 4181,8* 26480,1 31365,9 29063,1 
г.Одесса 1493,2 2899,5* 20306,0 23851,7 21357,8 
Доля обл. центра,% 72,1 69,3 76,7 76,0 73,5 

* Данные по Одесской обл. и г. Одессе за 2005 г. 
** Данные приведены без учета смены предприятиями основного вида деятельности в 2009 г. 
 
Город Донецк, если судить по общим параметрам, относится к лидерам регионального 

развития малого и среднего предпринимательства. В целом малый бизнес города является дос-
таточно  успешным, однако у него имеется ряд проблем, определяемых как условиями крупно-
го мегаполиса, так и кризисными осложнениями экономической ситуации. Как показывают ре-
гулярно проводимые исследования, наиболее серьезные затруднения у предпринимателей вы-
зывает решение следующих проблем: 1) недостаточные возможности  стимулирования  сбыта, 
преодоления барьеров вхождения на новые рынки, обеспечения конкурентоспособности про-
дукции; 2) недостаток финансовых ресурсов для развития бизнеса; 3) нехватка нежилых поме-
щений; 4) недостаточные возможности поиска новых деловых партнеров и формирования де-
ловых связей; 5) административные барьеры; 6) недостаток квалифицированных кадров, зна-
ний и информации для ведения предпринимательской деятельности; 7) рост цен на энергоноси-
тели и сырье.  

На стадии стратегического планирования определяются категории предприятий, индиви-
дуальных предпринимателей или групп населения, в наибольшей степени нуждающихся в под-
держке, исходя из интересов города и необходимости решения проблем его социально-
экономического развития. При выборе приоритетов в развитии предпринимательства целесо-
образно отдавать предпочтение тем хозяйствующим субъектам, которые способствуют реше-
нию первоочередных социальных проблем: удовлетворение потребности населения в услугах и 
товарах; производство экологически безопасной продукции; производство и переработка сель-
скохозяйственной продукции; производство работ по улучшению экологии и природопользо-
вания, включая сбор, утилизацию и переработку вторичных ресурсов; инновационная деятель-
ность и производство наукоемкой продукции; туризм и отдых; производство продукции для 
нужд здравоохранения, образования и социальной защиты населения; производство продукции 
для нужд жилищно-коммунального хозяйства, оказание коммунальных и бытовых услуг; про-
изводство продукции физкультурно-спортивного назначения;  развитие сферы общественного 
питания (столовые, кафе, рестораны). 

Оказание мер поддержки малому предпринимательству осуществляется в городе на про-
тяжении уже многих лет, в том числе и на комплексной программной основе с выделением 
части средств городского бюджета. Меры содействия развитию и укреплению малого бизнеса 
стали одним из факторов, позволивших предпринимателям Донецка существенно минимизиро-
вать потери из-за начавшегося в конце 2008 г. финансово-экономического кризиса. Наиболее 
сильное снижение в 2009 году было в производстве строительных материалов, машинострои-
тельных отраслях, текстильном и швейном производстве, производстве обуви, химическом 
производстве и производстве пластмассовых изделий, в меньшей степени - в производстве пи-
щевых продуктов.  

Вследствие сложившейся в 2009 году ситуации на рынке труда произошел рост числа 
официально зарегистрированных безработных, а падение реальной заработной платы по срав-
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нению с 2008 годом. Снижение доходов наемных работников, а также доходов от собственно-
сти и предпринимательской деятельности привело и к снижению реальных располагаемых до-
ходов населения.  

В малом предпринимательстве также предстоит справиться с целым рядом серьезных 
проблем: в целом растут цены поставщиков, сокращается спрос со стороны покупателей, и 
увеличиваются  риски неплатежей и недопоставок продукции. Чрезвычайно сложно стало по-
лучить  финансовые средства под развитие, помимо резко возросших кредитных ставок, мно-
гие банки в принципе временно прекратили работу с малым  бизнесом. Усугубляется ситуация 
недобросовестными действиями отдельных банков, уводящими в сторону от кредитования ре-
ального сектора экономики, как собственные, так и специально полученные в порядке помощи 
от государства на эти цели средства.  

Таким образом, началу реализации Программы предшествует общее нарастание негатив-
ных тенденций в малом предпринимательстве, связанных с последствиями финансово-
экономического кризиса, что говорит о необходимости  увеличения объемов, поиска и предос-
тавления новых мер поддержки не только на стадии ее проектирования, но и непосредственно в 
процессе ее исполнения в зависимости от фактически складывающихся условий.  

В городе в 2008-2009 гг. был реализован план антикризисных мероприятий по поддержке 
малого предпринимательства,  решавший двойную задачу: недопущение сокращения числа 
предприятий и работников в сфере малого предпринимательства и, создание условий для инте-
грации в малый бизнес высвобождающихся работников в других секторах экономики, на что 
были выделены и определенные финансовые ресурсы из городского бюджета. Однако финан-
совые ресурсы, при всей очевидной их первостепенности, еще не есть решение всех проблем 
предпринимательства,  а решать их надо комплексно по всем направлениям организации, веде-
ния, сохранения и расширения бизнеса, в том числе, в информационном, обучающем, консуль-
тационном, правовом, финансовом, имущественном направлениях, а также путем  оказания  
предпринимателям широкого спектра деловых услуг.  

В сфере правовой поддержки важной мерой стало принятие полного моратория до конца 
2009 года на плановые проверки малых предприятий контрольными и надзорными органами и 
ограничены внеплановые.  

В кратчайшие сроки следует разработать и запустить, возможно с привлечением ино-
странной технической помощи, пилотный проект по созданию и продвижению отраслевых 
коллективных брендов малого бизнеса г.Донецка, цель которого - содействие малым  произ-
водственным предприятиям в укреплении рыночных позиций, повышении их конкурентоспо-
собности, снижению индивидуальных затрат на продвижение продукции. Это особенно акту-
ально в условиях выхода из текущего финансово - экономического кризиса.  

Поддержка малому и среднему бизнесу предусматривает широкий спектр услуг и меро-
приятий в рамках Программы по следующим направлениям: 1) имущественная поддержка;  
2) финансовая поддержка; 3) информационная поддержка; 4) консультационная поддержка;  
5) правовая поддержка, направленная на защиту прав и законных интересов субъектов малого и 
среднего предпринимательства; 6) поддержка в области подготовки, переподготовки  и повы-
шения квалификации кадров; 7) поддержка в продвижении производимых субъектами малого и 
среднего предпринимательства товаров (работ, услуг); 8) пропаганда и популяризация пред-
принимательства; 9) вовлечение в предпринимательскую деятельность населения  города, в том 
числе молодежи и социально-незащищенных групп; 10) поддержка приоритетных направлений 
развития предпринимательства; 11) совершенствование деятельности организаций инфра-
структуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

В городе сохраняется актуальность решения целого ряда проблем в формировании бла-
гоприятной регуляторной и конкурентной среды для развития малого и среднего предпринима-
тельства.  

Наиболее острой остается проблема доступности и обеспеченности малых  предприятий  
офисными  и  производственными  площадями,  причем препятствием выступают как высокая 
арендная плата, так и наличие самих площадей. Предприниматели считают, что подходящее 
помещение найти крайне сложно. Наиболее  востребованы небольшие помещения офисного 
типа площадью до 200 кв.м. Средний же метраж  одного  помещения,  используемого  пред-
приятием  -  157  кв.м. Особенно критична ситуация в промышленном секторе, где более поло-
вины малых предприятий испытывают потребности в дополнительных производственных 
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площадях до 600 кв.  м и складских до 300 кв. м. Многие предприниматели высказывают заин-
тересованность  в использовании помещений в специальных комплексах для малого бизнеса, 
причем готовы не только арендовать их, но и принять участие в строительстве таких комплек-
сов. В то же время, общая площадь существующих технопарков в городе заметно меньше по-
требности промышленных малых предприятий в производственных  помещениях,  и  невоз-
можность  решения этой  проблемы  заставляет  все  большее  количество таких предприятий 
рассматривать  целесообразность вывода своего бизнеса за пределы города.  

Концентрируясь на поддержке реального сектора малого  и  среднего бизнеса в сфере 
промышленного производства наукоемкой и высокотехнологичной продукции необходимо за 
период с 2011 по 2020  гг. создать и ввести в строй не менее 4000-5000 тыс.  кв.  м имущест-
венных комплексов для  предпринимателей, а в случае  развития  ситуации  в экономике  по  
пессимистическому сценарию,  по крайней мере,  500-1000 тыс. кв. м.  

Не менее  актуальна и проблема финансового обеспечения развития и текущей деятель-
ности малых предприятий. Недостаток финансовых ресурсов сдерживает в первую очередь 
развитие производственного малого бизнеса. В условиях кризиса и выхода из него наблюдается 
резкое ухудшение условий  заимствований на рынке, поэтому устойчивость бизнеса многих 
малых предприятий без масштабной государственной поддержки окажется на критически низ-
ком уровне и может привести к банкротству части из них.  

Кризис спровоцировал рост числа граждан, потерявших работу в связи с  ухудшением 
финансового положения ряда предприятий. Это повлекло увеличение  спроса на образователь-
ные услуги, позволяющие получить необходимые знания в сфере предпринимательства или ов-
ладеть новыми профессиями. Кроме того, студенты и старшие школьники стремятся временно 
трудоустроиться, что наиболее вероятно для этой категории соискателей в сфере малого пред-
принимательства.  

Для производственных малых предприятий города среди кадровых проблем наиболее за-
метны сложности с подбором персонала, особенно квалифицированных специалистов. Как по-
казывает практика с учетом влияния финансового кризиса на состояние рынка труда и рост 
предпринимательской активности населения, следует ожидать существенного увеличения 
спроса на государственные услуги по подготовке и переподготовке кадров для малого и сред-
него предпринимательства. 

По экспертным оценкам порядка 15-20 процентов малых предприятий испытывают по-
требности в налаживании и  расширении  межрегиональных  и международных связей.  Основ-
ные направления интересов производственных и научно-технических малых предприятий в 
этой сфере - это продвижение своей продукции на региональных и зарубежных рынках, поиск 
торговых партнеров, поставщиков сырья, материалов и комплектующих. Торговые предпри-
ятия заинтересованы в налаживании устойчивых связей с поставщиками и потребителями то-
варов из других регионов и стран.  

Малый и средний бизнес города является активным и крайне заинтересованным участни-
ком процесса межрегиональной и международной интеграции экономики, однако большинство 
предприятий при решении задач выхода на новые рынки сталкиваются с проблемами внутрен-
него и внешнего характера. К внутренним проблемам следует отнести: 1) финансовую - огра-
ниченные возможности оплаты маркетинговых мероприятий по продвижению товаров, про-
грамм поиска торговых, кооперационных и инвестиционных партнеров; 2) информационную - 
недостаток сведений о состоянии региональных и международных товарных рынков, о конку-
рентной ситуации, о сложившихся на данный момент потребительских предпочтениях; 3) обра-
зовательную - недостаточный уровень компетенции руководителей самих малых предприятий 
для выработки эффективных маркетинговых стратегий повышения конкурентоспособности 
предприятий и производимой продукции, продвижения товаров на новые рынки.  

Наряду с внутренними проблемами существуют и внешние, создаваемые под влиянием 
складывающейся экономической конъюнктуры и рыночных условий. К ним следует отнести:  

1) наблюдающийся крен потребительских предпочтений граждан в пользу товаров круп-
ных отечественных и зарубежных производителей;  

2) недостаточная конкурентоспособность продукции малых предприятий в условиях рас-
тущего давления со стороны импортных товаров и крупных отечественных предприятий;  
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3) неразвитость рыночно ориентированных малобюджетных маркетинговых технологий, 
позволяющих решать проблемы малых и средних предприятий, связанных с освоением новых 
рынков;  

4) значительные региональные и структурные диспропорции уровней спроса и предло-
жения продукции малого и среднего бизнеса. 

Все эти проблемы внутреннего и внешнего свойства создают в своей совокупности те 
барьеры на пути активного выхода на региональные и международные рынки, преодолеть ко-
торые малому и среднему бизнесу города без поддержки и помощи в обозримом будущем не 
представляется возможным.  

Существенной проблемой для всех предприятий, а для малых и средних в особенности, 
является получение достоверной и оперативной информации, необходимой для рациональной 
организации бизнеса. При этом характер востребованной информации самый разнообразный: 
от правовой до маркетинговой. Для повышения качества управления бизнесом в рамках под-
держки в городе Донецке должна быть создана и функционировать сеть находящихся в откры-
том свободном доступе специализированных Интернет-ресурсов – порталов и сайтов практиче-
ски по всем вопросам  предпринимательской  деятельности.  

В случае необходимости предприниматель должен иметь возможность не только ознако-
миться с информацией, но и воспользоваться консультацией высококвалифицированных спе-
циалистов для ее корректного и эффективного использования.  

Задачи, которые необходимо решить для достижения поставленной цели:  
развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательст-

ва;  
обеспечение доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и среднего пред-

принимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства;  

обеспечение доступности имущественного комплекса для субъектов малого и среднего 
предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства;  

обеспечение доступности информации об условиях осуществления предпринимательской 
деятельности на территории города, о мерах, принимаемых на государственном, областном и 
городском уровнях, по развитию и поддержке предпринимательства;  

обеспечение доступности кадрового обеспечения 
Комплексный характер взаимосвязанных проблем в секторе малого и среднего предпри-

нимательства определяет в качестве единственно возможного программно-целевой метод их 
решения, предполагающий увязку в рамках единой программы множества мероприятий по це-
лям, содержанию работ, их исполнителям и ресурсам. Решение проблем по отдельности потре-
бовало бы значительно больших затрат, чем при решении той же группы проблем комплекс-
ным образом. Использование программно-целевого метода позволяет:  

проводить единую политику по поддержке городом субъектов малого и среднего пред-
принимательства;  

консолидировать и эффективно управлять бюджетными и привлекаемыми из внебюд-
жетных источников средствами;  

обеспечить высокую бюджетную эффективность расходов на поддержку и развитие ма-
лого и среднего предпринимательства; 

обеспечить координацию деятельности по поддержке малого и среднего предпринима-
тельства с мероприятиями, реализуемыми органами власти города в рамках иных городских 
программ; 

обеспечить координацию деятельности организаций инфраструктуры поддержки малого 
и среднего предпринимательства и ликвидации дублирования в их деятельности; 

обеспечить снижение транзакционных издержек для взаимодействия органов власти и 
организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства при реали-
зации Программы;  

использовать единые принципы управления на всех направлениях и этапах проектирова-
ния и реализации Программы; 

повысить качество и обоснованность управленческих решений за счет создания и ис-
пользования единого научно-методического обеспечения; 
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обеспечить объективный контроль реализации программы в соответствии с четко обо-
значенными количественными критериями достижения цели и целевыми индикаторами выпол-
нения программы с выделением этапов достижения целей; 

получить значительный мультипликативный эффект не только в охватываемых програм-
мой сферах, но и в других секторах экономической деятельности и в экономике в целом, кото-
рый во многом определяется комплексностью решаемых проблем и превосходит сумму резуль-
татов отдельных мероприятий программы.  

Вместе с тем к числу потенциальных рисков при использовании программно-целевого 
метода следует отнести возможные изменения порядка и объемов бюджетного финансирова-
ния программных мероприятий, что может негативно отразиться на возможности их реализа-
ции в запланированном объеме и, как следствие, на полноте и своевременности достижения 
поставленных целей. Учитывая комплексный характер целей Стратегии развития г.Донецка в 
области развития малого и среднего предпринимательства и соотношение возможных рисков 
при различных методах их достижения, выбор программно-целевого метода представляется 
обоснованным.  

 

Литература к подразделу 1.3 
 

1. Лучшие города и регионы Украины. Рейтинг социально-экономического развития. – 
2010. – № 2. – 114 с.  

2. Отчет о конкурентоспособности Украины 2010. Опубликован Фондом «Эффективное 
Управление» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.feg.org.ua 

 
 
 

1.4. Сценарные подходы к оценке развития малого бизнеса в экономике крупного города 
 
В основу формирования граничных прогнозных траекторий развития малого бизнеса в 

городе должны быть положены следующие гипотезы. Принимается, что средняя численность 
работающих в 1 МП (у одного субъекта малого предпринимательства) будет находиться в пре-
делах 5-10 человек. Это соответствует сложившимся тенденциям в современной мировой и 
отечественной экономике. В качестве оценки вариантов прогнозного развития выбирается ско-
рость достижения критической массы развития субъектов малого предпринимательства в эко-
номике региона. В качестве последней выбирается рекомендуемое в современной экономиче-
ской литературе и фактически сложившееся на сегодня в странах ЕС (Франция, Италия, ФРГ) 
соотношение 35 субъектов малого бизнеса на 1000 жителей региона. Исходя из этого, при пес-
симистическом варианте это соотношение достигается за пределами горизонта прогноза, то 
есть после 2020 -2025 г., при оптимистическом – уже на первом этапе, то есть к 2011 -2012 го-
ду, и при реалистическом – к 2020 году.  

При этом основные хозяйственные показатели развития сектора малого бизнеса в г. До-
нецке – оценка стоимости основных фондов, заработной платы трудящихся и объемов реализа-
ции продукции, работ услуг соответствующие пессимистическому варианту могут быть пред-
ставлены линейным трендом, сохраняющим существующую динамику развития этого сектора 
экономики, а соответствующие оптимистическому варианту – экспоненциальным трендом.  

В таблице 1.20 и на рис. 1.9 приведена оценка динамики стоимости основных фондов ма-
лых предприятий г. Донецка, выполненная на основе исходных данных 2006 г., перерасчет их в 
2010 г. не производился, поскольку отсутствовали необходимые данные статистической отчет-
ности. 

 
Таблица 1.20 

Оценка динамики стоимости основных фондов МП г. Донецка в 2000 – 2020 гг. 

 
Основные фонды, млн. грн. 

Линейный тренд Экспоненциальный тренд 
1 2 3 

2000 680,5 680,5 
2001 995,6 995,6 
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Окончание табл. 1.20 
1 2 3 

2002 2280,1 2280,1 
2003 2699,7 2699,7 
2004 2813 2813 
2005 2695,1 2695,1 
2006 2800,2 2800,2 
2007 3616,78 4456,58 
2008 3984,32 5610,17 
2009 4351,86 7062,37 
2010 4719,4 8890,48 
2011 5086,94 11191,8 
2012 5454,48 14088,82 
2013 5822,02 17735,73 
2014 6189,56 22326,66 
2015 6557,1 28105,95 
2016 6924,64 35381,23 
2017 7292,18 44539,72 
2018 7659,72 56068,91 
2019 8027,26 70582,44 
2020 8394,8 88852,83 
 

Оценка динамики основных фондов МП г Донецка в 2000-2020 гг

y = 5E-83e0,0984x

R2 = 0,8438

y = 368,1x - 735174

R2 = 0,9887

y = 368,1x - 735174

R2 = 0,9887
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Рис. 1.9. Оценка пессимистического и оптимистического вариантов развития малого бизнеса 
в г. Донецке в разрезе динамики стоимости основных фондов 

 
Ниже приведены сравнительные таблицы 1.21- 1.23 и рис. 1.10 – 1.12 первоначального 

(2007 г.) и скорректированных с учетом последствий кризиса 2008-2010 гг. расчетов оценок 
основных показателей развития малого предпринимательства г. Донецка. 

 
Таблица 1.21 

Оценка динамики заработной платы в малых предприятиях г. Донецка в 2000 – 2020 гг.  
(первоначальный – 2007 г., и уточненный – 2011 г. варианты) 

 

Заработная плата,  грн. / мес. 
Первоначальный вариант, 2007 г. Уточненный вариант, 2011 г. 

Линейный тренд Экспоненциальный тренд Линейный тренд Экспоненциальный тренд 
2000 170,2 170,2 170.2 170.2 
2001 191,68 191,68 191.7 191.7 
2002 252,57 252,57 252.6 252.6 
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Окончание табл. 1.21 

 

Заработная плата,  грн. / мес. 
Первоначальный вариант, 2007 г. Уточненный вариант, 2011 г. 

Линейный тренд Экспоненциальный тренд Линейный тренд Экспоненциальный тренд 
2003 304,12 304,12 304.1 304.1 
2004 385,49 385,49 385.5 385.5 
2005 513,83 513,83 513.8 513.8 
2006 644,34 644,34 697.9 697.9 
2007 665,98 804,903 894.4 894.4 
2008 744,54 1011,229 1171.6 1171.6 
2009 823,1 1270,444 1220.9 1220.9 
2010 901,66 1596,105 1353.9 1353.9 
2011 980,22 2005,245 1434.0 2006.2 
2012 1058,8 2519,263 1563.9 2521.1 
2013 1137,3 3165,043 1693.8 3168.2 
2014 1215,9 3976,359 1823.6 3981.3 
2015 1294,5 4995,645 1953.5 5003.1 
2016 1373 6276,211 2083.4 6287.1 
2017 1451,6 7885,034 2213.2 7900.7 
2018 1530,1 9906,256 2343.1 9928.4 
2019 1608,7 12445,59 2473.0 12476.5 
2020 1687,2 15635,85 2602.8 15678.5 

 

Оценка динамики зарплаты работников МП г.Донецка в 2000-
2020 гг.

y = 78,559x - 157001

R2 = 0,9406

y = 1E-196e0,2282x

R2 = 0,993
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Рис. 1.10. Оценка первоначального (2007 г.- а) и уточненного (2011 г. - б) пессимистического и 
оптимистического вариантов развития малого бизнеса в г. Донецке в разрезе динамики  

заработной платы 
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Таблица 1.22 
Оценка динамики объемов реализации продукции, работ, услуг малых предприятий г. Донецка 

 в 2000 – 2020 гг. (первоначальный – 2007 г., и уточненный – 2011 г. варианты) 

 

Объем реализации, млн. грн. 
Первоначальный вариант, 2007 г. Уточненный вариант, 2011 г. 

Линейный тренд Экспоненциальный тренд Линейный тренд Экспоненциальный тренд 
2000 2361,4 2361,4 2361.4 2361.4 
2001 2444,2 2444,2 2444.2 2444.2 
2002 2410 2410 2410.0 2410.0 
2003 3337,7 3337,7 3337.7 3337.7 
2004 3435,7 3435,7 3435.7 3435.7 
2005 3748,1 3748,1 3748.1 3748.1 
2006 3917,1 3917,1 19126.6 19126.7 
2007 4104,97 6202,943 22218.1 22218.1 
2008 4368,74 6729,486 25540.1 25540.1 
2009 4632,51 7256,029 22776.1 22776.1 
2010 4896,28 7782,571 23902.4 23902.4 
2011 5160,05 8309,114 28940.4 44864.9 
2012 5423,82 8835,657 31775.6 60611.8 
2013 5687,6 9362,2 34610.9 81885.5 
2014 5951,37 9888,743 37446.1 110625.9 
2015 6215,14 10415,29 40281.3 149453.7 
2016 6478,91 10941,83 43116.5 201909.4 
2017 6742,68 11468,37 45951.7 272776.2 
2018 7006,45 11994,91 48787.0 368516.0 
2019 7270,22 12521,46 51622.2 497858.9 
2020 7534 13048 54457.4 672599.0 

 
 
В рамках стратегического планирования принято выделять базовую и функциональную 

стратегии. Базовая стратегия - это обобщающая модель действий, необходимых для достиже-
ния поставленных целей. Функциональная стратегия - определенное направление деятельности 
любого элемента национальной экономики в рамках базовой стратегии. Стратегическая аль-
тернатива - курс действий в рамках выбранной стратегии.  

В работах по стратегии регионального развития все более широкое распространение по-
лучает сценарный подход. В нем находят синтетическое отражение как методология, так и ме-
тодика перспективных разработок. Определились два основных типа сценарных подходов. 

 

Динамика объемов реализации МП г. Донецка в 2000 - 2020 гг.

y = 2E-74e0,0887x

R2 = 0,8448
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y = 2835,2x - 6E+06

R2 = 0,812

y = 8E-259e0,3008x

R2 = 0,8466
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Рис. 1.11. Оценка первоначального (2007 г.- а) и уточненного (2011 г. - б) пессимистического и 
оптимистического вариантов развития малого бизнеса в г. Донецке в разрезе  объемов реали-

зации продукции, работ, услуг. 
 
 

Таблица 1.23 
Оценка динамики занятости в малых предприятиях г. Донецка  

в 2000 – 2020 гг. (первоначальный – 2007 г., и уточненный – 2011 г. варианты) 

 
Численность занятых в МП, чел. 

Первоначальный вариант, 2007 г. Уточненный вариант, 2011 г. 
Линейный тренд Экспоненциальный тренд Линейный тренд Экспоненциальный тренд 

1995 47737 47737 47737.0 47737.0 
1996 44933 44933 44933.0 44933.0 
1997 52837 52837 52837.0 52837.0 
1998 36070 36070 36070.0 36070.0 
1999 43736 43736 43736.0 43736.0 
2000 56850 56850 56850.0 56850.0 
2001 59326 59326 59326.0 59326.0 
2002 63441 63441 63441.0 63441.0 
2003 68028 68028 68028.0 68028.0 
2004 66529 66529 66529.0 66529.0 
2005 61555 61555 61555.0 61555.0 
2006 57444 57444 57444.0 57444.0 
2007 68678 78835 79309.0 79309.0 
2008 71204 83451 80404.0 80404.0 
2009 73729 88337 75732.0 75732.0 
2010 76255 93509 72631.0 72631.0 
2011 78780 98984 80567.9 83193.7 
2012 81306 104780 82938.3 86628.4 
2013 83831 110914 85308.6 90205.0 
2014 86357 117408 87679.0 93929.2 
2015 88882 124283 90049.4 97807.2 
2016 91408 131560 92419.8 101845.3 
2017 93933 139262 94790.2 106050.2 
2018 96459 147416 97160.6 110428.6 
2019 98984 156047 99531.0 114987.8 
2020 101510 165184 101901.4 119735.2 

 
Первый тип предполагает наличие некой генеральной линии стратегического развития, 

которая не предусматривает существенных изменений. Могут меняться темпы ее реализации – 
в зависимости от конкретных условий. Соответственно, рассчитываются три варианта сцена-
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рия: «оптимистический», возможный при благоприятном ходе событий, «пессимистический» – 
при неблагоприятных условиях, и промежуточный вариант – «реалистический».  

 
 

Динамика численности занятых в малых предприятиях 
г.Донецка в 1991-2020 гг.y = 2393,5x - 5E+06

R2 = 0,6586

y = 2E-45e0,0569x

R2 = 0,517
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Рис. 1.12. Оценка первоначального (2007 г.- а) и уточненного  
(2011 г. - б) пессимистического и оптимистического вариантов развития малого бизнеса в г. 

Донецке в разрезе численности занятых 
 

Таблица 1.24 
Оценка динамики доли занятости в малых предприятиях  

г. Донецка в 2000 – 2020 гг. (первоначальный – 2007 г., и уточненный – 2011 г. варианты)  
в общей численности занятых 

 

Доля занятых в МП в общей занятости,% 
Первоначальный вариант, 2007 г. Уточненный вариант, 2011 г. 

Линейный тренд Экспоненциальный тренд Линейный тренд Экспоненциальный тренд 
1995 12,00 12,00 12.0 12.0 
1996 12,10 12,10 12.1 12.1 
1997 15,10 15,10 15.1 15.1 
1998 10,90 10,90 10.9 10.9 
1999 13,70 13,70 13.7 13.7 
2000 14,90 14,90 14.9 14.9 
2001 15,80 15,80 15.8 15.8 
2002 16,50 16,50 16.5 16.5 
2003 17,10 17,10 17.1 17.1 
2004 16,20 16,20 16.2 16.2 
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Окончание табл. 1.24 

 

Доля занятых в МП в общей занятости,% 
Первоначальный вариант, 2007 г. Уточненный вариант, 2011 г. 

Линейный тренд Экспоненциальный тренд Линейный тренд Экспоненциальный тренд 
2005 14,70 14,70 14.7 14.7 
2006 13,42 13,42 18.5 18.5 
2007 19,14 21,20 17.9 17.9 
2008 19,86 22,84 18.4 18.4 
2009 20,58 24,60 18.9 18.9 
2010 21,30 26,50 18.2 18.2 
2011 22,02 28,55 19.6 20.1 
2012 22,74 30,75 20.1 20.7 
2013 23,45 33,13 20.5 21.4 
2014 24,17 35,69 21.0 22.0 
2015 24,89 38,44 21.5 22.7 
2016 25,61 41,41 21.9 23.4 
2017 26,33 44,61 22.4 24.1 
2018 27,05 48,06 22.9 24.9 
2019 27,77 51,77 23.3 25.7 
2020 28,49 55,77 23.8 26.5 

 
Второй тин предполагает определение нескольких генеральных линий развития, то есть 

варианты сценария различаются не по скорости достижения цели, а по ожидаемой результа-
тивности и путям (методам) ее достижения. При таком подходе можно рассматривать четыре 
варианта сценария: 1) умеренно-консервативный; 2) инновационный; 3) инвестиционный;  
4) проектно-консервативный. 

Умеренно-консервативный вариант исходит из того, что основные типы и виды ры-
ночного бизнеса в регионе уже структурировались и закрепились. Они позиционируются как 
результативно функционирующие в рамках существующей ныне системы экономических от-
ношений, и их не следует подвергать резким переменам. Вариант предполагает невысокие эко-
номические и социальные риски, однако характеризуется низкими темпами роста валового ре-
гионального продукта, а следовательно, и уровня жизни населения. Успешность его реализа-
ции в большой мере зависит от решений, принимаемых на национальном уровне.  

Инновационный вариант основывается на максимальной, проводимой в сжатые сроки 
концентрации ресурсов в инновационном секторе экономики и малого предпринимательства. 
Таким образом обеспечивается прорыв в технологической и технической модернизации произ-
водства, высокая конкурентоспособность инновационных продуктов на внутреннем и внешнем 
рынках, резко ускоряются темпы роста валового регионального продукта, достигается сущест-
венный прирост доходности производства и заметное повышение жизненного уровня населе-
ния. Но при реализации этого варианта риски возрастают, особенно в связи с необходимостью 
достаточно точно определить «точки роста» (объекты концентрации ресурсов).  

Инвестиционный вариант предполагает активизацию деятельности по привлечению в 
область инвестиций, причем при условии сосредоточения всех сил и ресурсов на эти цели. 
Важная роль отводится привлечению иностранных вложений, чему должен способствовать по-
зитивный образ области, который необходимо создать у зарубежных инвесторов. Этот вариант 
обеспечивает достаточный экономический рост и социальную эффективность, условия для по-
ступательного развития в последующие годы. Однако здесь многое зависит от совершенство-
вания национального и регионального нормотворчества, наличия эффективных инвесторов и 
менеджеров, решения ряда организационных и экономических проблем, что требует значи-
тельного времени. Недостатки варианта – необходимость возврата инвестиционных кредитов и 
отсутствие четких критериев оценки эффективности вложений.  

Осуществление инновационного и инвестиционного вариантов в чистом виде затрудни-
тельно; они более соответствуют стратегии общенационального, а не регионального уровня, 
поскольку в руках центра сосредоточены основные нормативно-правовые, финансово-
экономические, административные инструменты региональной политики. В их числе: законы, 
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указы Президента, постановления Правительства, нормативные акты органов исполнительной 
власти, госбюджет, дотации, субсидии, трансферты. Особую группу составляют: налоговое и 
таможенное регулирование, кредитно-денежная политика, государственные заказы и заказы 
для государственных нужд и т.д. Набор же рычагов, которым располагает область, гораздо 
скромнее.  

 

Динамика доли занятых в малых предприятиях в общей 
численности занятых г. Донецка в 1991 - 2020 гг.
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Рис. 1.13. Оценка первоначального (2007 г.- а) и уточненного  

(2011 г. - б) пессимистического и оптимистического вариантов развития малого бизнеса в г. 
Донецке в разрезе доли занятых на малых предприятиях в общей численности занятых 

 
Проектно-консервативный вариант направлен на преодоление слабостей описанных 

выше вариантов и связанных с ними угроз. В этом случае усилия предлагается сосредоточить 
прежде всего на расширении деятельности по созданию более комфортного делового климата, 
поддержке малого и среднего предпринимательства, стимулированию внутреннего спроса. Для 
этого не требуются масштабные бюджетные вложения – нужны четкие правила игры, полити-
ческая воля и профессионализм региональной и муниципальной власти. Созидательная сила 
этого варианта видится в формировании и реализации крупных проектов институционального 
и коммерческого типов, ориентированных на диверсификацию и структурные сдвиги в эконо-
мике региона, привлечение незадействованных финансовых ресурсов, включая те, которыми 
располагает население. 

Например, разработать и предложить региональным властям осуществить ряд мега-
проектов, которые могут обеспечить в области наиболее существенные экономические и соци-
альные результаты. Среди них:  

структурирование и развитие агломерации «Донецк - Макеевка», прежде всего в направ-
лении упрочения интеграционных связей между металлургическими предприятиями агломера-
ции и машиностроительными заводами области;  
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Таблица 1.25 
Оценка динамики количества физических лиц-предпринимателей г. Донецка в 2000 – 2020 гг. 

 
Количество физических лиц-предпринимателей, чел 

Линейный тренд Экспоненциальный тренд 
1998 18213 18213 
1999 18572 18572 
2000 23604 23604 
2001 26635 26635 
2002 28705 28705 
2003 31698 31698 
2004 33910 33910 
2005 36574 36574 
2006 37176 37176 
2007 39577 42373 
2008 42088 46662 
2009 44599 51384 
2010 47110 56584 
2011 49621 62310 
2012 52132 68616 
2013 54643 75560 
2014 57154 83207 
2015 59665 91627 
2016 62176 100900 
2017 64687 111111 
2018 67198 122355 
2019 69709 134737 
2020 72220 148373 

 

Динамика количества физических лиц предпринимателей 
г. Донецка в 1998-2020 гг.
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Рис. 1.14. Оценка пессимистического и оптимистического вариантов развития малого  

бизнеса в г. Донецке в разрезе численности физических лиц-предпринимателей. 
 
обеспечение устойчивого и эффективного функционирования транспортного комплекса, 

развитие его инфраструктуры;  
развитие агропромышленного комплекса области с целью выхода с конкурентоспособ-

ными продуктами на новые платежеспособные и емкие рынки;  
развитие туристических услуг, особенно в зонах, где сосредоточено большое число исто-

рико-художественных достопримечательностей;  
модернизация системы образования в направлении более полного соответствия требова-

ниям рынка;  
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развитие региональной системы здравоохранения, прежде всего в целях увеличения про-
должительности жизни населения. 

В Концепции социально-экономического развития России рассматриваются три сцена-
рия: 1) экспортно-сырьевой (развитие за счет увеличения добычи нефти и газа); 2) инерцион-
ный (при сохранении существующей модели и темпов развития экономики); 3) инновационный 
(в основе которого будет лежать всемерное развитие нанотехнологий). 

В литературе можно встретить различные подходы к описанию различий инерционного и 
инновационного сценариев развития систем. В модели, модернизированной за счет добавления 
модуля учета НТП, расчет выполняется по двум сценариям: инерционному и инновационному. 
Сценарий инерционного развития предполагает пониженные темпы роста экономики, которые 
и далее постепенно снижаются, главным образом, в связи с возрастанием ресурсных ограниче-
ний и невозможностью их компенсации за счет ресурсосбережения. Развитие по инерционному 
сценарию строится в основном исходя из сохранения существующих макроэкономических тен-
денций. Инновационный cценapuй, наоборот, характеризуется высокими темпами развития и 
предусматривает переход к инновационному использованию достижений НТП при внедрении 
энергосберегающих мероприятий. 

При формировании пессимистического (инерционного) варианта прогноза можно ис-
ходить из простой экстраполяции на весь прогнозируемый период среднестатистических тем-
пов динамики роста субъектов предпринимательской деятельности за несколько прошедших 
лет: Yn+1 = Yn * T cp, где Yn – конечный известный уровень ряда динамики, n – число перио-
дов динамического ряда; Т ср – средний темп роста; Yn+1 – прогнозируемое значение. Обычно 
такой средний темп роста рассчитывается по формуле: Т ср = ( Yn / Y1)1/n.. 

Поскольку процесс развития малых предприятий в регионе находится в стационарной 
стадии на протяжении  1994-1999 годов, то расчетное значение этого показателя составит:   
Т ср = (7240 / 5785)1/6 = 1,251/6= 1,04 

При этих условиях и допущениях на 01.01.2011 года по пессимистическому сценарию 
можно было бы ожидать появления в Донецке cледующего числа cубъектов малого предпри-
нимательства: Y2011 = Y2000 * (1,04)11 = 7240 * 1,54= 11146. На 01.01.2020 эта цифра может соста-
вить: Y2020 = Y2000 * (1,04) 20 = 7240 * 2,77 = 15863. Другими словами, количество МП на 1000 
жителей составит к 2011 году – 11 единиц, к 2020 году – 16 единиц. Таким образом, лишь за 
пределами горизонта прогноза достигается современное состояние развития малого бизнеса в 
странах со смешанной экономикой, когда на 1000 жителей приходится от 35 до 70 субъектов 
малого предпринимательства. Однако, как показала практика, такое соотношение было достиг-
нуто уже к 2003 – 2004 году. Превысив пессимистические оценки почти на 5 лет. 

Таким образом, в соответствии с пессимистическим вариантом прогноза можно ожи-
дать, что малое предпринимательство г.Донецка будет по-прежнему осуществлять значитель-
ную часть специфических для кризисного переходного периода функций. Борьба за выжива-
ние, первоначальное накопление капиталов, противодействие высокому росту безработицы ос-
танутся основными функциями малого предпринимательства. В то же время следует ожидать 
постепенного смещения центра тяжести деятельности малого предпринимательства в произ-
водственную деятельность, главным образом очагового развития строительных и промышлен-
ных МП, а также оказания услуг. Доминирующими для МП г.Донецка останутся торгово-
посредническая деятельность, обслуживание разнообразных рыночных структур. Освоение но-
вых  сфер хозяйственной деятельности при реализации этого варианта прогноза будет проис-
ходить медленно при сохраняющейся межрегиональной дифференциации этого процесса. 

Из числа факторов,  стимулирующих рост  количества малых предприятий, наиболее ак-
тивно проявит себя безработица: малое предпринимательство при закрытии многочисленных 
нерентабельных предприятий должно  стать источником новых рабочих мест. Действие других 
определяющих факторов в этих  условиях будет  подавлено безработицей, хотя произойдут не-
которые положительные  сдвиги, выражающиеся в первую очередь в декриминализации МП, в 
создании упрощенной системы финансовой отчетности и в нормализации уплаты налогов. 

В структуре малого предпринимательства сфера торговли и общественного питания не-
сколько сдадут свои позиции и составят 35-40% от общего числа малых предприятий. Сферы 
промышленности и строительства увеличат свою долю до 30-35%; около 10% МП будут сосре-
доточены  на коммерческой деятельности по обслуживанию рынка; 4-6% - на науке и научном 
обслуживании (массовый “исход” кадров из НИИ и КБ уже фактически завершается, опере-
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жающего же роста высоко технологических секторов  производства при данном  варианте раз-
вития народного хозяйства ожидать не приходится); лишь 5-6% будут действовать в сфере 
транспорта и связи, и примерно по 1,5-2% числа МП  придутся соответственно на сельское 
(вследствие неопределенности аграрного законодательства) и жилищно-коммунальное хозяй-
ство. Доля МП в бытовом обслуживании населения возрастет до 6-8%, более значительному 
росту будет препятствовать низкий платежеспособный спрос населения. 

Официально фиксируемая статистикой стоимость используемых МП основных средств 
от общей по г.Донецку и его пригородной зоне увеличится до 8-10%. Доля же МП в общем 
объеме  реализуемой продукции города возрастет до 30%. Однако одновременно произойдет 
уменьшение уровня  официально фиксируемой эффективности деятельности МП, прежде всего 
за счет снижения ее прибыльности, а инвестиционная деятельность МП будет продолжать от-
ставать от среднего уровня (как  следствие, главным образом, манипуляций МП с отчетностью 
с целью скрыть реальную высокую эффективность своей деятельности, чтобы уйти от налого-
обложения). 

В оптимистическом варианте прогноза предполагается, что экономика Украины в дол-
госрочной перспективе, используя все резервы повышательной траектории очередной волны 
цикла Кондратьева, выйдя на экспоненциальный тренд развития, перейдет к этапу реального 
устойчивого экономического роста, активной инвестиционной и инновационной деятельности 
предприятий всех форм собственности. Общий набор определяющих факторов останется в 
этом  случае тем же, что и в первом случае. Однако на первое место в определении основных 
тенденций развития сферы малого предпринимательства выйдут, как предполагается, фактор 
инновационно-инвестиционной политики, процесс концентрации производства и капиталов, 
который повлечет за собой активное создание новых кооперационных и технологических це-
почек рыночного хозяйства.  

Включение в них малого предпринимательства даст сильное дополнительное ускорение 
развитию МП в производящем секторе, инновационной сфере, а также малых фирм, оказы-
вающих производственные услуги. В случае реализации данного варианта прогноза в структу-
ре малого предпринимательства общая доля МП производящих товары и оказывающих услуги 
возрастет и достигнет 40-60%, причем внутри самой этой группы доля собственно промышлен-
ных МП составит от 50 до 70%. 

Может быть поставлена задача выхода на современную концентрацию малого бизнеса в 
развитых странах к 2011 году, предшествующему проведению  чемпионата Европы по футболу 
«Евро-2012». Тогда общая численность МП в этот период в г.Донецке должна составить мини-
мум 25000, то есть почти вдвое больше, чем в 2006 г., а численность прямо или косвенно на 
них занятых будет, возможно, даже несколько меньше, чем в условиях, принятых для первого 
варианта прогноз. Но структура этих МП будет по многим позициям отлична от первого вари-
анта прогноза в пользу инновационного малого предпринимательства. 

Тогда методом обратного счета можно определить средний темп роста, который должен 
быть достигнут в этот период:    

Y2011=25000,        Y2000= 7240 
Тср = (25000 /7240)1/11= (3,45)1/11= 1,12 
В дальнейшем динамика развития малого бизнеса несколько снизится, темпы его роста 

станут равными принятым при пессимистическом варианте прогноза, а возможно и более низ-
кими, поскольку критическая масса его будет достигнута на первом этапе. 

Y2020 - 2026 = 25000 * (1,04)15 = 25000 * 1,8 = 45024 
Помимо увеличивающегося тяготения МП к производственной деятельности следует 

ожидать относительного увеличения доли МП, занимающихся научной и инновационной дея-
тельностью (до 15-20%). За счет расширения платежеспособного спроса населения произойдет 
увеличение до 6-8% доли МП, оказывающих услуги населению. Увеличится доля МП в сель-
ском хозяйстве - до 5-10%. В то же время сократится доля МП, занятых торговой и посредни-
ческой деятельностью. 

Перестановка акцента на производственную и инновационную деятельность в большей 
мере увеличит и общий вклад МП в объем реализованной продукции города и  его пригород-
ной зоны (примерно до 35-40%). Эффективность деятельности МП, возможно, несколько воз-
растет, но в гораздо большей мере возрастет инвестиционная активность МП; значительно уве-



 

 55

личится число МП, вкладывающих средства в свое собственное развитие и развитие своих 
партнеров. 

Однако реализация этого варианта потребует значительных политических усилий и 
финансовых ресурсов на переориентацию структуры экономики города с традиционных 
тяжелых отраслей  промышленности на современные постиндустриальные именно на 
начальном этапе. В то же время экономическая ситуация в стране такова, что дополни-
тельные источники, кроме средств государственного бюджета и минимальных размеров 
иностранной технической помощи на реструктуризацию экономики города в этом на-
правлении, фактически отсутствуют. 

Исходя из вышеизложенного в качестве рекомендуемого, наиболее реалистического 
варианта прогноза может быть рассмотрен следующий. Задача достижения критической мас-
сы субъектов малого предпринимательства – 20-25 тысяч единиц должна быть отнесена на ко-
нец прогнозируемого периода – 2020 - 2025 годы. Исходя из этого, расчетный средний темп 
роста должен составить: 

Тср = (30000/7240)1/20 = 4,141/20 = 1,06. 
Тогда динамика изменения численности субъектов малого предпринимательства соста-

вит: 
На 01.01.2011: Y2011 = 11595 * (1,06)6 = 11595 * 1,419 = 16453 
На 01.01.2020:  Y2020 = 11595 * (1,07)15 =11595 * 2,759 = 31990 
В последующем также можно ожидать снижения средних темпов роста до 2-3% в год. 

При любом сценарии развития сфера малого предпринимательства будет оказывать все боль-
шее воздействие на развитие экономики города, процессы ее стабилизации. Исключительно 
важной станет социальная функция малого предпринимательства. В условиях возрастающей 
напряженности на рынке труда - безработицы - сектор малого предпринимательства окажется 
одним из главных источников создания новых рабочих мест и пополнения средств местных 
бюджетов городов и районов. Предпринимательский сектор последовательно сформирует тот 
средний слой общества - слой собственников, который послужит гарантом укрепления соци-
альной стабильности в Украине.  

Прогнозные оценки отраслевой структуры занятости в малом бизнесе г. Донецка. 
Для оценки отраслевой структуры занятости в секторе малого бизнеса города была проанали-
зирована сложившаяся структура в 1991 - 2005 годах, уточнение не производилось в связи с от-
сутствием необходимых статистических данных.. В 2000 -2006 г. по сравнению с 1991 г. 
удельный вес  занятых в промышленных и строительных малых предприятиях города в общей 
численности занятых в этом секторе экономики имел тенденцию к снижению. В то же время 
основной приток предпринимателей шел в сферу торговли и посредничества. 

В настоящее время около половины занятых в малых  предприятиях (47,2%)  работают в 
сфере торговли и общественного питания, а 82,2% общей численности предпринимателей - фи-
зических лиц (табл. 1.26 – 1.27) занимаются торгово-посреднической деятельностью. В целом, 
как показывает анализ зарубежного опыта, удельный вес этих отраслей в малом бизнесе тради-
ционно высок в рыночной экономике.  

В качестве наметившегося положительного структурного сдвига среди предпринимате-
лей-физических лиц можно выделить увеличение доли занятых в сфере услуг и соответствую-
щее снижение в торгово-посреднической деятельности.  

Необходимо также оценить долю занятых, работающих по контракту с индивидуальны-
ми предпринимателями и в сфере “теневой” экономики. Для оценки этой категории будем ис-
ходить из следующих предпосылок. Поскольку в прогнозируемом периоде не предвидится су-
щественного изменения численности населения города и резких структурных сдвигов в демо-
графической структуре, то удельный вес трудоспособного населения примем равным 50%, то 
есть на уровне 500 тыс. человек. 

К 2000 году по данным официальной статистики численность занятых в экономике горо-
да складывалась  из: 

среднесписочной численности занятых в традиционных отраслях экономики города - 
310845 человек,  

среднесписочной численности занятых в малых предприятиях - 38461 человек и пред-
принимателей-физических лиц - 18572 человек. 
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В сумме она составляла 367878 человек. Исходя из этого, количество лиц, работающих 
по контракту с индивидуальными предпринимателями и в сфере теневого бизнеса может быть 
оценено на уровне 130 тыс. человек. Поскольку в структуре  предпринимателей (физических 
лиц) “львиная доля” приходится на занятых в торговле, как правило содержащих несколько 
торговых точек, которые порой работают и круглосуточно, то разумно предположить что с ка-
ждым из них по контракту работает 3-5 человек, что в целом по городу составит около 90 ты-
сяч человек.  

Таким образом, удельный вес предпринимателей физических лиц и работающими с ними 
по найму может быть оценен на период 2000-2011 годов на уровне 20% занятых в экономике 
города с возможным последующим его снижением и стабилизацией в период 2011-2020 годов  
на уровне 15%. При этом следует исходить из того, что в условиях нормального функциониро-
вания экономики и разумной налоговой политики будут созданы благоприятные условия для 
развития именно “самозанятости” этой группы  предпринимателей и членов их семей. А по ме-
ре расширения бизнес будет приобретать более сложные организационно-правовые формы - 
юридических лиц. 

Оставшиеся (130 тыс. - 90 тыс.) 40 тысяч (или около 10%) будут задействованы в сфере 
“теневой” экономики. 

При оценке прогнозной численности занятых в малых предприятиях в рамках рекомен-
дуемого варианта на период до 2011 года следует исходить из полученной нами оценки их об-
щего числа на уровне 13-14 тысяч единиц, при средней численности работающих в 7-8 человек, 
что составит: 

З2011 = 14000 х 8 чел. = 112 000 чел. 
Предполагается, что благодаря целеустремленной государственной и региональной по-

литике содействия развитию приоритетных направлений малого бизнеса произойдут опреде-
ленные структурные изменения (столбцы 2 и 3 табл. 1.28).  

 
Таблица 1.28 

Прогноз отраслевой структуры занятости в малых  
предприятиях г. Донецка в 2011-2020 гг. 

 2011 2020 
чел. % чел. % 

Работающие, всего 112000 100,0 264000 100,0 
Промышленность 24640 22,0 66000 25,0 
Строительство 15680 14,0 47520 18,0 
Транспорт 4480 4,0 13200 5,0 
Связь 3360 3,0 13200 5,0 
Сельское хозяйство 1120 1,0 5280 2,0 
Торговля 34720 31,0 40000 15,0 
Жилищно-коммунальное и бытовое  
обслуживание  

7840 7,0 21120 8,0 

Наука и научное обслуживание 3360 3,0 13200 5,0 
Прочие 16800 15,0 71280 27,0 

 
Повышение удельного веса производственных и научных малых предприятий и сниже-

ние удельного веса торговых. Структура самозанятости в этот период приведена в столбцах 2 и 
3 табл. 1.28. 

Таким образом структура занятости в экономике города в начальный прогнозируемый  
период  (2012 г. ) будет следующей: занятые в традиционных отраслях - 250 000 -200 000 чел.; 
занятые в малых предприятиях - 100 000-120 000 чел.; самозанятые и занятые у них  - 100 000- 
130 000 чел.; занятые в теневой экономике  -  50  000 чел. Оценка вариантов динамики количе-
ства физических лиц - предпринимателей в г. Донецке приведена на рис. 1.15. 

На период до 2020 года при условии увеличения количества малых предприятий до 30- 
33 тысяч единиц при сохранении их того же размера проектируется увеличение занятых в ма-
лых предприятиях до: 

З 2020  = 33000 х 8 чел. = 264 000 чел.  
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Динамика количества физических лиц предпринимателей 
г. Донецка в 1998-2020 гг.
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Рис. 1.15. Прогнозные варианты динамики количества физических лиц - предпринимателей 

 в г. Донецке в 1998 – 2020 гг. 
 
При этом будет сохранена тенденция приведения отраслевой структуры сектора малого 

предпринимательства к структуре стран с развитой рыночной экономикой. Структура занято-
сти в экономике города приобретет следующий вид: занятые в традиционных отраслях -  
120 000 - 150 000 чел.; занятые в малых предприятиях - 250 000 - 270 000 чел.; самозанятые и 
занятые у них  - 100 000 - 130 000 чел.; занятые в “теневой” экономике -  50 000 чел. Оценка 
динамики и прогноз отраслевой структуры занятости предпринимателей (физических лиц) в 
г.Донецке в 1998 - 2020 гг. приведены на рис. 1.16. и табл. 1.29. 
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потребления в г. Донецке в 1998 - 2020 гг.y = 77,583x - 154710
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Динамика численности физических лиц - 
предпринимателей, занимающихся торгово-

посреднической деятельностью в г. Донецке в 1998 - 
2020 гг. y = 1954,9x - 4E+06

R2 = 0,6917

y = 3E-80e0,0965x

R2 = 0,6343
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Рис. 1.16. Оценка динамики и прогноз отраслевой структуры занятости предпринимателей 
(физических лиц) в г.Донецке в 1998 - 2020 гг. 

 
 

Таблица 1.29 
Динамика и прогноз отраслевой структуры занятости предпринимателей (физических лиц) в 

г.Донецке в 1998 - 2020 гг. 

 

Количество физических лиц - 
предпринимателей в произ-

водстве ТНП, чел 

Количество физических 
лиц-предпринимателей в 

сфере услуг, чел 

Количество физических лиц-
предпринимателей в торгово-

посреднической деятельности, чел 
Линейный 
тренд 

Экспоненци-
альный тренд 

Линейный 
тренд 

Экспоненци-
альный тренд

Линейный 
тренд 

Экспоненциальный 
тренд 

1998 378 378 2086 2086 15730 15730 
1999 452 452 2830 2830 15271 15271 
2000 329 329 2189 2189 11691 11691 
2001 678 678 4252 4252 23801 23801 
2002 455 455 4856 4856 26976 26976 
2003 617 617 5315 5315 27614 27614 
2004 633 633 5123 5123 26999 26999 
2005 884 884 4988 4988 27713 27713 
2006 1081 1081 4914 4914 27114 27114 
2007 999 808 6121 7825 28049 38843 
2008 1076 915 6533 8801 30056 42779 
2009 1154 1035 6945 9898 32063 47113 
2010 1231 1172 7357 11133 34070 51886 
2011 1309 1326 7769 12521 36077 57142 
2012 1386 1501 8181 14082 38084 62931 
2013 1464 1699 8593 15838 40091 69307 
2014 1542 1923 9005 17813 42098 76328 
2015 1619 2176 9417 20034 44105 84061 
2016 1697 2463 9829 22531 46112 92577 
2017 1774 2788 10241 25341 48119 101956 
2018 1852 3155 10653 28500 50126 112286 
2019 1930 3571 11065 32054 52133 123661 
2020 2007 4042 11477 36050 54140 136189 
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1.5. Результативність діяльності малих підприємств за умов конкурентного  
середовища та способи її реалізації 

 
Практика функціонування малих підприємств в Україні, ще раз доводить існування ряду 

спільних проблем які значною мірою впливають на результативність їх діяльності за умов не-
стабільної економіки. Ефективність діяльності малих підприємств залежить від значної кілько-
сті факторів, більша частка яких є спільними для економік двох країн. Одним із визначальних 
факторів розвитку національної економіки є становлення та розвиток підприємницької діяль-
ності і підтримка належного конкурентного середовища для їх функціонування. Успіхи та ре-
зультати функціонування малих підприємств в першу чергу залежать від ступеня їх норматив-
но-правової підтримки. Вагомою складовою успіху підприємницької діяльності за умов ринко-
вої економіки, що загострюються наслідками кризових явищ, є економічна безпека суб’єктів 
господарювання, що є визначною часткою, яка обумовлює рівень конкурентоспроможності 
країни та її національної безпеки.  

Проблеми функціонування малих підприємств, значною мірою формуються залежно від 
стану та розвитку ринкових відносин, які в кінцевому рахунку визначають рівень їх конкурен-
тоспроможності. Існує значна кількість наукових розробок та публікацій, що спрямована на 
вирішення існуючих проблем. Питанням оцінки конкурентоспроможності, результативності ді-
яльності суб’єктів господарювання присвячені роботи провідних вчених-економістів таких як 
Р.А. Фатхутдінов, Г.Л. Азоєв, А.Д. Юданов, А.П. Градов, В.М. Гейц, М.П. Войнаренко, Й.М. 
Петрович та ін.  

Практика функціонування вітчизняних малих підприємств дає можливість виділити такі 
основні тенденції щодо основних характеристик їх діяльності, а саме: значна частина малих пі-
дприємств є збиткові при чому за останні роки зросла частка збиткових малих підприємств і ві-
дповідно зменшилась частина підприємств, що отримали прибуток; темпи зростання обсягів 
реалізованої продукції, з урахуванням індексів інфляції, у провідних галузях, є незначні; змен-
шується кількість зайнятих та найманих працівників; спостерігається зменшення кількості ма-
лих підприємств на 10 тис. населення; зменшився загальний обсяг валових капітальних інвес-
тицій в матеріальні активи; значно знизився рівень рентабельності операційної діяльності у 
ключових галузях економіки та ін. Зазначені негативні тенденції діяльності малих підприємств 
впливають на рівень їх економічної безпеки, рівень інвестиційної привабливості, конкурентос-
проможності, що значною мірою визначає результативність діяльності малих підприємств. 

Неефективне функціонування підприємств у конкурентному середовищі створює ряд 
проблем, що призводять до поглинання, злиття, ліквідації, реорганізації підприємства. Погли-
нання підприємств здійснюється шляхом придбання його чистих активів або контрольного па-
кету акцій. Злиття підприємств відбувається шляхом об’єднання підприємств і створенням но-
вої юридичної особи, або приєднанням до головного підприємства. Ліквідація підприємств мо-
же статися у разі банкрутства, на підставі рішення суду, з власної ініціативи та ін.  

Важливо наголосити, що результативність функціонування малих підприємств значною 
мірою залежить від фаз функціонування підприємства та етапів його діяльності. В теорії ринку 
виділяють стадії життєвого циклу підприємства, які обумовлюють рівень його економічної 
безпеки, конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості, а саме: народження, дитин-
ство, юність, рання зрілість, остаточна зрілість, старіння.  

Надійними вважаються підприємства, що перебувають у перших чотирьох стадіях. Най-
більш привабливими вважаються підприємства, що знаходяться у стадії юності та ранньої зрі-
лості. Підприємство у стадії остаточної зрілості може вважатись інвестиційно-привабливим у 
випадку, коли підприємство продовжує підтримувати високі темпи зростання по виробництву 
реалізації продукції та підтримки своїх позицій на ринках збуту. На останній стадії функціону-
вання – старість підприємство не вважається інвестиційно-привабливим і конкурентоспромож-
ність його може значно погіршитись. Загальний період функціонування підприємства з ураху-
ванням всіх стадій визначається приблизно у 20-25 років, після чого суб’єкт господарювання 
припиняє свою діяльність, або відновлюється відповідно до обраної стратегії. Важливо наголо-
сити, що період функціонування малих підприємств є значно меншим, що обумовлено цілим 
рядом особливостей його діяльності.  

Відповідно до стадій життєвого циклу підприємства доцільно окреслити основні фази 
функціонування малого підприємства, а саме: формування (зародження підприємства з ураху-
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ванням оцінки перспективності його функціонування); розвиток та вихід на ринок (пошук та 
захоплення своєї частки ринку); закріплення позицій, забезпечення стабільності (покращення 
фінансового стану); припинення діяльності (відновлення до обраної стратегії). Взаємозв’язок 
фаз функціонування малого підприємства представлено нами на рис.1.17. 

 
 

 
Рис. 1.17.  Взаємозв’язок фаз функціонування малого підприємства 

 
Доцільно зазначити, що відновлення діяльності підприємства можливе за умов коли пе-

редбачена значна диверсифікація видів продукції, зміна видів діяльності підприємства та його 
вагоме перепрофілювання. У такому випадку підприємство можна розглядати, як об’єкт що є 
конкурентоспроможним, має певний рівень інвестиційної привабливості та певний рівень еко-
номічної безпеки. 

Важливо наголосити, що результативність діяльності малих підприємств значною мірою 
залежить від фази його функціонування, основної мети та завдань, що їй відповідають. Також 
значний вплив на результати діяльності малих підприємств мають позитивні та негативні хара-
ктеристики їх діяльності, які представлено на рис. 1.18. Нами виділено ряд основних позитив-
них характеристик діяльності малих підприємств, що мають відповідно позитивний вплив на 
результативність їх діяльності, а саме: порядок відкриття та державної реєстрації; спосіб одер-
жання доходів та прибутків; особливості функціонування, оперативність, гнучкість; можли-
вість використання ресурсів; оперативність менеджменту; рівень нормативно-правового забез-
печення та ін. 

Також на рис.2 представлено низку основних негативних характеристик діяльності малих 
підприємств, що мають відповідно позитивний вплив на результативність їх діяльності, а саме: 
низький рівень конкурентоспроможності; нестабільність функціонування, висока залежність 
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від зовнішнього середовища; рівень фінансово-кредитного забезпечення; ризик втрати активів; 
мінливість та обмеженість масштабів бізнесу; рівень нормативно-правового забезпечення та ін. 

Важливо зауважити, що рівень нормативно-правового забезпечення визначено нами, з 
одного боку як позитивну характеристику, що підкреслює відсутність деталізованого підходу 
щодо регламентування правової підтримки малих підприємств, з іншого боку, –  негативну ха-
рактеристику, що сприяє «тінізації» малого бізнесу. 

Важливо зауважити, що на всіх фазах діяльності підприємства на результативність його 
діяльності впливають позитивні і негативні характеристики їх функціонування. Доцільно, на 
нашу думку, виділити певний перелік груп показників, які з одного боку саме знаходяться під 
впливом факторів, а з іншого, є індикаторами результативності діяльності малих підприємств.  

 

 
 

Рис. 1.18. Вплив основних характеристик діяльності малих підприємств  
на їх результативність 

 
Для дослідження результативності діяльності малих підприємств доцільно виділити такі 

групи показників: показники стану активів підприємства; показники стану пасивів підприємст-
ва; показники структури активів та пасивів; показники оцінки фінансового стану; показники 
прибутковості; показники оборотності. Відповідно до зазначених фаз функціонування підпри-
ємства зазначені групи показників мають певну динаміку. Так на першій фазі свого функціону-
вання для підприємств характерні нестійкі темпи зростання по зазначених показниках, а за 
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окремими групами спостерігається стійка позитивна динаміка їх темпів зростання. Для другої 
та третьої фаз для підприємства характерна позитивна динаміка для більшості показників та 
позитивні зміни у структурі активів та пасивів підприємства. Для четвертої фази функціону-
вання можливі дві ситуації, а саме: припинення діяльності, або її відновлення відповідно до об-
раної стратегії. У випадку відновлення діяльності характерна динаміка груп показників, що 
властива першій фазі його діяльності. 

Результативність діяльності малих підприємств значною мірою залежить від існуючих 
зовнішніх та внутрішніх перешкод їх діяльності. Так до основних зовнішніх перешкод відно-
сять наступні [5, с. 26-27]: 

наявність значної кількості адміністративних бар’єрів як на державному, так і на регіона-
льному рівнях; 

незавершеність процесу з регламентації процедур видачі документів дозвільного харак-
теру відповідно до вимог Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяль-
ності»; 

нестабільна та недосконала податкова політика; 
невідповідність кредитно-фінансових механізмів потребам сектора малого підприємниц-

тва; 
мають місце протиріччя між політикою захисту прав найманих працівників та 

обов’язками роботодавців по створенню та розвитку ефективного бізнес середовища. 
Діяльність малих підприємств значною мірою залежить від процесу упорядкованості 

процедур отримання документів дозвільного характеру, ліцензування. Малі підприємства зна-
ходяться у ситуації нав’язування адміністративних послуг і змушені працювати в умовах пос-
тійного порушення конкуренції. 

Вагомий вплив на діяльність підприємств малого бізнесу має значне податкове наванта-
ження. Невиважена фіскальна політика при відсутності чітко визначених податкових норм 
спонукає суб’єктів підприємництва до пошуку нетрадиційних шляхів господарювання. Саме 
мінімізація податків, «тіньова» діяльність малих підприємств та інші спроби вижити уповіль-
нюють розвиток підприємництва, сприяють зниженню їх інвестиційної привабливості та погі-
ршують їх без того важкий стан. 

Наступною важливою проблемою є ускладнений доступ бізнесу до фінансових ресурсів. 
Найбільшою проблемою для працівників малих підприємств є як отримання мікро кредитів на 
короткий термін, так і довгострокове кредитування. Через високі кредитні ризики банківські 
установи не зацікавлені в кредитній підтримці малих підприємств. Значною перешкодою в 
отриманні малими підприємствами кредитів є відсутність заставного майна у суб’єктів малого 
підприємництва, яке може гарантувати банкам повернення кредитних коштів. 

Значною перешкодою розвитку малих підприємств Хмельницького регіону є внутрішні 
перешкоди та проблеми їх діяльності. Регіональною програмою розвитку малого підприємниц-
тва означені наступні [5, с. 27-28]: 

недостатній рівень інформаційного забезпечення; 
слабо розвинена структурна мережа консультаційних та навчальних послуг; 
довготривале руйнування матеріально-технічної бази підприємств агропромислового 

комплексу; неефективне використання угідь для сільськогосподарських робіт; 
низька активність громадських організацій та об’єднань підприємців у прийнятті рішень 

щодо підтримки та розвитку малого підприємництва. 
Неповним та несистематизованим є стан нормативно-правового забезпечення щодо фун-

кціонування малих підприємств. Важливо наголосити, що несвоєчасним, без належного допов-
нення та супроводу є  поповнення баз даних їх нормативно-законодавчої підтримки щодо базо-
вого рівня управління, документів дозвільного характеру, процедур стосовно отримання ліцен-
зій, набуття прав на землю, користування майном та ін. Окреслені перешкоди унеможливлю-
ють та створюють певний ряд труднощів відносно ефективного розвитку та функціонування 
суб’єктів малого бізнесу. 

Значною проблемою є необізнаність суб’єктів малого підприємництва стосовно викорис-
тання консалтингових послуг. На сьогодні ринок консалтингових послуг знаходиться у стадії 
формування, становлення якого ускладнюється недовірою підприємців, високою вартістю їх 
якісних та своєчасних послуг. 
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Наступною важливою проблемою є недостатня підтримка агропромислового комплексу 
державою та місцевою владою, що сприяє ліквідації фермерських господарств, руйнуванню їх 
матеріально-технічної бази, неефективному та неповному використанню сільськогосподарсь-
ких угідь. 

Актуально, на нашу думку, виділити ряд методів впливу на результативність діяльності 
малих підприємства, а саме:  

адміністративно-економічні (мінімізація адміністративних бар’єрів як на державному, 
так на місцевому рівнях, нормативно-законодавче регулювання, правова підтримка, розвиток 
інфраструктури бізнесу, регіональна підтримка та ін);  

політичні (стабільна політична ситуація в державі та за її межами);  
фінансово-кредитні (пільгове кредитування, підтримка мікрокредитування, субсидіюван-

ня на рівні держави та ін);  
податкові (перегляд та оптимізація системи оподаткування з метою легалізації підприєм-

ницької діяльності);  
страхові (страхування майна, ризиків, система профілактичних заходів);  
інформаційні (своєчасне забезпечення оперативною, об’єктивною інформацією та воло-

діння нею, створення спільного інформаційного простору);  
соціальні (захист прав підприємців та споживачів, зв'язок з підприємцями та їх підтримка 

на регіональному рівні). 
Важливо зауважити, що ефективне використання розглянутих вище методів буде сприяти 

покращенню результативності діяльності малих підприємств та укріпленню підприємницького 
середовища. Відповідність підприємницького середовища умовам господарювання, а саме за-
безпеченість фінансово-виробничими ресурсами, реальна оцінка кредитних ресурсів та розмі-
рів процентних ставок, системність та стабільність регуляторної політики держави, удоскона-
лення дозвільної системи у сфері підприємництва, правовий захист підприємців та найманих 
працівників, будуть сприяти покращенню результатів діяльності малих підприємств, легалізації 
малого бізнесу, максимізації надходження коштів до бюджетів всіх рівнів. 
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1.6. Оцінка нормативно-законодавчого регулювання діяльності суб’єктів малого бізнесу 
 
Передумови формування та тенденції розвитку суб’єктів малого бізнесу залежать від рів-

ня нормативно-законодавчого регулювання підприємницької діяльності в Україні. Стан регуля-
торної політики у сфері організації та підтримки функціонування малих підприємств визнача-
ється під впливом національної політики сприяння розвитку підприємництва, а також врахову-
ються регіональні особливості формування сфери малого бізнесу. Важливим аспектом дослі-
дження повинно стати вивчення способів побудови правових взаємовідносин між малими підп-
риємствами та іншими суб’єктами бізнес-мереж. 

Дослідження діючої системи нормативно-законодавчого регулювання малого бізнесу в 
Україні засвідчило існування значної кількості нормативно-правових актів з питань організації 
та проведення підприємницької діяльності, яка дозволяє врахувати як загальні тенденції розви-
тку малих підприємств, так і регіональні особливості їх функціонування. З метою формування 
цілісного уявлення щодо інструментів державного регулювання діяльності суб’єктів малого бі-



 

 66

знесу пропонуємо розглянути проаналізований нами перелік нормативних документів за чоти-
рма напрямами: 

– нормативно-правові документи, які регламентують порядок створення та функціону-
вання малих підприємств в Україні; 

– регуляторні акти з питань ведення підприємницької діяльності, які повинні враховувати 
суб’єкти малого бізнесу при проведенні статутної діяльності; 

– система законодавчої підтримки функціонування малих підприємств на регіональному 
рівні; 

– інструменти правового регулювання взаємовідносин малих підприємств у складі бізнес-
мереж. 

Перший напрям дослідження включає у своєму складі перелік нормативно-правових до-
кументів, які регламентують порядок створення та функціонування малих підприємств в Укра-
їні, і пов’язаний, перш за все, з обґрунтуванням порядку віднесення суб’єктів бізнесу до складу 
малого підприємництва. Еволюція визначень категорій «мале підприємство» та «суб’єкт  мало-
го підприємництва» показує, що ці поняття не є тотожними, тому не можуть використовуватись 
як синоніми. Так, відповідно до ст. 2 Закону України «Про підприємства в Україні» (втратив 
чинність з введенням в дію Господарського кодексу України) для віднесення новостворених та 
діючих суб’єктів підприємництва до складу малих підприємств використовувався критерій кі-
лькості працюючих у різних галузях економіки: 

– у промисловості та будівництві – до 200 чоловік; 
– в інших галузях виробничої сфери – до 100 чоловік; 
– в науці і науковому обслуговуванні – до 100 чоловік; 
– у галузях невиробничої сфери – до 25 чоловік; 
– у роздрібній торгівлі – до 15 чоловік [1]. 
 Відповідно до ст. 63 Господарського кодексу України, малими (незалежно від форми 

власності) визнаються підприємства, в яких середньооблікова чисельність працюючих за звіт-
ний (фінансовий) рік не перевищує п’ятдесяти осіб, а обсяг валового доходу від реалізації про-
дукції (робіт, послуг) за цей період не перевищує 70 млн. гривень [2]. 

Ст. 1 Закону України «Про державну підтримку малого підприємництва» визначено, що 
до суб’єктів малого підприємництва належать фізичні особи, зареєстровані у встановленому 
законом порядку як суб’єкти підприємницької діяльності, а також юридичні особи – суб’єкти 
підприємницької діяльності будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, в 
яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний період (календарний рік) не переви-
щує 50 осіб та обсяг річного валового доходу не перевищує 70 млн. гривень [3]. 

Таким чином, поняття «суб’єкт малого підприємництва» та «мале підприємство» не є то-
тожними, оскільки до суб’єктів малого підприємництва крім малих підприємств відносяться 
також фізичні особи – підприємці.  

З метою підтримки розвитку суб’єктів малого бізнесу в Україні, крім перерахованих но-
рмативних документів, у 2001 році було прийнято Національну програму сприяння розвитку 
малого підприємництва в Україні (далі – Національна програма) [4]. Національна програма 
спрямована на реалізацію державної політики щодо вирішення проблем розвитку малого підп-
риємництва за такими основними напрямами:  

– вдосконалення нормативно-правової бази у сфері підприємницької діяльності; 
– формування єдиної державної регуляторної політики у сфері підприємницької діяльно-

сті; 
– активізація фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки малого підприємництва; 
– сприяння створенню інфраструктури розвитку малого підприємництва; 
– впровадження регіональної політики сприяння розвитку суб’єктів малого бізнесу [4]. 
Розглянемо більш детально порядок реалізації перших двох напрямів Національної про-

грами, пов’язаних з удосконаленням нормативно-правової бази та формуванням єдиної держа-
вної регуляторної політики у сфері підприємницької діяльності. На думку розробників Націо-
нальної програми, незважаючи на велику кількість нормативних документів, які регулюють пі-
дприємницьку діяльність в Україні, питання необхідності їх перегляду та удосконалення зали-
шається доволі актуальною. Відсутність системності породила багато дублюючих правових  
норм,  закріплених  у нормативних актах різної юридичної сили. Тому реалізація першого на-
пряму Національної програми пов’язана, перш за все, з максимальним спрощенням юридичних 
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процедур у правовідносинах «держава – підприємець». Основними шляхами вдосконалення 
правового забезпечення розвитку малого підприємництва є:  

– створення дієвих механізмів захисту прав і свобод підприємців;  
– гармонізація українського законодавства з законодавством Європейського Союзу та 

СНД;  
– забезпечення законодавчої гарантії незмінності та довготривалості державної політики 

щодо підтримки малого підприємництва.  
Формування цілеспрямованої, послідовної та передбачуваної державної регуляторної по-

літики також виступає одним з провідних завдань Національної програми. Реалізація такої по-
літики спрямована, перш за все, на істотне вдосконалення правового регулювання господарсь-
ких відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими ор-
ганами державної влади та суб’єктами малого підприємництва, перегляд регуляторних актів 
для визначення їх доцільності та ефективності в нових економічних умовах, забезпечення 
оприлюднення проектів зазначених актів, а також відстеження результативності регуляторних 
актів. Відповідно до Національної програми, реалізація державної регуляторної політики за-
безпечується шляхом:  

– планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, їх оприлюднення з ме-
тою одержання зауважень і пропозицій;  

– відстеження результативності регуляторних актів та оприлюднення відповідних звітів;  
– удосконалення законодавства з метою зменшення втручання держави у діяльність 

суб’єктів господарювання та усунення перешкод для розвитку підприємницької діяльності;  
– удосконалення дозвільної системи у сфері господарської діяльності, спрощення проце-

дури державної реєстрації суб’єктів господарювання [4]. 
Заходи щодо реалізації державної регуляторної політики спрямовані на забезпечення си-

стемності, послідовності та координації дій з розроблення та прийняття регуляторних актів, 
урахування пропозицій громадськості під час їх опрацювання, досягнення оптимального дер-
жавного регулювання діяльності суб’єктів малого підприємництва. 

Для реалізації визначених Національною програмою напрямів сприяння розвитку малого 
підприємництва в Україні Кабінет Міністрів України щорічно розробляє заходи і передбачає 
виділення відповідних коштів на їх реалізацію під час розробки проектів Закону України про 
Державний бюджет України та Державної програми економічного та соціального розвитку кра-
їни на черговий рік. Наприклад, у 2009 році до переліку заходів з реалізації Національної про-
грами сприяння розвитку малого підприємництва в Україні за напрямом «Удосконалення нор-
мативно-правової бази у сфері підприємницької діяльності» було передбачено розроблення та 
супровід проекту закону України «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері гос-
подарської діяльності», у 2010 році – законопроектів «Про розвиток та підтримку малого і се-
реднього підприємництва в Україні», «Про похідні деривативи», «Про ремісничу діяльність», у 
2011 році –  проекту закону «Про внутрішню торгівлю» [5-7]. 

Важливим положенням проекту Закону України «Про розвиток та підтримку малого і се-
реднього підприємництва в Україні» від 19 жовтня 2011 року, на нашу думку, є встановлення 
державних гарантій захисту суб’єктів малого та середнього бізнесу. Так, відповідно до ст. 5 
проекту Закону, держава при реалізації своїх повноважень у сфері контролю, регулювання дія-
льності малого і середнього підприємництва зобов’язується гарантувати дотримання і втілення 
наступних прав суб’єктів малого і середнього підприємництва: 

1) на спеціальну (спрощену) форму обліку і оподаткування з урахуванням виду діяльнос-
ті суб’єкта господарювання; 

2) незастосування на вимогу суб’єкта малого і середнього підприємництва зміненого по-
даткового законодавства, норми якого погіршують умови діяльності такого суб’єкта, протягом 
десяти років з моменту державної реєстрації суб’єкта малого і середнього підприємництва; 

3) рівне, разом з суб’єктами великого підприємництва, забезпечення можливості на 
участь в конкурсах і тендерах щодо надання послуг, виконання робіт і постачання товарів, які 
проводять державні і комунальні підприємства, установи і організації (державні закупівлі); 

4) незастосування до суб’єктів малого і середнього підприємництва заходів державного 
нагляду (контролю) і контролю за виконанням податкового законодавства протягом п’яти років 
з моменту їх державної реєстрації [8]. 
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Оскільки реалізація заходів з виконання Національної програми сприяння розвитку мало-
го підприємництва передбачає залучення коштів Державного бюджету України, кожного року 
поряд з Планом заходів затверджується Порядок використання державних коштів, які будуть 
спрямовані за даним напрямом, та визначається головний розпорядник видатків. Наприклад, 
відповідно до п. 2 Порядку [9], головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним 
виконавцем бюджетної програми є Міністерство економічного розвитку України. Крім того, 
передбачено, що у 2011 році бюджетні кошти використовуватимуться на реалізацію наступних 
заходів Національної програми: 

–  забезпечення виконання освітньої програми з питань провадження підприємницької 
діяльності для підприємців та широких верств населення, насамперед щодо започаткування та 
ведення власної справи, застосування дозвільних процедур, реєстрації, ліцензування, реалізації 
регуляторної політики; 

– проведення Всеукраїнського конкурсу бізнес-планів підприємницької діяльності серед 
молоді; 

– проведення конференцій, нарад, засідань за круглим столом, форумів, виставок та яр-
марків за участю представників малого підприємництва, відзначення Дня підприємця; 

– видання Національної доповіді про стан та перспективи розвитку підприємництва в 
Україні; 

– проведення презентацій-обговорень щодо впровадження в Україні принципів Акта з 
питань малого бізнесу для Європи [9]. 

Крім затвердження переліку заходів на виконання Національної програми сприяння роз-
витку малого підприємництва, з метою впорядкування системи нормативно-правового регулю-
вання суб’єктів малого бізнесу за кожним з напрямів реалізації програми у 2009-2010 роках бу-
ло прийнято низку нормативно-правових документів, дія яких спрямована на вирішення важ-
ливих економічних проблем (табл. 1.30). 

 
Таблиця 1.30 

Перелік нормативно-правових документів, прийнятих на виконання Національної програми 
сприяння розвитку малого підприємництва у 2009-2010 роках  

(за окремими напрямами програми) 
Напрям Національної програ-

ми 
Нормативно-правові документи 

Вдосконалення нормативно-
правової бази у сфері підприє-
мницької діяльності 

1. План заходів з підтримання експортної діяльності суб’єктів малого та середнього 
підприємництва, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України № 569-
р від 21 травня 2009 року. 
2. Положення про Координаційну раду з питань розвитку малого та середнього підп-
риємництва, затверджене постановою Кабінету Міністрів України № 1210 від 22 
грудня 2010 року 

Активізація фінансово-
кредитної та інвестиційної пі-
дтримки малого підприємниц-
тва 

1. Деякі питання надання суб’єктам малого та середнього підприємництва кредитно-
гарантійної підтримки, постанова Кабінету Міністрів України № 68 від 27 січня 2010 
року.  
2. Порядок та умови проведення конкурсів, перелік документів, що необхідні для мі-
крокредитування суб’єктів малого підприємництва, затверджено наказом Державно-
го комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва № 354 від 12 
листопада 2010 року 

Сприяння створенню інфра-
структури розвитку малого пі-
дприємництва 

1. Порядок реєстрації організацій, діяльність яких спрямована на задоволення потреб 
суб’єктів малого та середнього підприємництва, затверджено постановою Кабінету 
Міністрів України № 510 від 21 травня 2009 року. 
2. Про затвердження форм документів, необхідних для реєстрації організацій як 
об’єктів інфраструктури підтримки малого та середнього підприємництва, наказ 
Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва № 
112 від 2 липня 2009 року 

 
З метою гармонізації роботи суб’єктів малого бізнесу у грудні 2010 року при Кабінеті 

Міністрів України було створено постійно-діючий консультативно-дорадчий орган – Коорди-
наційну раду з питань розвитку малого та середнього підприємництва (далі – Координаційна 
рада) [10]. Основними завданнями Координаційної ради є:  

– сприяння забезпеченню координації діяльності об’єднань малих і середніх підприємців 
з питань, що стосуються розвитку малого та середнього підприємництва, забезпечення захисту 
прав підприємців;  
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– підготовка пропозицій щодо формування і реалізації державної регуляторної політики 
та політики у сфері підприємництва;  

– розгляд та оцінка проектів актів законодавства з питань провадження підприємницької 
діяльності;  

– проведення аналізу стану виконання актів законодавства у відповідній сфері, підготов-
ка і подання Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо його удосконалення;  

– об’єднання зусиль суб’єктів підприємницької діяльності для участі у проведенні еко-
номічних реформ.  

Координаційна рада відповідно до покладених на неї завдань:  
– бере участь у розробленні проектів актів законодавства, які регулюють діяльність мало-

го та середнього підприємництва;  
– готує пропозиції щодо створення правових, економічних та організаційних умов для 

подальшого розвитку підприємницької діяльності, упорядкування роботи з проведення контро-
люючими органами перевірок суб’єктів підприємницької діяльності, усунення дублювання фу-
нкцій із здійснення контролюючими органами заходів державного нагляду (контролю);  

– бере участь у проведенні експертизи проектів актів законодавства з питань, що стосу-
ються розвитку малого та середнього підприємництва;  

– подає Кабінетові Міністрів України підготовлені за результатами своєї роботи пропо-
зиції та рекомендації [10].  

Проводиться робота і щодо налагодження та підтримки міжнародних форм співпраці, а 
також обміну досвідом у сфері регуляторного регулювання діяльності суб’єктів малого бізнесу. 
Враховуючи важливу роль міждержавних кредитно-фінансових інститутів, міжнародних лізин-
гових, інвестиційних та інших фондів і структур у формуванні сприятливого інвестиційного та 
фінансово-кредитного середовища функціонування малих підприємств, Україна ще у 1999 році 
ратифікувала Угоду про підтримку і розвиток малого підприємництва в державах – учасницях 
СНД [11]. У листопаді 2005 року Державним комітетом України з питань регуляторної політи-
ки і підприємництва та Адміністрацією з питань малого і середнього бізнесу Держави Ізраїль 
було підписано угоду, за положеннями якої сторони здійснюють обмін інформацією, зокрема, 
шляхом організації та проведення спільних зустрічей, на яких обговорюються питання розвит-
ку систем підтримки малого та середнього підприємництва в обох країнах. Крім того, прово-
диться співробітництво щодо трансферу технологій, а також у сфері розробки та реалізації спі-
льних проектів та програм, направлених на навчання, освіту та професійну підготовку підпри-
ємців, а також державних службовців, які приймають участь у розвитку малого і середнього пі-
дприємництва [12]. 

У березні 2006 року Державним комітетом України з питань регуляторної політики і під-
приємництва та Державною Адміністрацією з питань розвитку малого і середнього бізнесу Ту-
рецької Республіки (KOSGEB) було підписано Протокол про наміри, відповідно до якого сто-
рони співпрацюватимуть за наступними напрямами: 

– обмін інформацією про фінансові та кредитні механізми підтримки малого і середнього 
підприємництва; 

–  обмін інформацією щодо експортних пропозицій суб’єктів малого і середнього бізне-
су; 

– сприяння налагодженню контрактів для обміну досвідом між державними органами 
влади та громадськими організаціями підприємців обох держав; 

– дослідження ринків двох держав шляхом взаємного обміну інформацією [13]. 
У 2000 році було прийнято Європейську хартія для малих підприємств (European Charter 

for Small Enterprises) [14]. Країни, що приєдналися до цього документа, розглядають малий та 
середній бізнес як ключовий елемент інновацій і створення нових робочих місць. Також країни 
зобов’язуються зосередити свою увагу на таких напрямах, як освіта та підготовка кадрів, ство-
рення пільгових умов для швидкого запуску бізнесу, забезпечення доступу малого і середнього 
бізнесу до сучасної інформації та технологій, а також створенні адекватної правової та подат-
кової бази, що сприяє розвитку малого і середнього бізнесу. Україна вирішила імплементувати 
принципи та положення Європейської хартії малих підприємств відповідно до доручення Кабі-
нету Міністрів України від 10 квітня 2006 року № 9378/3/1-06 та на пропозицію представницт-
ва України при європейських співтовариствах (Європейському Союзі) від 10 квітня 2006 року 
№ 3111/16-202/1-872. З метою подальшого розвитку малого і середнього бізнесу в Україні та 
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підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств Кабінетом Міністрів України 2 
липня 2008 року було ухвалено Постанову «Про запровадження в Україні принципів Європей-
ської хартії для малих підприємств» за № 587 [15]. 

У серпні 2010 року групою фахівців Світового банку під керівництвом Пабло Сааведри 
було представлено Меморандум про економічний розвиток України, в якому було обґрунтова-
но стратегічні напрями прискорення та підтримки зростання національної економіки [16]. Про-
вівши аналіз мікроекономічних чинників покращення економічного розвитку України, малий 
та середній бізнес було визначено головною рушійною силою національної економічної систе-
ми, а низьку частку зайнятості на малих підприємствах віднесено до стримуючих факторів під-
вищення продуктивності економіки держави в цілому. 

У жовтні 2010 року Кабінетом Міністрів України було затверджено План заходів щодо 
впровадження в Україні принципів Акту з питань малого бізнесу для Європи, яким визначено 
порядок виконання семи пріоритетних напрямів: 

1) створення сприятливого середовища для розвитку підприємництва; 
2) удосконалення законодавства з питань банкрутства; 
3) створення умов для інноваційного розвитку суб’єктів малого та середнього підприєм-

ництва; 
4) удосконалення механізму регулювання у сфері державної реєстрації юридичних осіб 

та фізичних осіб – підприємців;  
5) активізація фінансово-кредитної підтримки суб’єктів малого та середнього бізнесу; 
6) сприяння розвиткові експортної діяльності суб’єктів малого та середнього підприєм-

ництва; 
7) забезпечення захисту інтересів суб’єктів малого та середнього підприємництва у сфері 

стандартизації [17]. 
Без сумніву, досягнення і формалізація домовленостей з Європейським Союзом щодо 

впровадження в Україні принципів, викладених в Акті з питань малого бізнесу для Європи, по-
винно стати першочерговими завданнями для України в процесі втілення в життя європейських 
підходів до розвитку малого та середнього підприємництва. Це вимагає приведення вітчизня-
них нормативних документів у відповідність міжнародному законодавству. 

Крім законодавчого узгодження та впровадження принципів міжнародного співробітниц-
тва у сфері розвитку малого підприємництва, окремі регіони України активно залучаються до 
реалізації міжнародних програм фінансової підтримки розвитку малого бізнесу. Наприклад, у 
вересні 2007 – серпні 2009 років в Україні виконувався Проект Європейського Союзу «Підтри-
мка розвитку ділової спроможності українських малих та середніх підприємств – міжнародний 
аспект», головним партнером якого виступало Держкомпідприємництво України [18]. Головна 
мета Проекту полягала в розвитку конкурентоспроможності малого і середнього бізнесу завдя-
ки підвищенню їх ефективності, наданні рекомендацій владним структурам щодо налагоджен-
ня форм державно-приватного партнерства, консультативно-методологічній підтримці експор-
тно-інвестиційної діяльності суб’єктів малого і середнього підприємництва, а також шляхом 
підвищення їх обізнаності у сфері інтернаціоналізації бізнесу в країні. Бенефіціантами Проекту 
виступали малі та середні підприємства трьох пріоритетних областей – Київської, Львівської та 
Харківської. 

На протязі 2007-2013 років в рамках реалізації Сьомої Рамкової Програми (далі – 7 РП) 
Європейською комісією передбачено виділення коштів на ініціативу «Дослідження, які прино-
сять користь малим і середнім підприємствам» в розмірі 1,336 млрд дол. [19]. Загалом 7 РП є 
основним фінансовим інструментом Європейського Союзу, який використовується для підтри-
мки міжнародного співробітництва у сфері науково-дослідної діяльності практично у всіх нау-
кових сферах. Сумарний бюджет 7 РП складає 53 млрд євро, а основна ціль полягає в усесто-
ронній підтримці розвитку науки в країнах Європи та створення загального Європейського на-
укового простору.  

На думку експертів, 7 РП володіє кількома особливостями в порівнянні з попередніми. 
До них можна віднести спрощення бюрократичних процедур; акцент на дослідженнях, що 
співпадають з векторами розвитку європейської промисловості; більша увага до розвитку регі-
онів, а також розподіл фінансових ризиків, спрямований на стимулювання приватних інвести-
цій в дослідницьку діяльність. Без сумніву, в першу чергу всі ініціативи 7 РП спрямовані на єв-
ропейські організації та європейських дослідників, водночас існує можливість участі дослідни-
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цьких організацій та компаній інших країн (в програмних документах вони відзначені як «third 
countries»), в тому числі України, як додаткових учасників європейських консорціумів (співви-
конавців). При цьому важливо знати, що головним заявником (координатором) проектів може 
виступати лише організація – представник країни Європейського союзу. 

7 РП виділяє 6 цільових регіонів (зокрема, до таких регіонів належать і Східно-
Європейський та Центрально-Азіатський, які включають країни СНД), з якими Європейський 
Союз реалізує активне міжнародне науково-технічне співробітництво. Країни, які відносяться 
до цих шести регіонів, мають змогу приймати участь у наукових проектах 7 РП за рахунок ко-
штів Європейської комісії. При цьому ці країни, на відміну від членів Європейського Союзу та 
асоційованих країн, свої кошти у формування бюджету Програми не вкладають.  

Про важливість участі підприємств малого та середнього бізнесу в реалізації 7 РП свід-
чать результати впровадження Шостої регіональної програми (далі – 6 РП), за якими Україна 
зайняла друге місце серед країн пострадянського простору щодо кількості проектів, підтрима-
них Європейською комісією. Так, на протязі 2002-2003 років під час дії 6РП Україна прийняла 
участь у реалізації 96 проектів, бюджет яких склав близько 6 млн євро, з них 3 проекти були 
спрямовані на підтримку діяльності підприємств малого та середнього бізнесу [19, с. 14]. 

Крім участі у реалізації 7 РП, починаючи з червня 2009 року, в Україні розпочато впро-
вадження проекту Європейського Союзу «Підтримка наукоємних та інноваційних підприємств, 
а також трансфер технологій у бізнес в Україні», головним бенефіціаром та реципієнтом техні-
чної допомоги якого стало Держкомпідприємництво України [20]. У рамках зазначеного Прое-
кту створено консорціум «Єдина мережа підприємств – Україна», до складу якого входять 9 
партнерів та 18 асоційованих членів. Схвальні відгуки про роботу Консорціуму від координа-
торів Європейського Союзу дозволили Україні приєднатись до участі в Європейській мережі 
підприємств, що хоча й не надає права на отримання фінансування у рамках бюджету Рамкової 
програми з питань конкурентоздатності та інновацій (Competitiveness and Innovation Framework 
Programme), проте дозволяє отримати доступ до інформаційних інструментів мережі, реклам-
них матеріалів та курсів підготовки співробітників. 

Другий напрям дослідження діючої системи нормативно-законодавчого регулювання ма-
лого бізнесу в Україні пов’язаний з вивченням регуляторних документів з питань ведення підп-
риємницької діяльності, які повинні враховувати суб’єкти малого бізнесу при проведенні ста-
тутної діяльності. Оскільки малий бізнес є складовою підприємницького сектору країни, при 
здісненні окремих видів своєї роботи використовуються нормативно-правові акти, які регулю-
ють порядок здійснення підприємницької діяльності в цілому незалежно від розмірів суб’єктів 
господарювання та їх організаційно-правової форми власності. Так, в умовах посилення впливу 
світових інтеграційних процесів на розвиток національної економічної системи суб’єкти мало-
го бізнесу проводять активну інноваційну політику з метою збереження позицій на регіональ-
них ринках та збільшення конкурентних переваг. За цих умов їх діяльність проводиться з ура-
хуванням, перш за все, положень таких нормативних документів: 

– Закону України «Про інноваційну діяльність» за №  40-ІV від 4 липня 2002 року; 
– Концепції розвитку національної інноваційної системи, схваленої розпорядженням Ка-

бінету Міністрів України за № 680-р від 17 червня 2009 року; 
– Закону України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» за № 

3715-VI від 8 вересня 2011 року та ін. 
При здійсненні інвестиційної діяльності суб’єкт малого бізнесу використовує норми За-

кону України «Про інвестиційну діяльність» (№ 1560-ХІІ від 18 вересня 1991 року), проведенні 
наукових досліджень – законів України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (№ 1977-
ХІІ від 13 грудня 1991 року), «Про наукову і науково-технічну експертизу» (№ 51/95-ВР від 10 
лютого 1995 року) тощо.  

Третій напрям дослідження діючої системи нормативно-законодавчого регулювання ма-
лого бізнесу в Україні пов’язаний з вивченням системи законодавчої підтримки функціонуван-
ня малих підприємств на регіональному рівні. Без сумніву, тенденції формування та функціо-
нування малого підприємництва визначають характер розвитку регіональної економіки, оскіль-
ки сфера дії та форми прояву малих підприємств суттєво обмежені територіальним фактором. 
Володіючи додатковими конкурентними перевагами за рахунок невеликого розміру, а звідси – 
можливості швидкого перепрофілювання основного виду діяльності, порівняно низької інвес-
тиційної потреби та високої інноваційної маневреності, малі підприємства формують спеціалі-
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зацію економічної системи, а стан та перспективи їх розвитку свідчать про напрями регіональ-
ної економічної політики у сфері підприємництва.  

Враховуючи спеціалізацію регіональних економік, а також визначені місцевими органа-
ми влади пріоритети розвитку територій, кожна з соціально-економічних систем формує власну 
мережу нормативно-правової підтримки функціонування суб’єктів малого бізнесу, яка реалізу-
ється, перш за все, через регіональні програми розвитку. Для вітчизняної практики характерно 
короткострокове планування заходів місцевої підтримки малих підприємств, оскільки регіона-
льні програми розвитку малого підприємництва затверджуються на два роки. Загалом кожна 
регіональна програма розвитку малого підприємництва повинна відображати особливості від-
повідного періоду становлення сектору малого бізнесу та враховувати загальнодержавні пріо-
ритети, а також забезпечувати реалізацію специфічних завдань щодо створення найбільш спри-
ятливих умов для розвитку підприємництва на певній території у визначений період часу. Крім 
того, відмітимо, що дієвість та конструктивність регіональних програм розвитку малого бізне-
су забезпечується за умови їх тісного взаємозв’язку з стратегією соціально-економічного роз-
витку регіону. Тому важливо під час формування комплексу заходів виходити з вимоги оптимі-
зації джерел фінансування в напрямку ефективності і обґрунтованості бюджетних витрат та за-
безпечення цільового спрямування коштів.  

Структура регіональних програм розвитку суб’єктів малого бізнесу відповідає сформова-
ним пріоритетним напрямам Національної програми сприяння розвитку малого підприємницт-
ва в Україні. З метою вироблення загальних підходів до розробки та затвердження документу 
Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва було затвер-
джено Методичні рекомендації, в яких визначено алгоритм формування і реалізації регіональ-
них програм підтримки малого підприємництва (рис. 1.19) [21, с. 5]. 

Первинним вектором реалізації державної політики розвитку підприємництва на місце-
вому рівні є впорядкування нормативного регулювання у сфері підприємництва. До питань фо-
рмування сприятливого підприємницького середовища в регіонах, що належить до компетенції 
органів влади та управління, відноситься здійснення нормативного регулювання, адекватного 
рівню ринкових відносин, яке полягає в:  

– удосконаленні політики щодо стягнення місцевих податків і зборів; 
– передбаченні регуляторного розгляду органами місцевого самоврядування питань щодо 

встановлення реальних ставок єдиного і фіксованого податків, вартості патентів, орендної пла-
ти за використання приміщень й обладнання, диференційованих за пріоритетами державної пі-
дтримки; 

– підготовці пропозицій центральним органам державної влади з питань удосконалення 
нормативно-правової бази, що регулює сферу підприємництва [21, с. 19-20]. 

Кожен регіон обирає найбільш прийнятний для себе набір інструментів щодо впорядку-
вання нормативного регулювання підприємницької діяльності, запропонований Методичними 
рекомендаціями [21], і який би дозволив покращити бізнес-середовище функціонування малих 
підприємств. Проведемо порівняння завдань щодо впорядкування нормативного регулювання 
підприємницької діяльності у Хмельницькій області на основі аналізу регіональних програм за 
2009-2010 та 2011-2012 років. 

У 2009-2010 роках до заходів з впорядкування нормативного регулювання підприємни-
цької діяльності Регіональною програмою підтримки малого підприємництва Хмельницької 
області було заплановано:  

– налагодження системи недопущення прийняття економічно недоцільних та неефектив-
них регуляторних актів; 

– подолання адміністративно-дозвільних бар’єрів на етапах започаткування (виходу) та 
ведення бізнесу; 

– систематичне проведення консультацій з громадськими об’єднаннями підприємців, 
суб’єктами господарювання; 

– формування кадрового потенціалу державної служби, спроможного забезпечувати ре-
гуляторну діяльність на регіональному та місцевому рівнях; 

– підготовка пропозицій центральним органам державної влади з питань удосконалення 
нормативно-правової бази, що регулює відносини у сфері підприємництва; 

– недопущення рейдерства та кримінального рекету [22, с. 16]. 
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Рис. 1.19. Алгоритм формування регіональної (місцевої) програми підтримки  

малого підприємництва 
 
Для виконання поставлених завдань було визначено 33 заходи, потреба у коштах на реа-

лізацію яких становила 295,8 тис. грн. у 2009 році та 296,4 тис. грн. – у 2010 році; крім того, 
передбачалось, що 96,45% коштів від потреби буде профінансовано за рахунок місцевих бю-
джетів [22, с. 24]. 

У 2011-2012 роках до заходів з впорядкування нормативного регулювання підприємни-
цької діяльності Регіональною програмою підтримки малого підприємництва Хмельницької 
області було передбачено: 

Етап 1. Формування робочої групи з 
розробки регіональної програми 

Підсумки виконання Програми попереднього 
періоду

Порівняльний аналіз показників підтримки ма-
лого підприємництва та підприємницького се-
редовища 

Оцінка використання підприємницького потен-
ціалу з урахування ринку праці 

Аналіз регуляторного середовища сфери підп-
риємництва  

Стан фінансових, майнових, інформаційних ре-
сурсів 

Стан інфраструктури підтримки підприємницт-
ва  

Етап 2. Комплексна оцінка підтрим-
ки малого підприємництва в регіоні Формування 

баз даних 

Етап 3. Зміст проблем підтримки ма-
лого підприємництва регіону 

Етап 4. Визначення головних за-
вдань регіональної програми 

Загальна мета регіональної програми   

Пріоритетні напрямки малого підприємни-
цтва  

Прогнозування очікуваних результатів   

Етап 5. Формування переліку про-
грамних заходів та підпрограм, ви-
значення термінів їх виконання 

Збір та відбір пропозицій для включення до 
переліку заходів регіональної програми 

Етап 6. Розрахунок обсягів та визна-
чення джерел ресурсного забезпе-

чення 

Фінансових    

Матеріально-технічних  

Кадрових     

Інформаційних     

Етап 7. Запровадження публічного громадського обговорення проекту регіональної програми 

Етап 8. Погодження проекту з Держкомпідприємництвом (територіальне представництво) та Мінекономіки 

Етап 9. Затвердження регіональної (місцевої) програми 

Етап 10. Проведення конкурсів з відбору бізнес-проектів 

Етап 11. Управління реалізацією програми, контроль за ходом її виконання 
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– забезпечення реалізації державної регуляторної політики відповідно до вимог Закону 
України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», не-
допущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів;  

– вдосконалення системи державної реєстрації бізнесу, спрощення та оптимізація дозві-
льно-погоджувальних процедур, зменшення часових і грошових витрат при одержанні дозвіль-
них документів; 

– встановлення системного зворотного зв’язку між владою та бізнесом, подальший роз-
виток партнерства та конструктивного діалогу між владою та бізнесом, залучення громадсько-
сті до здійснення державної регуляторної політики; 

– оптимізація контролюючих та наглядових заходів у сфері оподаткування; 
– формування кадрового потенціалу, спроможного забезпечувати регуляторну діяльність 

на регіональному та місцевому рівнях; 
– проведення моніторингу виконання законодавства у сфері розвитку та підтримки підп-

риємництва, підготовка пропозицій центральним органам державної влади з питань удоскона-
лення чинного законодавства, яке регулює відносини у сфері підприємництва [23, с. 16-17]. 

Для виконання програмних завдань було визначено 26 заходів, потреба у коштах на реа-
лізацію яких становила 30,0 тис. грн. у 2009 році та 30,0 тис. грн. – у 2010 році; крім того, пе-
редбачалось, що всі кошти будуть профінансовані за рахунок державного бюджету [23, с. 22]. 

Проведені дослідження дозволяють прослідкувати зміну вектору впорядкування системи 
нормативного регулювання діяльності малих підприємств на Хмельниччині: від переважно ре-
гуляторних заходів до налагодження конструктивних форм співпраці з владою та громадськи-
ми організаціями, що відповідним чином вплинуло на зменшення необхідних обсягів фінансо-
вого забезпечення виконання напряму Регіональної програми.  

Зміна тенденцій щодо впорядкування системи нормативно-правового регулювання діяль-
ності суб’єктів малого бізнесу характерна і для економік інших регіонів, що обумовлює необ-
хідність дослідження четвертого напряму системи законодавчої підтримки функціонування 
малих підприємств, пов’язаного з вивченням інструментів правового регулювання взаємовід-
носин малих підприємств у складі бізнес-мереж. Суб’єкти малого бізнесу приймають активну 
участь у формуванні мережевих форм організації підприємницької діяльності. Володіючи під-
вищеною спроможністю до акумулювання та впровадження інновацій, малий бізнес приймає 
на себе функції інноватора у підприємницькій мережі. Про це, зокрема, наголошується і в Дер-
жавній цільовій економічній програмі «Створення в Україні інноваційної інфраструктури» на 
2009-2013 роки, коли суб’єкти малого підприємництва розглядаються як необхідна складова 
формування інноваційно-технологічних кластерів, крім того, з метою активізації реалізації кла-
стерних механізмів регіонального зростання було передбачено прогнозний обсяг фінансування 
в розмірі 28,7 млн. грн. та заплановано створення 25 кластерів, у тому числі: 2 в 2009 році, 4 – у 
2010, 6 – у 2011, 6 – в 2012 та 7 – в 2013 роках [24]. 

Кластерні технології є однією з форм мережевої співпраці суб’єктів малого бізнесу з міс-
цевими органами влади та інституціями регіону, яка знайшла широке впровадження як у роз-
винутих країнах, так і у країнах, що розвиваються. Враховуючи провідну роль малих підпри-
ємств у реалізації регіональної інноваційної політики, а також важливість впровадження клас-
терної концепції для економічного розвитку регіонів, можна зробити висновок, що малий біз-
нес є важливим суб’єктом кластерних моделей об’єднань підприємницьких структур. Про це 
свідчить і аналіз основних моделей організації кластерів, проведений аналітиками Центру регі-
ональних економічних досліджень економічного факультету Уральського державного універ-
ситету, які використовують для оцінки особливостей побудови кластерів шість його ключових 
характеристик: ступінь ринкових зв’язків та конкуренції, наявність фірм-лідерів, розвиток ма-
лого бізнесу, інновації, інтернаціоналізація, наявність прямих закордонних інвестицій, – та роз-
глядають шість основних моделей кластерів: італійську, японську, фінську, північноамерикан-
ську, індо-китайську та радянську (рис. 1.20 – 1.25) [25, с. 16].  

Як видно з рисунків, кожна з моделей організації кластерів включає малі підприємства, 
водночас найбільший вплив на діяльність об’єднання малий бізнес відіграє в італійській моде-
лі. Велика кількість малих підприємств в кластері обумовлює гнучке та рівноправне співробіт-
ництво між його учасниками, дозволяє підтримувати високий рівень міжгалузевої взаємодії та 
сприяє налагодженню як вертикальних, так і горизонтальних зв’язків. Відмітимо, що в італій-
ській моделі ініціаторами утворення кластерів виступають саме підприємства малого бізнесу, 
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вони формують спеціалізацію об’єднання та використовують природній та інфраструктурних 
потенціал території. Крім того, членство в кластері не лише дозволяє малим підприємствам за-
хистити регіональні ринки від іноземних товаровиробників, але й самим проводити активну зо-
внішньоторгову експансію [26, с. 53-56]. 

 

 
Рис. 1.20.  Італійська модель організації  

кластеру 

 
Рис. 1.21. Японська модель організації  

кластеру 

 
Рис. 1.22. Фінська модель організації кластеру 

 
Рис. 1.23. Північноамериканська модель  

організації кластеру 

 
Рис. 1.24. Індо-китайська модель організації 

кластеру 

 
Рис. 1.25. Радянська модель організації  

кластеру 
 
Незважаючи на те, що в інших моделях організації кластерів присутня фірма-лідер, її фу-

нкції переважно полягають у виготовленні кінцевого продукту, що обумовлює необхідність зо-
середження навколо великого підприємства множини суб’єктів малого бізнесу, які формують 
інноваційний потенціал об’єднання (фінська модель), дозволяють підтримувати високий рівень 
спеціалізації виробництва (японська модель), сприяють високому рівню конкурентних відно-
син серед постачальників (північноамериканська модель). Крім того, аналіз особливостей ор-
ганізації побудови індокитайської моделі показує, що членство у кластері дозволяє малим під-
приємствам отримати доступ до світових ринків інноваційної продукції та підвищити потенці-
ал їх конкурентоспроможності на ринку інвестиційних ресурсів.  
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Враховуючи переваги, які отримує малий бізнес від участі в кластері, в розвинутих краї-
нах закономірним стало заохочення суб’єктів малого підприємництва до процесів кластериза-
ції. Наприклад, в США відповідно до закону про малий бізнес виділено 152 кластери, які кори-
стуються підтримкою зі сторони держави; в Канаді таких кластерів 8, в Японії – 18, а у Вели-
кобританії – 165 [27].  

Позитивним вважаємо досвід Росії щодо підтримки кластерних ініціатив малого і серед-
нього підприємництва. Так, в 2010-2011 роках заплановано виділити біля 160 млн. російських 
рублів з федерального бюджету та близько 50-60 млн. російських рублів з регіональних бю-
джетів на організацію та підтримку функціонування центрів кластерного розвитку для малого 
та середнього бізнесу. Виділені асигнування передбачається використати на підтримку центрів 
розвитку машинобудівного та металообробного кластерів в м. Санкт-Петербург, Республіка 
Татарстан отримає фінансові ресурси на побудову кластерів нафтохімічної промисловості та 
переробки полімерів, у Калузькій області здійснюватиметься підтримка функціонування авто-
мобільного кластеру, в Самарській області  – заплановано створення центру інформаційного 
розвитку кластерних ініціатив. Крім створення центрів кластерного розвитку, проектом перед-
бачена підтримка і інших елементів інфраструктури високотехнологічного бізнесу, зокрема, 
створення в Новосибірську технопарку, а в його рамках – інжинірингового центру; в Пермській 
області була підтримана ідея заснування центру розвитку промислового дизайну [28]. 

Відзначивши провідну роль підприємств малого та середнього бізнесу в становленні кла-
стерної моделі інноваційного розвитку України, у 2010 році кластери були включені до Плану 
заходів щодо виконання Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва 
[29] як спосіб зміцнення їх кооперації і до Плану заходів з підтримки експортної діяльності 
суб’єктів малого та середнього підприємництва [30] як засіб налагодження комунікативних 
зв’язків експортерів і підвищення ефективності експортних операцій. 

З огляду на підвищений інтерес до формування кластерної моделі розвитку національної 
економіки, Міністерством економіки України було прийнято рішення про створення робочої 
групи з питань розвитку кластерів в Україні (далі – Робоча група) [31]. Робоча група є постійно 
діючим консультативно-дорадчим органом при Міністерстві економіки України, який створено 
з метою вивчення світового і вітчизняного досвіду формування та функціонування кластерів, 
розвитку інституційного, нормативно-правового та науково-методологічного забезпечення 
процесу їх імплементації в Україні, а також розповсюдження накопиченого досвіду у сфері 
кластеризації регіональних систем. До складу робочої групи увійшли представники державних 
органів влади, бізнесу та інституцій, які покликані забезпечити формування сприятливого ін-
ституційного середовища для підтримки високого рівня конкурентоспроможності та іннова-
ційної активності в регіонах України шляхом виявлення спеціалізації регіональної соціально-
економічної системи та розвитку нових форм співробітництва. 

Крім інноваційних кластерів, де переваги формуються за рахунок співпраці влади, бізне-
су та інституцій, і роль суб’єктів малого бізнесу полягає у прийнятті інноваційних функцій, ма-
лі підприємства також об’єднуються в інші форми бізнес-мереж, які реалізуються переважно 
на регіональному рівні та дозволяють всім учасникам підприємницького об’єднання зберегти 
конкурентні позиції на певній території. В економіці країни складається ситуація, коли з метою 
збереження власних ринкових ніш конкуруючі між собою суб’єкти малого бізнесу налагоджу-
ють різні механізми кооперації, що не лише не порушує дії законів ринку, але й забезпечує гос-
подарюючим суб’єктам одночасно вихід на національний та міжнародні ринки. Тобто в умовах 
дії законів ринку конкуренція та співробітництво виступають невід’ємними складовими підп-
риємницького середовища, а місцеві органи влади – партнерами при реалізації проектів, які 
сприяють політиці регіонального інноваційного розвитку. Лише ставши членом бізнес-мережі, 
суб’єкт малого підприємництва отримує змогу використати переваги від міжнародної інтегра-
ції та кооперації у сфері науки, виробництва та інновацій. Крім того, підвищується роль регіо-
нального чинника у формуванні складових національного добробуту, коли території визнача-
ють свою спеціалізацію та на основі цього формують систему конкурентних переваг. 

Проведене дослідження діючої системи законодавчого регулювання малого бізнесу в 
Україні показало, що в умовах посилення впливу світових глобалізаційних тенденцій на розви-
ток вітчизняної економіки спостерігаємо зростання кількості нормативно-правових актів, які не 
лише регламентують порядок створення та функціонування малих підприємств, але й визнача-
ють характер їх взаємовідносин з іншими учасниками бізнес-мереж. Участь малого підприєм-
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ництва у міжнародних програмах та проектах інноваційного розвитку обумовлює, з однієї сто-
рони, необхідність перегляду стратегії економічного розвитку суб’єкта господарювання, з ін-
шої, – потребу використання норм світового законодавства при регулюванні міжнародної дія-
льності. Звідси, політика державних органів влади спрямована на гармонізацію вітчизняного 
законодавства з питань розвитку малого бізнесу в напряму наближення його до світових анало-
гів.  
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Розділ 2. ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ІНОЗЕМНОГО ДОСВІДУ  
 СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ 

 
 

2.1. Политика Европейского Союза (ЕС) в отношении малого и среднего бизнеса 
 
В настоящее время малые и средние предприятия - основа социально-экономической мо-

дели ЕС. На их долю приходится порядка 2/3 занятых и 60% добавленной стоимости, их экс-
порт достигает 13% от их товарооборота, а около 20%  МСП вовлечены во внешнюю торговлю, 
или имеют связи с аналогичными предприятиями других стран.  

Европейская Комиссия хорошо осознает важность этого сектора, и "политика предпри-
нимательства" является на сегодняшний день одним из главных приоритетов её деятельности. 6 
мая 2003 г. Европейская Комиссия приняла новые критерии выделения микро-, малого и 
среднего бизнеса.  Новые стандарты были введены в действие с 1 января 2005 г.:  

- средние предприятия – с числом занятых от 50 до 249 при ежегодном обороте, не пре-
вышающем 50 млн. евро и с балансом предприятия до 43 млн. евро;  

- малые предприятия - 10-49 занятых и объёмом оборота и баланса -  10 млн. евро;  
- микропредприятия - до 10 занятых и объемом оборота и баланса -  2 млн. евро. 
Для того, чтобы стимулировать развитие малого и среднего предпринимательства, в Ев-

ропе в начале 1970-х годов создана уникальная система его регулирования и поддержки, бла-
годаря которой этот сектор экономики и функционирует столь успешно.  Общей целью поли-
тики  Евросоюза в этом направлении стало максимальное стимулирование развития малого и 
среднего бизнеса (МСБ). Первыми шагами были меры по устранению административных пре-
пятствий:  

1) гармонизация НДС в странах-членах ЕС;  
2) внесение корректив в условия финансирования (достижение прозрачности платежных 

систем и создание Европейской ассоциации фондов взаимных гарантий для малого бизнеса);  
3) изменение бюджетно-финансовых подходов (освобождение мельчайших предприятий 

от уплаты НДС, устранение двойного налогообложения для зарубежных дочерних предпри-
ятий);  

4) некоторые изменения в социальной политике (выравнивание социальных аспектов 
предпринимательской деятельности малого бизнеса в соответствии с положениями Единого 
европейского акта).  

Главными целями  регулирования и поддержки малого и среднего бизнеса в ЕС являют-
ся:  

укрепление единого внутреннего рынка;  
интернационализация предпринимательской деятельности на уровне предприятий;  
устранение административных барьеров;  
создание единого экономического пространства в ЕС путём унификации законодатель-

ной базы по малому бизнесу, усиления взаимодействия стран-членов ЕС по созданию экономи-
ческого и валютного союзов в рамках ЕС.  

Национальная же политика в странах-членах ЕС имеет своей целью предоставление 
лучших условий для предпринимательской деятельности, увеличения конкурентоспособности 
и роста.  

Одним из факторов, определяющим политику поддержки МСБ в ЕС, стала Европейская 
хартия для малых предприятий (приложение А). В этом документе главы государств и прави-
тельств,  признают большой потенциал малых предприятий, особенно когда речь идет о пре-
доставлении новых услуг, создании новых рабочих мест и усилении социально-экономического 
развития регионов.  Положения, изложенные в Хартии, были включены в Многолетнюю про-
грамму по МСБ (2001/2005), и уже в первый год в государствах Союза были запущены 11 про-
ектов, призванные внедрить ее положения на практике.  

Основой регулирования и содействия развитию малого и среднего предпринимательства 
стало создание для него режима наибольшего благоприятствования (особенно в тех областях, 
которые дают наибольший эффект), а содержанием - создание государственными структурами 
экономических и правовых условий и стимулов его успешного развития, а также вложения в 
него материальных и 
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В ЕС получили развитие две формы государственной поддержки:  
разработка долгосрочных программ по малому и среднему предпринимательству как ос-

новы законодательной базы;  
включение малого и среднего предпринимательства в решение таких актуальных про-

блем, как:  улучшение административной и нормативной базы; финансовых и налоговых усло-
вий;  европеизация и интернационализация стратегий развития малого бизнеса; предоставление 
информационных услуг и расширение сотрудничества; повышение конкурентоспособности и 
доступа к исследованиям, инновациям, обучению; поддержка специальных целевых групп на-
селения.  

Для осуществления государственного регулирования в малом и среднем предпринима-
тельстве применяется специальное законодательство (приложение Б), разрабатывается и реа-
лизуется система целевых программ финансового, информационного, технологического, внеш-
неэкономического, кадрового содействия развитию этого сектора экономики.  В этих програм-
мах используются особые схемы финансирования, принимаются меры по выравниванию поло-
жения малых и средних предприятий на рынке по сравнению с более крупными, используются 
компенсации неблагоприятных условий выхода на монополизированные рынки (в том числе и 
за счет государства), выдаются государственные заказы, устраняются административные огра-
ничения по регистрации и лицензированию внешнеэкономической деятельности субъектов ма-
лого и среднего бизнеса.  

Проводимая в последние годы ЕС макроэкономическая политика, ориентированная на 
экономический рост и стабильность, также стала одним из основных факторов стимулирования 
МСБ.  

Как правило, европейская политика в сфере стимулирования малого и среднего бизнеса 
осуществляется на двух уровнях:  

через деятельность стран;  
через программы, реализуемые под эгидой ЕС.  
Мероприятия по поддержке малого бизнеса финансируются из фондов ЕС - социального, 

регионального. Так, в рамках программ 2000-2006 годов было предусмотрено выделение 16 
миллиардов евро, или 11% средств Структурных фондов, для поддержки проектов, связанных с 
МСБ.  

На уровне ЕС также действуют две программы финансирования сектора МСП. Одна из 
них направлена на обеспечение рисковым капиталом перспективных предприятий и предпола-
гает выдачу кредитов в размере до 50% стартового капитала, а также покрытие до 50% экс-
плуатационных затрат со сроком погашения пять лет. Вторая - "Евротек" - создала сеть из 13 
фондов взаимных гарантий, которые выделяют кредиты для инвестиций в высокотехнологич-
ные проекты транснационального характера и помогают инвестировать в структурно-
кризисные отрасли, а также в экологические проекты.  

В этой связи большое внимание придается созданию сетей, рассчитанных на максималь-
ное расширение взаимодействия МСП с национальными, региональными и местными структу-
рами их поддержки. Такое сотрудничество осуществляется в сетях:  

Interprise - поощрение прямых связей и соглашений между предпринимателями стран Ев-
ропы;  

Europartenariat - стимулирование кооперативных связей в менее развитых регионах;  
BC-Net - конфиденциальный поиск партнеров за рубежом, в том числе за пределами ЕС;  
BRE - открытый подбор партнеров для создания совместных предприятий;  
Сеть Евроинфоцентров, которые предоставляют МСП коммерческую информацию по 

самому широкому кругу вопросов.  
Кроме того, для более гибкого реагирования, в рамках ЕС были выделены региональные 

производственные группы. Они составляют систему следующих элементов: сотрудничество 
между предприятиями, меры поддержки МСБ, научные исследования и развитие региональной 
инфраструктуры. Выделение таких групп привело к созданию более удобной деловой инфра-
структуры, к увеличению инвестиций, облегчило процесс передачи технологий.   

Одним из наиболее важных направлений регулирования и оказания содействия развитию 
малого и среднего предпринимательства, является государственное финансирование. Оно мо-
жет осуществляться как в виде прямого субсидирования на основе бюджетного финансирова-
ния фондов, так и путем создания смешанных средств поддержки, предоставлению гарантий по 
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возврату кредитов, выдача их под льготные проценты, участие в капитале малых и средних 
фирм.  

Все эти меры подкрепляются налоговой политикой. Ее сущность состоит в установлении 
льготного налога на прибыль для малого бизнеса. В Великобритании, например, он равен 25% 
против 35% для всех остальных предприятий, в Нидерландах - 40% против 50%. Аналогичные 
льготы есть в Германии, Франции и ряде других европейских стран.  

Немаловажное значение имеет предоставление информационных услуг, а также содейст-
вие инновациям путем передачи технологий, внедрения результатов исследований проведения 
программ научно-технического развития.  

С тем чтобы стимулировать развитие предпринимательства и совершенствовать эконо-
мическую и правовую среду для малых предприятий, Европейской Комиссией было принято 
решение действовать по нескольким направлениям. При этом в последние годы осуществляет-
ся системная политика поддержки предпринимательства, ориентированная на три главных зве-
на, участвующих в создании и функционировании МСБ: на конкретного человека, фирму и 
общество.  

Обучение и переподготовка кадров для самостоятельной предпринимательской деятель-
ности занимают ключевое место в европейской политике в рассматриваемой сфере. Особое 
внимание уделяется приобретению профессионального опыта:  учреждения, специализирую-
щиеся на переподготовке кадров, обеспечивают программы профессионального обучения, со-
ответствующие потребностям МСБ, а также часто предоставляют возможность повышения 
квалификации и получения консультационных услуг на весь период существования компании.  

Обучающая деятельность, адресованная руководителям и работникам малых и средних 
предприятий, субсидируется в рамках нескольких программ ЕС, в том числе из Европейского 
социального фонда (ESF) и программы "Леонардо да Винчи". 

В ЕС действует сеть учебных и консультационных пунктов, в задачу которых входит ока-
зание помощи МСП в разработке их стратегии в условиях единого рынка. В менее развитых ре-
гионах созданы центры предпринимательства и инноваций, имеющие целью стимулирование 
местных МСП и содействие распространению технических новшеств.  

Для поощрения создания рабочих мест и развития трудовых ресурсов сектора МСП пре-
дусматриваются меры финансового характера и консалтинговая/обучающая деятельность. Со-
юз разрешает странам субсидировать свои МСП, одновременно запрещая подобную практику в 
отношении крупного бизнеса.  

Кроме того, важная роль отводится повышению мотивации наемных работников. Меха-
низмом для достижения этой цели служит так называемый акционерный опцион, т.е. возмож-
ность купить определенное количество акций компании по льготной цене, часто ниже рыноч-
ной, в качестве дополнения к заработной плате.                 

Ряд программ ЕС носит четко выраженную социальную направленность. Таковы про-
граммы создания стартовых условий для молодежи (Youthstart),  повышения квалификации 
молодых предпринимателей путем их стажировок на МСП других стран Европы (Petra), стиму-
лирования женского предпринимательства (Now), расширения трудовой деятельности лиц с 
физическими недостатками и ограниченной трудоспособностью (Horizon), развития профес-
сиональных навыков молодежи, безработных и лиц, которым угрожает потеря работы 
(Euroforum).  

Научно-методическую базу для разработки программ подготовки кадров обеспечивает 
Европейский центр профессионального обучения (CEDEFOP), который ведет исследования 
тенденций рынка труда в странах Европы.  

Наиболее эффективными способами стимулирования МСП оказались финансово-
налоговые льготы и содействие созданию новых предприятий малого бизнеса, в частности 
путем использования он-лайн регистрации компаний. Европейская Комиссия стимулирует вы-
деление льгот для малых предприятий, улучшая их доступ к финансовым ресурсам, таким, как 
венчурный капитал и структурные фонды.  

Для развития межфирменного сотрудничества в рамках ЕС создано Бюро по сближе-
нию предприятий.  Оно имеет свои представительства не только в странах ЕС, но и в 20 других 
странах мира. Развивается сеть Европейских информационных центров, число которых на всей 
территории ЕС достигает свыше трехсот.    
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Уже несколько лет в рамках ЕС действует Европейская ассоциация венчурного капитала, 
способствующая развитию малых совместных фирм. Комиссия ЕС организовала Комитет по 
упрощению процедур в сфере предпринимательства. Сеть информационных предприниматель-
ских центров позволяет применять единые методики и схожие требования к отбираемым пред-
принимательским проектам, а также повысить эффективность использования финансовых ре-
сурсов.  

В последнее время большая работа ведется в сфере совершенствования законодательной 
базы и регулирования - предполагается уменьшение давления бюрократических факторов, пу-
тем принятия новых законов и правил регулирования для малых предприятий. Для малых 
предприятий будет существенно облегчен процесс оформления и предоставления администра-
тивной отчетности, и они будут освобождены от выполнения некоторых обязательств в рамках 
действующего регулирования. Вместе с тем правила, регулирующие конкуренцию в рамках от-
дельных стран и Союза в целом, необходимо основательно пересмотреть и адаптировать к ме-
няющимся условиям.  

Кроме вышеуказанных направлений ЕС обращает особое внимание на проблему доступа 
МСП к современным инновационным технологиям, укреплению технологической базы. В рам-
ках ЕС создана национальная сеть исследовательских институтов по проблемам малого бизне-
са, в которую входят институты 12 стран.  

На уровне ЕС действуют программы: финансовой помощи в сфере научно-
исследовательских и опытно-контрукторских работ (НИОКР), оказываемая перспективным 
предприятиям, предоставления дотаций на ускорение практического использования результа-
тов НИОКР, а также программы более универсального характера: внедрение достижений тех-
нического прогресса путем передачи технологий и специальных знаний; поддержки МСП, ве-
дущих научные исследования.  

Вместе с тем сами МСП становятся фактором научного и технологического развития ЕС. 
Например, при университетах в Мюнхене и Стокгольме были образованы центры биотехноло-
гии, а в Северной Италии созданы предприятия, занимающиеся совершенствованием текстиль-
ной промышленности.  

Еще одно направление поощрения малых предприятий в использовании новейших мето-
дов и технологий - поддержка малых предприятий, успешно действующих в электронной тор-
говле, а также компаний, являющихся лидерами в своей отрасли.  

На уровне общества большое внимание уделяется созданию благоприятного психологи-
ческого климата для развития МСБ. Многие фирмы действуют сегодня в рамках "Корпора-
тивной социальной ответственности", что подразумевает добровольную заботу компаний об 
экологических и социальных вопросах, включение их в повседневную деятельность компаний. 
Эта стратегия подразумевает добровольную заботу компаний об экологических и социальных 
вопросах, включение их в повседневную деятельность компаний, признавая, что проведение 
подобной корпоративной политики - необходимое условие успеха всего предприятия, позво-
ляющее получать дополнительную прибыль. На практике примерами такого поведения стали 
мероприятия по охране окружающей среды, развитию спорта и здравоохранения и организации 
бизнеса с учетом мнения местных потребителей.  В образовании и здравоохранении участие 
предприятий МСБ рассматривается как альтернатива дополнительным государственным рас-
ходам в этой области, а также в качестве способа увеличить число услуг, предоставляемых по-
требителям.  

На уровне общества важную роль играют специальные меры по гармонизации законода-
тельства по социальным проблемам малых и средних предприятий.  

Основой унификации национальных законов о предприятиях стали 13 директив, разрабо-
танных Европейской Комиссией. Они устанавливают единые нормы, регулирующие деятель-
ность фирм на территории ЕС (например, в области единиц измерений публичных контрактов, 
производства и использования минеральных удобрений и так далее). Более 100 актов и норм 
были объединены в 10 новых директив ЕС. Создано свыше 100 технических компаний для ус-
тановления общих стандартов и методов испытаний для выполнения требований европейских 
директив, устанавливающих основные требования по охране здоровья, защите потребителя и 
окружающей среды.  

В течение последних десятилетий наблюдается формирование «городов-
предпринимателей», т. е. таких городов, которые проявляют активность, опережающую собы-
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тия, способных мобилизовать местные социальные, политические и экономические ресурсы в 
единый связный организационный комплекс, для того чтобы разработать четкую стратегию 
экономического развития и обеспечить ей долговременную поддержку (приложение В).  

Таким образом, регулирование и поддержка малого и среднего предпринимательства в 
ЕС заключается в: 

 -  разработке соответствующей законодательной и нормативной базы,  
-  организации специальных органов;  
-  расширении доступа к финансовым ресурсам и инновациям;  
-  обеспечении полной и своевременной информации;  
- организации обучения работников.  
Вся эта совокупность разнообразной деятельности привела к превращению малого и 

среднего предпринимательства в сектор экономики, занимающий значительное место в хозяй-
стве всех стран ЕС.  

 
 

2.2. Система государственной поддержки малого  
и среднего предпринимательства в Польше 

 
Рыночные преобразования  90-х годов ХХ в. в Польше привели к существенному сниже-

нию уровня концентрации производства на основе количественного и качественного развития 
сектора МСП.  В МСП в 2002г. работало свыше 7 млн. чел., или 64-65% всех занятых в народ-
ном хозяйстве Польши. 

Динамичное развитие МСП в условиях становления рыночных отношений было связано 
с широким комплексом мероприятий по созданию благоприятной институционально-правовой 
базы, а также широкой системы поддержки и финансовой помощи МСП. 

Формирование организационно-институциональной среды функционирования МСП  пре-
дусматривало: 

- совершенствование законодательства и структуры властных органов, призванных 
способствовать развитию МСП; 

-  развитие институциональной среды функционирования МСП; 
-  улучшение менеджмента фирм и использования ресурсов труда и капитала; 
- подключение МСП к системе международного сотрудничества; 
- налаживание кооперации МСП с крупными фирмами; 
- инвестиционное обеспечение организационного, технического и технологического раз-

вития сектора; 
- стимулирование предпринимателей к созданию объединений для совместного произ-

водства и реализации продукции, к развитию кооперационных отношений между малыми и 
средними предприятиями; 

- развитие торговых сетей; 
- повышение конкурентоспособности на основе внедрения новых технологий и повыше-

ния квалификации кадров. 
В 2005 г. была принята «Национальная стратегия регионального развития на 2007-2013 

гг.», в которой МСП отводится ведущая роль в подъеме и выравнивании уровней экономиче-
ского развития регионов страны, повышении их конкурентоспособности на основе максималь-
но возможного использования экономического потенциала регионов. 

В связи с новыми задачами, поставленными Национальной стратегией, в систему под-
держки МСП введены новые инструменты. Первый инструмент - Общенациональный инве-
стиционный фонд, исключительным направлением деятельности которого является финансо-
вая поддержка региональных инвестиционных фондов, работающих с МСП, особенно с инно-
вационными предприятиями и с предприятиями НИОКР. 

Второй инструмент - Система партнерских отношений между частным и публичным 
секторами (СПО) (украинский аналог – государственно-частное партнерство - ГЧП), которая 
должна охватить все сферы государственной, общественной и хозяйственной жизни. 

Координация деятельности по поддержке и развитию МСП, а также распределение и 
контроль за использованием средств, выделяемых на поддержку МСП, возложены на Мини-
стерство экономики и труда (МЭТ). 



 

 85

Головным органом, реализующим политику в отношении МСП, является подчиненное 
министерству Польское агентство развития предпринимательства (ПАРП), созданное в 1995 г. 
как Государственный фонд продвижения и развития малых и средних предприятий и в 2000 г. 
преобразованное в государственное агентство, наделенное статусом юридического лица. В 
2002 г. в состав ПАРП вошли Агентство техники и технологии, а также Польское агентство ре-
гионального развития. ПАРП осуществляет свою деятельность через Региональные финанси-
рующие организации (РФО), которые отбираются на конкурсной основе из неправительствен-
ных некоммерческих организаций. 

Наряду с расширением сети обслуживания МСП развивалась и самоорганизация пред-
принимательства.  В начале 2003 г. 11 крупнейших организаций работодателей, предпринима-
телей и органов самоуправления на предприятиях создали Совет предпринимательства (СП). 

В целом,  в системе поддержки предпринимательства в Польше функционирует около 3 
тыс. некоммерческих организаций. Это хозяйственные палаты (свыше 250 организаций), орга-
низации ремесленников (свыше 800 организаций), самоуправления предпринимателей (1300 
организаций), торговли, услуг, других отраслей хозяйствования, организации профессиональ-
ных и отраслевых союзов. 

Организация финансовой поддержки МСП.  В настоящее время МСП получают государ-
ственные средства в виде дотаций, займов и государственных поручительств. Речь идет о госу-
дарственной помощи на внедрение новой техники и технологий, о поддержке инвестиций, а 
также о создании системы фондов, предоставляющих займы и поручительства для МСП. 

Министерство экономики и торговли (МЭТ) оказывает поддержку МСП на основе закона 
от 2002 г., определяющего принципы и формы поддержки предпринимателей, осуществляю-
щих новые инвестиции или создающих на их основе новые рабочие места. В соответствии с за-
коном финансовая поддержка предоставляется, если: объем новых инвестиций превышает 10 
млн. евро; в результате инвестирования (минимум 500 тыс. евро) на предприятии сохранится не 
менее 100 рабочих мест;  создаются новые рабочие места (минимум 20 мест на срок не менее 
пяти лет); внедряются новые технологические решения; происходит оздоровление окружаю-
щей среды. 

Дополнительные средства могут получить также организации, которые на некоммерче-
ской основе осуществляют поддержку предпринимательства, а также фонды, предоставляющие 
займы и поручительства. 

Финансовое обеспечение займов и банковского поручительства - это одна из важнейших 
форм государственной поддержки МСП. В 2000-2003 гг. правительство ежегодно выделяло на 
эти цели 30-40 млн. злотых. Посредником между правительством и МСП выступает ПАРП, ко-
торый через сеть своих региональных организаций доводит эти средства до получателей. 

Широко доступное кредитное поручительство облегчает получение банковских кредитов 
для предпринимателей кредитоспособных, но не имеющих необходимого обеспечения. Кре-
дитные же фонды открывают доступ к капиталу для самых мелких фирм, которые выпадают из 
сферы интересов коммерческих банков. 

Целью программ, направленных на предоставление услуг микропредприятиям является 
обеспечение доступа к финансовым средствам для тех фирм, которые не соответствуют крите-
риям, применяемым банками при предоставлении кредитов (не имеют имущественных гаран-
тий, ведут упрощенную бухгалтерию, срок их работы на рынке непродолжителен или им тре-
буются небольшие по объему средства). 

Принципиальное значение имело также изменение системы налогообложения МСП.  В 
Польше сложилась следующая система налогообложения малого и среднего бизнеса. 

Предприниматель, не имеющий статуса юридического лица, может выбрать один из 
трех налоговых режимов: 

-  т.н. «налоговую карту», 
- законодательно установленное стабильное отчисление от предполагаемого объема до-

хода; 
-  подоходный налог на общих основаниях. 
Юридические лица  не располагают правом выбора системы налогообложения: они ведут 

полную бухгалтерию и платят налог на доходы юридических лиц. На акционерное общество и 
общество с ограниченной ответственностью распространяется требование формирования на-
чального капитала. 
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В течение всего периода системной трансформации среди предпринимателей преоблада-
ли физические лица (по последним данным, они составляют около 91% всех предприятий), од-
нако число юридических лиц постепенно растет, и их доля в общем числе предприятий за по-
следние годы почти удвоилась. 

По оценкам Всемирного банка, налоговую нагрузку на бизнес в Польше нельзя назвать 
чрезмерно высокой. Так, в 2005 г. польские предприниматели платили 43 вида налогов. Для 
сравнения, в странах Восточной Европы и Центральной Азии насчитывается в среднем 46 ви-
дов налогов, а в странах ОЭСР - лишь 16. При этом,  в Польше объем налогов составляет 55,6% 
совокупного дохода, тогда как в странах восточноевропейского и  центральноазиатского ре-
гиона - 50,2%, а в ОЭСР - 46,1%. 

Улучшение положения МСП, помимо динамизации развития экономики в целом, связа-
но, по единодушному мнению экспертов и предпринимателей, со вступлением страны в ЕС. 
Речь идет, прежде всего, о действии таких факторов, как ликвидация таможенных пошлин (что 
расширило для польских предприятий выход на рынки ЕС и стимулировало развитие экспор-
та), выгодное для польской экономики формирование валютного курса злотого, а также доступ 
к финансовым средствам структурных фондов ЕС. 

Основным источником развития в секторе МСП остаются собственные средства, объем 
которых быстро растет. 

Польские и иностранные эксперты выделяют следующие причины невысокой инвестици-
онной активности МСП: 

административные и организационные барьеры развития МСП (болышие сроки и высо-
кая стоимость регистрации предприятий и оформления прав собственности, сложности оформ-
ления лицензий на деятельность, сохранение до настоящего времени контроля предпринима-
тельской деятельности со стороны почти 40 организаций, коррупционность чиновничьего ап-
парата и т.д.); 

сохранение относительно высоких инвестиционных рисков, несовершенство налоговой 
системы, высокие издержки подготовки инвестиционных планов, растущие затраты на охрану 
окружающей среды, невысокое качество функционирования государственных институтов и ор-
ганов местного управления, сохранение конкуренции со стороны теневой сферы и др. 

необходимость формирования средств на совместное финансирование проектов, реали-
зуемых с помощью фондов ЕС, высокие затраты на внедрение стандартов и нормативов ЕС; 

• необходимость ликвидации финансовой задолженности, сложившейся у предприятий в 
предшествующий период. 

Степень инновационности непосредственно зависит от развития научных исследований и 
разработок; в этой сфере отставание Польши, в том числе и сектора МСП, от развитых стран 
особенно заметно. Развитие инновационности как в МСП, так и в экономике страны тормозит-
ся отсутствием притока достаточного капитала в эту сферу. 

Шанс на технологическое обновление польские МСП могут получить, подключившись к 
развивающимся в современной Польше процессам регионального развития, тесно связанным с 
ее включением в европейскую интеграцию. Речь идет, во-первых, о таких формах, как инкуба-
торы предпринимательства в высших учебных заведениях, технопарки и технологические 
кластеры, технологические центры и центры совершенствования и, во-вторых, об использо-
вании потенциала целевых программ «Региональные стратегии инноваций» (RIS) и «Страте-
гия регионального инновационного и технологического развития» (RITTS). 

Инкубаторы предпринимательства, так же как и технологические центры, технопарки и 
кластеры призваны не столько генерировать новые технико-технологические проекты, сколько 
поддерживать и стимулировать предпринимательство. 

Для малых и средних предприятий особенно большое значение имеет такая новая для 
этих стран форма взаимодействия с другими предприятиями, финансовыми, научными и про-
чими организациями, как кластер -  географически сконцентрированное объединение взаимо-
зависимых хозяйствующих субъектов и организаций их обслуживающих. 

В рамках кластеров открываются большие возможности для МСП, поскольку в подобных 
объединениях существует большое количество сфер, где функционирование крупных предпри-
ятий менее эффективно, чем мелких и средних. Развитие сотрудничества между предприятия-
ми малого и среднего бизнеса, между ними и научно-исследовательскими организациями спо-
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собствует наращиванию потенциала МСП, а также ускорению процессов трансферта техноло-
гий и внедрения инноваций в польской экономике. 

В настоящее время основной объем средств, поступающий из ЕС, предназначается в ре-
гионах на преодоление отставания в развитии инфраструктуры, (транспортной, телекомму-
никационной, энергетической, социальной), на такие насущные текущие цели, как противо-
действие безработице и др. 

 
 

2.3. Формы и методы государственной поддержки малого предпринимательства в Чехии 
 
По показателю количества МСП в среднесписочном числе субъектов предприниматель-

ства, доле МСП в совокупной занятости и в целом по вкладу МСП в развитие экономики Чехия 
приближается к стандартам промышленно развитых стран. Малые и средние предприятия со-
ставляют 99,81% среднесписочного числа чешских предприятий. 95,5% общего количества 
МСП - это микропредприятия, 3,7% - малые предприятия, 0,4% - небольшие средние предпри-
ятия  и 0,26% - средние предприятия. По «плотности» малых предпринимателей в расчете на 
1000 жителей (68,4) - Чехия опережает страны ЕС, где этот показатель составляет в среднем 43 
на 1000 жителей. Однако,  следует учитывать значительное дробление малого производства в 
Чехии: численность занятых на среднестатистическом чешском малом предприятии составляет 
2,7 чел. (на микропредприятии - 1,4) против 15 чел. в среднем в экономически развитых стра-
нах. 

Чешская предпринимательская среда имеет как слабые, так и сильные стороны, которые 
и определяют конкурентоспособность чешской экономики. 

Барьерами развития предпринимательства являются: 
- сложная и длительная процедура регистрации и ликвидации предприятия, 
- отсутствие солидной законодательной базы защиты прав кредиторов, 
- длительные сроки конкурсного производства, 
- сложное и непрозрачное налоговое законодательство, 
- высокий уровень бюрократизации и коррупции, 
- недоступность долгосрочных кредитных ресурсов. 
Способность чешской экономики конкурировать с экономически развитыми странами 

повышается медленно. 
В 2004 г. Совет по вопросам развития предпринимательской среды разработал комплекс-

ную программу улучшения предпринимательского климата в стране, которая предусматривает 
решение следующих задач: 

- упрощение стартовых условий предпринимательства и, прежде всего, сокращение сро-
ков регистрации и ликвидации предприятий; 

- сокращение сроков конкурсных процедур для обанкротившихся фирм; 
- разработка программ по созданию рабочих мест; 
- пропаганда отечественной продукции; 
- создание положительного имиджа за рубежом; 
- поддержка сотрудничества МСП с учебными заведениями; 
- информационное обеспечение малых предприятий; 
- снижение административных барьеров; 
- стимулирование инновационной деятельности; 
- повышение участия частного капитала в финансировании малого предпринимательства. 
Формы и методы государственной поддержки малого бизнеса в Чехии. 
Закон о поддержке малого и среднего предпринимательства (2002 г.) определяет при-

оритетные направления государственной политики развития и поддержки малого и среднего 
бизнеса: 

повышение капитализации малых и средних предприятий; 
программы по повышению образовательного и квалифицированного уровня предприни-

мателей и работников, занятых в сфере малого и среднего бизнеса, подготовке учеников; 
службы, оказывающие экономические и технические консультационные и информаци-

онные услуги предприятиям малого и среднего бизнеса; 
развитие научно-прикладных исследований и конструкторских разработок; 
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создание новых рабочих мест; 
поддержка экономического и социального развития экономически депрессивных регио-

нов с высоким уровнем безработицы; 
поддержка сотрудничества с иностранными партнерами, участия в международных вы-

ставках и ярмарках; проекты по охране окружающей  среды. 
Основной формой поддержки малого и среднего бизнеса в Чехии является предоставле-

ние финансовой помощи малым и средним предприятиям в рамках целевых государственных 
программ, ежегодно принимаемых министерством промышленности и торговли. 

Законодательством предусматривается широкий спектр форм финансовой поддержки 
малых и средних предприятий: 

- гарантии под кредиты и лизинг; 
- льготные кредиты по низкой процентной ставке; 
- финансовое субсидирование процентной ставки по кредитам; 
- дотации на создание новых рабочих мест, в том числе для социально уязвимых групп 

населения; 
- субсидии на проекты по внедрению передового научно-технического парка; 
-беспроцентные кредиты по поддержке внедрения научно-исследовательских и опытно-

конструкторских разработок; 
- льготные кредиты на региональные проекты развития в экономически депрессивных 

регионах с высоким уровнем безработицы; 
- льготное кредитование и страхование экспорта; содействие в получении кон-

сультационных и информационных услуг; 
- содействие в участии в международных выставках и ярмарках. 
Льготы, предусмотренные государственными программами, предоставляются предпри-

ятиям малого и среднего бизнеса, осуществляющим предпринимательскую деятельность в 
сфере промышленности, строительства или ремесленного производства, услуг, включая меди-
цинские, торговли и транспорта, за исключением службы такси. 

Государственная поддержка оказывается МСП на приобретение машин, оборудования и 
средств транспорта, ноу-хау, на приобретение земельных участков, зданий и сооружений, ре-
конструкцию и модернизацию оборудования и зданий, научно-исследовательские и опытно-
конструкторские разработки, расширение экспорта. Государственные программы поддержки 
малого и среднего предпринимательства ориентированы в основном на поддержку инвестици-
онных средне- и долгосрочных проектов. 

Главной формой поддержки является предоставление малым и средним предприятиям 
гарантии под: 

- средне- и долгосрочные инвестиционные кредиты: уровень гарантий может составлять 
до 75% объема кредита по твердой ставке в регионах с высоким уровнем безработных; на запа-
сы и эксплуатационные расходы может быть использовано максимально до 40% суммы креди-
та; 

- эксплуатационные кредиты: гарантии предоставляются под кредиты на запасы и на экс-
плуатационные расходы, связанные с проектом; максимальный срок гарантии - четыре года, 
потолок кредитования - 50% от суммы кредита; 

- лизинг-гарантии предоставляются на погашение платежей клиента по лизингу, макси-
мально до 50% от суммы кредита. 

Важнейшим направлением государственной политики является стимулирование интегра-
ционных и кооперационных связей отечественных малых и средних предприятий с крупными 
иностранными производителями. 

Чехия постепенно приближается к таким же небольшим государствам как Голландия, 
Бельгия, Ирландия и Австрия, где малые и средние фирмы в обрабатывающей промышленно-
сти позиционируют себя прежде всего как субпоставщики крупных фирм. 

Источники и приоритеты финансовой поддержки малого предпринимательства.  Важ-
нейшим фактором стабилизации сектора малого предпринимательства в Чехии является госу-
дарственная финансовая поддержка малого бизнеса. 

Иностранные инвестиции выступают не только дополнительным источником увеличения 
капитала, они способствуют внедрению в экономику передовых достижений науки и техники, 
трансферту передовых технологий и know-how в управление и организацию производства, 
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расширению международных контактов.  В то же время, наряду с бесспорными позитивными 
эффектами притока иностранных инвестиций, чешские эксперты отмечают и такие негативные 
последствия, как вытеснение с рынка отечественных производителей, неоднозначное влияние 
на развитие проблемных регионов, негативные экологические последствия инвестиций, неод-
нозначное влияние на структуру промышленности, экспорт и импорт, рынок труда, низкие кап-
вложения в отрасли с высокой добавленной стоимостью. Прямые иностранные инвестиции, к 
сожалению, не оказывают пока значительного влияния на широкое внедрение технологических 
инноваций в отечественные предприятия. 

В настоящее время,  в Чехии на центральном и региональном уровне действует 222  про-
граммы финансирования малого и среднего предпринимательства, из них 103 государствен-
ные программы поддержки предпринимательства и инвестиций, 78 программ, предлагаемых 
кредитными организациями, и 44 программы в рамках фондов ЕС. 

Главный акцент делается на поддержку малых предприятий с короткой предпринима-
тельской историей, у которых особенно остро стоит проблема финансирования. Так, подпро-
грамма «Старт» предназначена исключительно начинающим малым предпринимателям, заре-
гистрированным в налоговых органах впервые или вновь открывшим свое дело как минимум 
через семь лет после первой регистрации. 

Поддержка оказывается в форме льготного беспроцентного стартового кредита в размере 
до 90% обоснованных затрат по проекту на срок до шести лет с отсрочкой платежей по кредиту 
на 9-12 месяцев. Кредит предназначен на приобретение, реконструкцию или модернизацию 
оборудования, частично кредит может быть использован и на приобретение запасов, макси-
мально до 50% от суммы кредита. Условием включения в программу является окончание пред-
принимателем обязательного образовательного курса по основам предпринимательства в од-
ном из региональных консультационно-информационных центров. 

Подпрограмма «Кредит» рассчитана на малых предпринимателей, как физических, так и 
юридических лиц, с короткой предпринимательской и кредитной историей.  Предприниматель 
обязан вести раздельный бухгалтерский и налоговый учет и сохранять всю документацию по 
проекту в течение 10 лет от даты предоставления льготного кредита.  В рамках подпрограммы 
применяются три формы финансовой поддержки МП в зависимости от времени предпринима-
тельской деятельности: малым предпринимателям, действующим на рынке не более двух лет, 
финансовая поддержка предоставляется в форме льготного кредита в размере 2-5 млн.  крон по 
твердой процентной ставке 4% годовых максимально до 80% совокупных документально 
обоснованных затрат по проекту на срок до 6 лет; МП с максимально пятилетней предприни-
мательской историей - в форме льготного кредита в размере 0,2-2 млн. крон по твердой про-
центной ставке 4% годовых до 90% совокупных обоснованных затрат по проекту. При этом от 
предпринимателя не требуется залоговое обеспечение под кредит. 

В условиях глобализации экономики особое значение имеет подпрограмма «Инновация». 
При выборе предприятий-участников учитывается уровень конкурентоспособности, инноваци-
онный потенциал предприятия, технические параметры инновационного проекта, его влияние 
на окружающую среду. Для включения в программу представленный инвестиционный проект 
должен выполнять следующие условия: использовать при реализации проекта результаты ис-
следований и разработок в форме патентов, лицензий, трансферта технологий, располагать 
функциональным прототипом или образцом изделия, характеристики которого подтверждены 
заключением независимого эксперта, назначенного министерством промышленности и торгов-
ли ЧP; доказать наличие ниши на рынке и реальность реализации проекта. Малым и средним 
предприятиям может быть предоставлен льготный кредит в размере 1-25 млн. крон на иннова-
ции услуг и 3-50 млн крон на инновации изделий или технологий, максимально до 60% сово-
купных обоснованных затрат по проекту. Кредит предоставляется по твердой ставке 3% годо-
вых на срок до девяти лет с отсрочкой платежей до четырех лет. 

Основным источником финансирования субъектов малого предпринимательства в Чехии 
являются собственные сбережения предпринимателя, займы у родственников и друзей - 78,8%, 
банковские кредиты - 14,6%. 

Увеличение,  в перспективе,  таких источников финансирования, как государственные 
программы поддержки МП и структурные европейские фонды, конечно, улучшает положение в 
области кредитования малого бизнеса, но кардинально не меняет ситуацию, что изначально 
ставит чешских предпринимателей в неравные конкурентные условия на европейском рынке 
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(для сравнения, в структуре финансирования МСП, например. Германии собственные средства 
предпринимателя составляют всего 15%, привлеченный капитал - 25%, европейские фонды, го-
сударственные субсидии и банковские кредиты - 60%). 

Особенности налогообложения субъектов малого предпринимательства. 
Чехия принадлежит к числу стран с высоким уровнем налогообложения доходов физиче-

ских и юридических лиц. 
Основным принципом современной чешской системы налогообложения является так на-

зываемая «нейтральная конкуренция», т.е. установление одинаковых налоговых ставок для 
всех типов хозяйствующих субъектов, функционирующих в чешской экономике. 

До 2007 года в Чехии  применялась льготная ставка НДС по следующим статьям: тепло-
энергия, жилищное строительство, водоснабжение холодной и горячей водой для собственни-
ков жилья и мелких предпринимателей. 

В то же время, правительство, с целью увеличения доходной части госбюджета перевело 
некоторые товары и услуги из льготной в основную ставку НДС. Так, ряд товаров и услуг, ра-
нее облагавшихся НДС по льготной ставке 5%, теперь облагаются по базовой ставке - 19%. Это 
ресторанный и гостиничный бизнес, общественное и школьное питание, кабельное телевиде-
ние, грузовой транспорт, услуги парикмахерских и косметических салонов. Новый закон о 
НДС негативно сказался и на ценах лизинга как следствие перевода финансовых услуг по ли-
зингу из льготной 5%-ной ставки в базовую ставку - 19%. На практике введение более высокой 
ставки НДС на некоторые услуги увеличивает налоговое бремя на мелких предпринимателей, 
многие из которых, не выдержав конкуренции скорее всего обанкротятся. 

Налоговой поддержкой малого бизнеса является освобождение от НДС малых предпри-
нимателей с небольшим оборотом. 

Доходы малых предпринимателей - физических лиц от предпринимательской деятельно-
сти или другой индивидуально-трудовой деятельности облагаются подоходным налогом. 

В Чехии действует дифференцированная прогрессивная система налогообложения дохо-
дов физических лиц. 

Снижению реальной налоговой нагрузки на МП способствуют разного рода налоговые 
льготы. 

Так, для мелких предпринимателей, привлекающих к труду на своих предприятиях лиц с 
ограниченной трудоспособностью, установлены льготы в налогообложении. 

Кроме того, малым предприятиям разрешено использовать механизм ускоренной аморти-
зации и переоценки основных фондов в течение пяти лет, применяя равномерный метод исчис-
ления амортизации (каждый год равной суммой). 

Предприниматели имеют право снизить налогооблагаемую базу также на сумму инве-
стиций в основные фонды сверх рамок текущей амортизации. 

Для предприятий, инвестирующих в научно-прикладные исследования и конструктор-
ские разработки, вычеты из налогооблагаемой базы могут составлять до 100% и на подготовку 
учеников - до 30%. 

Одной из форм борьбы с сокрытием доходов и, соответственно, сокращения масштабов 
теневой экономики в Чехии стало введение в 2005 г. так называемого минимального налога для 
малых предпринимателей, закончивших календарный год с убытками.  Налогооблагаемая база 
для расчета минимального налога - половина от средней заработной платы по народному хо-
зяйству. Из режима минимального налога выведен довольно широкий круг предпринимателей: 
инвалиды; пенсионеры; предприниматели, предоставляющие рабочие места инвалидам; моло-
дые предприниматели-студенты в возрасте моложе 26 лет; предприниматели, получающие по-
собие на детей и по уходу за близким лицом. Предприниматели освобождаются от уплаты ми-
нимального налога в первый и последний год предпринимательской деятельности. 

В рамках идущей в Чехии налоговой реформы увеличены и отчисления мелких предпри-
нимателей на пенсионное и медицинское страхование. 

Введение минимального налога на прибыль предпринимателей можно считать сущест-
венным изменением в действующей конструкции налоговой системы. Однако на практике вве-
дение минимального налога наряду с ужесточением других нормативов уже привело к сокра-
щению численности малых предпринимателей, которые «закрывают» свое дело и регистриру-
ются на биржах труда. 
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Предпринимателю должны быть созданы условия для «раскрутки» бизнеса, и только по-
сле этого можно и нужно применять к недобросовестным предпринимателям «репрессивные» 
меры и строгие санкции. Определенным смягчением конструкции минимального налога могло 
бы стать введение защитного периода, в течение которого предприниматель освобождался бы 
от уплаты налога. Такая практика действует в Словакии, где также введен минимальный налог, 
от которого предприниматели освобождены в первые три года от учреждения фирмы. Кроме 
того, минимальный налог можно включить в будущий налог, когда предприятие наберет обо-
роты. Такой подход позволил бы предпринимателям, испытывающим трудности, «выжить» в 
сложный период. 

Перспективы развития малого предпринимательства в условиях европейской интегра-
ции.  Характеристики конкурентоспособности чешской промышленности заметно ниже по 
сравнению со другими странами ЕС. 

Низкий уровень капитализации, высокие налоги, ограниченный доступ к финансовым ре-
сурсам, информации и новейшим научным разработкам, дефицит квалифицированного ме-
неджмента повышают предпринимательские риски предприятий на едином рынке ЕС. Конку-
рентоспособность чешских предприятий на рынке ЕС снижают и высокие налоги. Налоговая 
реформа, хотя и принесла заметное снижение налоговой нагрузки на предпринимателей, одна-
ко новые члены ЕС - ближайшие конкуренты Чехии на едином европейском рынке - имеют бо-
лее низкие налоги (за исключением Мальты). 

Согласно экспертным оценкам, только через 5-10 лет после вступления Чехии в ЕС чеш-
ские предприниматели смогут полностью использовать преимущества и выгоды, которые да-
ет членство в Евросоюзе. 

В таблице 2.1. приведены сравнительные характеристики условий развития малого пред-
принимательства в Польше (как стране близкой по размерам к Украине), Чехии (сопоставимой 
по территории и населению с Донецкой и Луганской областями), Украине и учет этих условий 
при разработке программы развития МСБ в Донецке до 2020 г. 

 
 

2.4. Зарубежный опыт развития городов-предпринимателей 
 
Исторически города развиваются как центры торговли, ремесел и предпринимательства. 

Город формирует специфические условия жизни и функционирования промышленного произ-
водства и рассматривается экономической наукой как системообразующая структура при изу-
чении вопросов развития и размещения производительных сил. Поэтому и Словарь русского 
языка С.И.Ожегова определяет город как крупный населенный пункт, административный, тор-
говый, промышленный центр.  

Технический прогресс, с одной стороны, требует развития предприятий, концентрации 
работников, следовательно, провоцирует развитие городов. С другой стороны, научно-
технический прогресс является и причиной закрытия предприятий, отслуживших свой срок, 
смены приоритетов в развитии общества. Этими процессами и объясняется, что как продукция, 
так и предприятия и города могут «дряхлеть» и даже умирать. 

Цикличность в развитии городов обосновывается необходимостью удовлетворения горо-
дами определенных социально-экономических потребностей. Если потребности общества из-
меняются, то активные предприятия выходят на новые виды продукции, перестраивают произ-
водство, переобучают работников. А ведущая роль во всем мире принадлежит в этом малым и 
средним предприятиям. 

А как город может реагировать на смену общественных потребностей? Только одним: 
созданием условий для предприятий, способных быстро реагировать на изменения, имеющих 
возможности противостоять угрозам и удовлетворять новым целям, задачам, потребно-
стям. 

Существенная доля населения городов работает на удовлетворение потребностей жите-
лей и предприятий своего же города. В этой связи важнейшим условием развития города явля-
ется соотношение суммы потребляемых ресурсов и той продукции, которую город (его жители 
и организации) поставляют во внешний мир. Под продукцией в данном случае понимается до-
вольно широкий набор: от материальных изделий до научных и инженерных разработок, функ- 
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ций управления, решений. Экономический аспект отношений города с макросистемой может 
быть выражен через производство добавленной стоимости. Схематично можно сказать, что по 
аналогии с предприятием, добавленная стоимость города представляет собой разность входя-
щих и исходящих из города финансовых потоков. В соответствии с более точной формулиров-
кой добавленная стоимость, созданная городом, рассчитывается как разница между стоимо-
стью продукции и услуг, реализованных предприятиями города вне города и стоимостью ре-
сурсов (энергии, воды сырья, материалов, комплектующих и т.д.), приобретённых этими пред-
приятиями для изготовления этой продукции, а также полученных городскими властями для 
обеспечения жизни в городе. 

Производство добавленной стоимости является универсальной экономической формой 
"ответа" города, его людей и предприятий на предъявляемые новые цели, требования, то есть 
то, что, стали именовать «вызов» (А.Тойнби) или «вызов общества» (А.Нещадин, Н.Горин). По 
Тойнби «вызов» носит исключительно жёсткий характер и имеет глобальные последствия. 
Этот термин А.Тойнби применял по отношению к популяции в целом, которая оказалась на 
грани жизни и смерти. Предложенный А.Нещадиным и Н.Гориным «вызов общества» может 
иметь для исходной социальной общности как характер стимула, так и ограничения, создаю-
щего локальную микросоциальную катастрофу. «Вызов общества» для конкретной совокупно-
сти людей и социальных групп имеет локальные последствия. Глубокое изменение в жизни го-
рода или территориального социума - своего рода "ответ" на изменение во внешней среде. 
Предлагается дифференцировать положительные и отрицательные вызовы. По мнению авто-
ров, положительный вызов - это вызов-стимул, порождающий дополнительные возможности 
развития для отдельных локальных территорий и напрямую связанный с конкретной нуждой 
общества. Не всегда вызов-стимул исходит от государства и им регулируется. Отрицательный 
вызов - это вызов-катастрофа, такое изменение во внешних условиях жизнедеятельности горо-
да, которое ведег к существенному снижению качества жизни и требует для выживания насе-
ления глубокой реорганизации городского социума. Вне такой реорганизации город дегради-
рует и "умирает". Пример положительного вызова – «ответ» на стимулирование развития ново-
го производства, новой технологии. Пример отрицательного вызова – крайне быстрое измене-
ние условий, при которых предприятия теряют свои рынки сбыта и закрываются, а города -
теряют свое былое значение, жители предпочитают перебираться в другие места для жизни 
(иногда это другие страны и города, иногда в сельскую местность для самообеспечения).  

В то же время следует исходить из того, что каждому вызову соответствует свой "ответ", 
а именно деятельность, направленная на преодоление отрицательных последствий, что в ко-
нечном итоге дает положительный эффект. В этом смысле, отрицательный вызов - это призыв 
найти свое новое место в обществе. Смена технологий может проявляться, с одной стороны, 
как отрицательный вызов (закрытие предприятий старых технологий, потеря работы теми, кто 
работал на этих предприятиях), с другой стороны, это и положительный вызов (осваиваются 
новые технологии, открываются новые рабочие места, люди осваивают новые профессии). 
Эмоциональная оценка «положительный» или «отрицательный» может иметь значение в кон-
кретный момент и для конкретных людей.  

Существует большое число внешних факторов, оказывающих влияние на развитие как 
предприятий, так и городов. Рост свободы торговли, перемещения товаров и ресурсов создает 
предпосылки для перемещения бизнеса из стран с высокими издержками (из экономически 
развитых стран) в страны с меньшими издержками (в развивающиеся страны). Население горо-
дов вынуждено осваивать новые сферы деятельности. Город вынужден стимулировать созда-
ние современных предприятий в сфере передовых технологий, стимулировать процессы обуче-
ния населения, психологической подготовки к переходу в новые виды деятельности. Коопера-
ция в области производства осуществляется, как4 правило, по двум вариантам. Один - создание 
крупных международных корпораций Другой - размещение заказов на производство товаров и 
услуг. Зачастую эти варианты пересекаются: международные компании размещают заказы в 
различных странах.  

Если интегральным показателем «ответа» предприятия на требования рынка являются 
финансовые показатели, то для города такого рода интегральным показателем «ответа» на тот 
или иной «вызова общества» является динамика численности его жителей. В благополучных 
городах рождаемость выше. Наиболее существенный и наиболее заметный вклад вносит ми-
грация: положительная, когда приток в этот город людей из других регионов больше, чем об-
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ратный поток, и отрицательная - когда отток людей из города больше, чем приток. Миграция - 
самый быстро меняющийся демографический показатель. Наиболее подвижная часть населе-
ния состоит из молодых людей работоспособного возраста, в наибольшей степени соответст-
вующего деторождению. Темпы естественного прироста населения так же вносят свой вклад в 
динамику развития города, но в целом эта величина зависит от социально-культурных устано-
вок населения и демографической ситуации. 

Привлекательность города для людей, проживающих в других территориях, определяет-
ся большим числом факторов, характеризуемых, в частности, наличием, качеством и перспек-
тивами рабочих мест, качеством жизни населения, а также возможностями вертикальной соци-
альной мобильности, особенностями географического положения, особенностями культуры 
общества, связанными со степенью привязанности населения к "насиженным местам", ситуа-
цией в близлежащих регионах. 

В контексте быстрого экономического и организационного развития Европы города иг-
рают важную роль. Здесь сконцентрирован интеллектуальный, экономический и физический 
капитал, и новые идеи, как правило, тоже возникают в городах. Многие города занимаются 
разработкой новых стратегий экономического развития и поиском новых экономических ниш. 
Результат состоит в том, что сегодня города видятся как активные источники роста экономиче-
ской конкурентоспособности на национальном и интернациональном уровнях.  

В частности, в течение последних десятилетий наблюдается формирование «городов-
предпринимателей», т. е. таких городов, которые проявляют активность, опережающую собы-
тия, способных мобилизовать местные социальные, политические и экономические ресурсы в 
единый связный организационный комплекс, для того чтобы разработать четкую стратегию 
экономического развития и обеспечить ей долговременную поддержку.  

Появление таких городов-предпринимателей в Европе было обусловлено рядом факто-
ров. Воздействие структурных сдвигов в мировой экономике на местный уровень было на-
столько сильным, что местные лидеры пришли к выводу, что нужно разрабатывать свои собст-
венные стратегии экономического подъема, а не просто ожидать, какие решения будут приня-
ты на национальном уровне. В то же время политическая и административная децентрализа-
ция, произошедшая во многих национальных государствах и принесшая городам дополнитель-
ные обязанности, не всегда обеспеченные ресурсами, создала местным властям дополнитель-
ные возможности, чем способствовала активизации их деятельности. И, наконец, осознание 
роста экономической конкуренции между городами в объединяющейся Европе привело лиде-
ров местного и государственного уровня к необходимости создания таких стратегий, которые 
позволили бы им более эффективно конкурировать на быстро формирующемся рынке. 

Главная цель города-предпринимателя - обеспечить интенсивное развитие малого и 
среднего бизнеса за счет прогрессивных сдвигов в структуре экономики города и существенно-
го увеличения доли экономически активного населения, работающего в данной сфере. 

Главная цель города-предпринимателя состоит в максимизации следующих характери-
стик. 

Экономическое разнообразие производящего сектора и сектора услуг, особенно в про-
грессивных наукоемких отраслях с высокой добавленной стоимостью, а также разнообразие 
товаров, идущих на экспорт или заменяющих импортируемые. 

Наличие квалифицированного человеческого капитала. В Донецке должны жить люди, 
способные работать в областях, требующих высокого уровня знаний и умения обращаться с 
современной организацией информации. 

Правильно организованная инфраструктура предпринимательской среды и институцио-
нальные сети. Для повышения конкурентоспособности малого и среднего бизнеса Донецк нуж-
дается в наличии разнообразных связей между учреждениями высшего образования, научными 
институтами, крупными, средними и малыми частными фирмами и правительством для созда-
ния благоприятных условий с целью более эффективного использования знаний и интеллекту-
альных способностей образованных людей. Экономическое процветание не может существо-
вать в океане разительного неравноправия. Социальная сплоченность и экономическая конку-
ренция – это две взаимодополняющие, а не взаимоисключающие сущности. 

Качественная организация связи, что частично означает физическую коммуникацию – 
дороги, аэропорты, железнодорожные узлы и электросвязь. Но коммуникация является и про-
цессом определенного уровня культуры и отношения к проблеме. Города-предприниматели 
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должны развивать международные связи, разрабатывать стратегию международного сотрудни-
чества и определить, на какие более крупные рынки они хотят выйти. 

Организационная возможность мобилизовать государственные, частные и местные ре-
сурсы для долговременного сотрудничества в области совместной разработки стратегий эко-
номического и социального развития. Для города-предпринимателя этот процесс почти так же 
важен, как результат. 

Формирование инфраструктуры рекреации и социального развития. Донецк как город-
предприниматель должен быть приспособлен как для работы, так и для всестороннего развития 
жителей. Конкурентоспособному городу требуются определенные экономические, социальные, 
экологические и культурные условия для привлечения и удержания потенциально мобильной 
рабочей силы, что означает хорошую организацию физической, экономической и социальной 
среды. Важная роль в этом также должна быть отведена малому и среднему бизнесу. 

В настоящее время углубляется и ускоряется интернационализация экономики, ослабляя 
при этом экономическую власть и управленческие возможности как местных, так и централь-
ных правительств и коммун. Продолжается экономическая реструктуризация, выдвигая вперед 
экономику сектора услуг с его двойственным рынком труда. Растет конкуренция между фир-
мами, государствами, регионами, городами в области привлечения скудных государственных и 
частных инвестиций. Такая модель неравномерного развития приводит к разделению городов в 
пространственном, экономическом и социальном аспектах. Сложная взаимозависимость между 
глобализацией экономики, экономической конкурентоспособностью и социальной маргинали-
зацией была тем центром, вокруг которого формировались перемены в жизни городов в тече-
ние двух последних десятилетий и который будет самой серьезной проблемой городов и в сле-
дующем десятилетии. Городские лидеры должны будут разрабатывать стратегии, способст-
вующие повышению уровня экономической конкурентоспособности и в то же время не приво-
дящие к социальной маргинализации. 

При рассмотрении в качестве образца европейской урбанистической системы важно 
помнить ряд моментов. Во-первых, эти системы значительно отличаются друг от друга. Не-
смотря на некоторые признаки конвергенции между городами Европы, между ними все же су-
ществуют принципиальные различия в исторической, институциональной, экономической, со-
циальной и экологической перспективе. Перед этими городами стоят различные проблемы, и у 
них имеются разные возможности. 

Во-вторых, европейская система городов весьма динамична: появляются новые функции 
и роли, меняются взаимоотношения городов в европейской системе. Все чаще и чаще город-
ские лидеры ищут новые экономические ниши и функции для своих городов и создают страте-
гические альянсы и коалиции по всей Европе для развития торговли, обмена идеями, опытом и 
лучшими практическими решениями, оказания поддержки экономическому развитию своих 
территорий и для того, чтобы получить в свое распоряжение ресурсы, необходимые для вы-
полнения поставленных политических решений. 

В-третьих, главным признаком городских перемен была конкуренция между городами, 
стремящимися к экономическому успеху. Само понятие конкуренции предполагает, что среди 
городов будут те, кто выиграл, и те, кто проиграл. 

В-четвертых, важен выбор, который сделали лидеры городов. 
Мир, в котором они действуют - мир меняющийся. В некоторых отношениях обстановка 

в Европе стала более стабильной. Изменение профиля городской экономики от промышленно-
го производства к услугам в общем и целом завершен. Во многих европейских городах, пере-
живших подъем в связи с развитием финансовых услуг в 80-е гг., уже в начале 90-х гг. прояви-
лись признаки замедления экономического роста. Продолжают оказывать свое влияние и дру-
гие факторы – устаревание традиционных профессий, долговременная субурбанизация, старе-
ние населения, изменение структуры семьи, усиление физического и социального стресса, вы-
званного процессом перемен. Серьезное напряжение возникает в связи с миграцией населения, 
что еще более осложнит задачи многих городских лидеров, стоящих перед необходимостью 
успешного включения мигрантов в экономическую и социальную жизнь своих городов. 

Если в одних городах наблюдалось динамичное развитие экономики, социальной сферы 
и политики, что привело к повышению уровня жизни, то в других продолжался экономический 
спад. Процветание и бедность не были равномерно распределены в различных частях городов, 
так как перемены по-разному подействовали на различные группы населения: некоторые из 
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них выиграли, другие проиграли. В результате во многих европейских городах продолжает 
развиваться процесс экономической маргинализации, социального «исключения» и  физиче-
ской сегрегации наиболее незащищенных и маргинальных групп населения. 

Институциональный, финансовый и законодательный механизмы различных европей-
ских городов все еще радикально отличаются друг от друга. Тем не менее, стоит выделить три 
тенденции, проходящие сквозь границы европейских государств.  

Первая состоит в том, что в течение 80-х и 90-х гг. ХХ в. во многих европейских странах 
менялся баланс компетенции различных уровней управления: национального, регионального и 
местного. В частности, широкое развитие получила модель децентрализации власти и передачи 
ряда компетенций на местный уровень. В традиционно децентрализованных странах (Герма-
ния) этот процесс продолжается. Но и в таких более централизованных странах (Бельгия, 
Франция, Испания и Италия) в течение последних десятилетий уровень полномочий регио-
нальных и городских институтов повышался. Существенно, что децентрализация привела к 
большей автономии, это было использовано многими наиболее динамичными городскими и ре-
гиональными лидерами для формулирования новых политических ролей для себя и создания 
новых экономических стратегий для территорий. 

Вторая общая тенденция заключалась в появлении более ясно сформулированных госу-
дарственных стратегий городского развития во многих странах Европы. Те страны, которые 
первыми прошли период урбанизации и поэтому первыми вступили в период упадка развития 
городов – Великобритания, Франция и Германия, – были также первыми странами, присту-
пившими к разработке системной политики городского развития. 

Третья тенденция выражается в растущем внимании к экономическому потенциалу горо-
да. Городские лидеры стали лучше понимать недопустимость отставания от успешно разви-
вающихся европейских городов и приступили к интенсивным поискам новых экономических 
ниш в европейской экономике. Но национальные лидеры также увидели потенциальный вклад 
городов в повышение уровня экономической конкурентоспособности страны. Это способство-
вало экономическому возрождению и росту численности населения во многих городах, но при-
вело также к усилению экономической конкуренции между европейскими городами.  

Эти три подхода, принятые в национальных стратегиях экономического развития, обес-
печивают высокий приоритет городов как в национальном масштабе, так и в Европе в целом. 

При взгляде на перспективу наиболее смелый сценарий предполагает, что основные го-
рода усилят свою роль в объединенной Европе. Этот сценарий предполагает возрастание кон-
куренции городов за приток инвестиций и развитие торговли.  

Значение качественно разработанных стратегий городского развития повысит вероят-
ность выигрыша в конкурентной борьбе, в связи с тем, что факторы местоположения, которые 
раньше привязывали экономическую деятельность к определенной территории, в настоящее 
время утрачивают свое значение ввиду развития электронных и физических систем связи.  

Успешно развивающиеся города, все более включающиеся в международные сетевые ор-
ганизации, могут стать центрами принятия решений, где будет найден ответ на вопрос о взаи-
моотношениях между интересами коммун и экономикой, приобретающей все более ярко вы-
раженный глобальный характер. 

Та защита, которую центральные правительства оказывали городам в периоды крупных 
перемен в прошлом, в настоящее время ослабла. Образовавшийся политический вакуум был 
заполнен – в различной, но значительной степени – местными органами власти. Практически 
повсеместно ответственность за перемены в городе, в особенности проявляемая в виде под-
держки экономического развития, перешла от центральных к местным организациям. Тот факт, 
что городских лидеров перестало удовлетворять посредничество, осуществляемое централь-
ными правительствами между местным уровнем и внешним миром, подтверждается стреми-
тельным развитием межгородских и региональных сетей сотрудничества между городами. 

Современное предпринимательство испытывает заметное влияние новых факторов, свя-
занных с местом размещения и характерных для современного информационного века. Среди 
них – наличие высших учебных заведений, способных выпускать квалифицированных специа-
листов и развивать технологии, применимые в местной экономике. Эти кадры ищут место ра-
боты там, где обеспечен высокий уровень жизни по качеству жилья, окружающей среды и 
культуры. Такие территории могут привлечь и удержать квалифицированных специалистов и 
потенциально мобильных рабочих; они сохраняют свою привлекательность и для приезжих. В 
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таких местах должен быть хороший доступ к современным средствам связи: телекоммуника-
циям, международным аэропортам, скоростной железной дороге и хорошим автострадам. Все 
эти факторы в огромной степени зависят от стратегических решений по планированию и инве-
стициям в городах и подлежат рассмотрению на местном уровне. 

Пространство решений включает мероприятия по развитию инфраструктуры, высоких 
технологий (нанотехнологии, биотехнологии, программное обеспечение, современные системы 
перевозок и снабжения, научные парки), а также развитие всех видов туризма (включая вы-
ставки, ярмарки и организацию конференций), проведение культурной политики (музеи, гале-
реи, фестивали) и реализацию крупных проектов в области физического развития. 

Ряд факторов увеличивает вероятность успеха, но не все они имеются в одном и том же 
городе. Однако в различных комбинациях эти факторы способствовали возникновению более 
связных форм местного управления, т. е. объединению широкого круга государственных и ча-
стных организаций, привлечение которых к общей деятельности необходимо для осуществле-
ния перемен. Стратегии развития имеют гораздо больше шансов на успех там, где наличествует 
сильная администрация, имеющая в своем распоряжении большой выбор ресурсов и обладаю-
щая широкими полномочиями. Имеет значение также тип отношений между местной админи-
страцией и частным сектором, во многих случаях приводящий к развитию новых частно-
общественных организаций. Сильное местное руководство коммунальным и частным сектором 
облегчает доступ к внешним источникам инвестиций. Городам требуется внушительный объем 
финансовых средств для покрытия как капитальных, так и текущих расходов, предпринимае-
мых с целью повышения экономической конкурентоспособности. 

Местным властям придется нести свою долю бремени, связанного с сокращением обще-
ственных ресурсов, так как центральные правительства стремятся ограничить государственный 
сектор путем передачи частному сектору задач в ряде областей – это жилищная сфера, соци-
альное обеспечение, образование и обучение, транспорт, связь. Сокращается объем услуг, пре-
доставляемых чисто государственными и коммунальными предприятиями, и происходит рост 
смешанных моделей предоставления услуг и коммунального обеспечения. В частности, для по-
следних десятилетий в Европе был характерен быстрый рост числа частно - общественных 
предприятий. Парадокс состоит в том, что по оценкам европейских экспертов, в течение бли-
жайших десятилетий расходы на предоставление общественных услуг будут не сокращаться, а 
возрастать. В результате социальных и демографических перемен увеличится количество по-
жилых людей, неполных семей, женщин, занятых в производстве, возрастет число людей, за-
нимающих маргинальное положение в социальной структуре. В в дополнение к существующе-
му бюджетному напряжению в городах будет ощущаться огромная потребность модернизации 
и обновления основных фондов и капиталов, что усилит давление на национальные бюджеты. 

Совместное действие этих факторов означает, что в ближайшее время города будут ис-
пытывать недостаток финансов. По всей Европе распространилось мнение, что в течение сле-
дующего десятилетия налоговый пресс в городах скорее будет увеличиваться, чем уменьшать-
ся. Поэтому реализация широких предпринимательских стратегий в будущем, по-видимому, 
будет осложнена. Но от этого возрастет необходимость применения предпринимательского 
подхода. Именно вследствие испытываемого давления города должны будут проявить больше 
изобретательности при поиске новых методов финансирования своей деятельности, в том чис-
ле разработать больше моделей, основанных на использовании частно – государственного 
партнерства, направленного на реализацию как текущих, так и капитальных инфраструктурных 
проектов, предпринятых с целью повышения их экономической конкурентоспособности и не 
уменьшающих возможности городов проводить социальные программы. В тех странах, где 
система управления менее централизована, где городам предоставляются широкие права и раз-
решается вводить у себя более устойчивые системы налогообложения, скорее можно ожидать 
появления городов-предпринимателей. 

События в Европе показывают, что города действительно различаются по своей способ-
ности реагировать на проблемы и разрабатывать новые стратегии их решения. Финансовые 
трудности остаются одинаковыми для всех. Интересная особенность состоит в том, что разли-
чия, существующие между городами одной и той же страны, их способность реализовать пред-
принимательские стратегии, даже если они функционируют внутри одних и тех же институ-
циональных и финансовых границ, точно такие же, какие имеются между городами различных 
стран. Многие из тех факторов, которые определяют реакцию городов на современные про-
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блемы, являются одновременно как местными, так и национальными по своему характеру. Ис-
кусство организации партнерства, формирования коалиций и работы в сетях организаций госу-
дарственного и частного сектора, а также различных уровней управления будет приобретать 
все большее значение. Потребность в предпринимательском подходе на городском уровне и в 
четко очерченном руководстве останется актуальной и после 2020 г. 

Города, даже в самых «благополучных» странах, испытывают большие финансовые 
трудности, связанные с тем, что национальные органы и аналогичные им по статусу террито-
риальные образования перекладывают на местные уровни управления все возрастающее бремя 
расходов, удерживая у себя львиную долю налоговых и вненалоговых поступлений. 

За последние несколько десятилетий отдельные города в США и Западной Европе прила-
гают усилия по сохранению своего процветания, становясь городами-предпринимателями в со-
действии развитию инвестирования частного сектора в пределах своей юрисдикции. Развитие 
городской экономики обычно включает деятельность по улучшению местных условий для уже 
существующих и привлечение новых компаний на основе государственных затрат в образова-
ния и обучение, развитие транспорта и инфраструктуры. Города также обычно реализуют стра-
тегии экономического развития для поддержки становления и расширения местного бизнеса. 
Наряду с расширением возможностей для компаний оперировать с продукцией в глобальном 
масштабе, города также пытаются привлечь мобильный международный капитал. Многие ме-
стные администрации вкладывают значительные ресурсы в конкурентную борьбу с другими 
коммунами в привлечении крупных фирм для размещения на своей территории. 

Для каждого города в отдельности общественное (государственное) стимулирование 
привлечения крупных компаний на свою территорию может быть эффективной стратегией го-
родского предпринимательства. Основными целями такой политики могут быть увеличение 
рабочих мест, доход на душу населения и налоговая база в экономике данного района. Препят-
ствиями в реализации этой стратегии, однако, являются чрезмерно высокие вложения ресурсов 
в создание стимулов для привлечения компаний, несправедливое распределение издержек и 
прибылей внутри городов и снижение уровня доходов локальной экономики относительно из-
начально запланированного. 

В последнее время больше внимания уделяется несовершенству «городского предприни-
мательства» для систем (объединений) городов. В процессе индивидуальной конкуренции го-
родов, только один город может преуспеть в привлечении потенциального инвестора, и то за 
счет высоких затрат. Более того, эта форма конкуренции между городами за привлечение част-
ных инвестиций является расточительной (нерациональной), если затраты равны или превы-
шают результат. Напротив, предпринимательский подход, который стимулирует становление и 
расширение местного бизнеса может быть выгодным. Конкуренция имеет нулевой результат, 
если за счет стимулирования компания просто перемещается из одной конкурирующей терри-
тории в другую. Этот вид конкуренции может иметь даже негативный результат, если общест-
венные ресурсы растрачены или использованы неэффективно. Кроме того, для отдельного го-
рода сложно самостоятельно отказаться от соперничества за мобильный капитал без опасения, 
что он будет привлечен городом, продолжающим борьбу. 

Растет понимание того, что региональные подходы к развитию и, особенно, кооперация 
между центральными городами и их пригородами могут быть жизненно важными для выжива-
ния экономики. Правильнее сказать, что города и их пригороды стараются выяснить, как раз-
нообразные государственные и частные организации могут действовать для целей экономиче-
ского развития всего региона, вместо того чтобы конкурировать друг с другом. 

Центральные города и пригороды кажутся более экономически взаимозависимыми и 
взаимодействующими вследствие роста понимания того, что положительные и отрицательные 
эффекты размещения не зависят от политических границ. 

Регионы, чьи города и пригороды нашли пути сотрудничества, будут находиться в значи-
тельно лучшем состоянии, чем те, администрация которых предпочитает развиваться в одино-
честве. Какой бы ни была причинно-следственная связь, города и пригород взаимосвязаны че-
рез интеграцию их региональной экономики. 

Количественный эмпирический анализ независимости экономик центральных городов и 
их окружения в США обычно проводится с помощью двухфакторного корреляционного анали-
за. Анализ, основанный на данных дохода за последние несколько десятилетий, продемон-
стрировал положительную корреляцию между уровнями и темпами роста доходов города и 
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пригородов. Тенденции спада в центральных городах соответствуют замедлению роста в их 
пригородах. Экономика пригородов, окружающих мощную экономику центральных городов, 
обычно более благополучна, чем экономика пригородов, сосредоточенных вокруг экономиче-
ски слабых городов. Эти факты позволяют предположить, что центральные города и их приго-
роды – не изолированные друг от друга независимые экономики, они взаимосвязаны внутри 
регионального экономического пространства, где их судьбы переплетаются. 

С одной стороны, пригороды важны для городов. Пригородные потребители поддержи-
вают розничную торговлю и развлекательные учреждения центрального города, жители приго-
родов, работающие в центральном деловом районе, представляют собой налогооблагаемую 
группу трудящихся, а рабочие места в пригородах поддерживают горожан. С другой стороны, 
пригороды должны заботиться об экономическом благополучии центрального города. 

Экономика центрального города и пригородов в значительной степени переплетена. Для 
жителей пригородов центральной город остается местом сосредоточения высокооплачиваемых 
рабочих мест. Даже в стадии экономического спада центральные города предлагают уникаль-
ные товары и услуги для жителей пригородов. Стоимость недвижимости в деловом центре го-
рода, поднимаясь или снижаясь, влияет на жителей пригородов, которые являются клиентами 
банков, страховых компаний и пенсионных фондов, владеющих этой недвижимостью в дело-
вом центре. Для фирм и компаний центральный город играет особую роль в городской агломе-
рации. Деловой центр города остается центром корпоративных и профессиональных услуг, так 
же как административной и правовой власти, на которую пригородные фирмы могут рассчиты-
вать. Жители центрального города также представляют собой реальную рабочую силу для ра-
боты в сфере обслуживания в пригородах. 

В центральных городах имеет место агломерационный эффект в экономике, так как мно-
гие фирмы и предприятия размещены очень близко друг к другу. Деловые центры городов 
предлагают очень хорошие возможности для тесного общения и обеспечивают доступность к 
региональному рынку труда, что во многом определяется хорошим развитием транспортной 
системы. Упадок центральных городов может повлечь потерю интеграции экономики и осла-
бить промышленность региона, а также привести к сокращению притока новых и уменьшению 
расширяющихся предприятий в городе за счет их переориентации на регионы с лучшими эко-
номическими условиями. 

Центральный город может создать ощущение «родного места» для всех жителей региона. 
Он также обычно предлагает услуги, которые ценятся по всему региону. Наличие таких регио-
нальных объектов, как, например, центральный аквапарк или исторический район в центре го-
рода, отражается на цене на землю по всему региону, особенно в пригородах с удобным досту-
пом в центр города. 

В центральных городах с сокращающейся экономикой наблюдается снижение налоговых 
поступлений, происходящее за счет оттока в пригороды фирм и жителей с высоким уровнем 
доходов при одновременном увеличении физического износа инфраструктуры и росте числа 
нуждающихся граждан. Для компаний это зависит от инфраструктуры центрального города: 
поскольку они закупают (получают) товары и услуги у фирм, расположенных в центральном 
городе, то эксплуатационная эффективность падает, тогда как текущие расходы растут. Орга-
низации, которым требуется высококвалифицированный труд, современный транспорт, долго-
срочная устойчивость цен на недвижимость и коммуникационная инфраструктура, могут инве-
стировать другие регионы. Ограничение затрат на образование неблагоприятно повлияет на ре-
гион, так как будущие доходы зависят от качества и производительности работников централь-
ного города. Рост издержек из-за преступности, ухудшения здоровья и непроизводительного 
труда в центральном городе в конечном счете скажется на увеличении налогов в пригородах. 
Увеличение налогов также может отрицательно сказаться на экономическом развитии. 

До некоторой степени внешнее восприятия и инвестиционные решения частично бази-
руются на внутренних условиях и образе центрального города, ухудшение окружающей среды 
(условий) и повышение производственных издержек отрицательно повлияют на регион в це-
лом. 

Экономическая взаимосвязь центральных городов и их пригородов предполагает, что 
экономический спад в центральном городе может со временем подорвать развитие пригород-
ных коммун. Ухудшение ситуации в центре является заботой всего региона, так как эта тен-
денция может распространиться и на пригороды. Существуют также проблемы социальной 
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справедливости, связанные с фискальными, доходными, образовательными и расовыми разли-
чиями между коммунами внутри городской агломерации. Экономически эти диспропорции не-
благоприятны для будущего роста и процветания региона. 

Специалисты по региональному планированию и лица, принимающие решения, играют 
ведущую роль в развитии (установлении) сотрудничества между разрозненными и зачастую за-
видующими друг другу городскими и местными властями. Только они могут осознать их взаи-
мосвязь и взаимозависимость и перешагнуть через личное для того, чтобы определить общие 
интересы и двигаться в их направлении. Создание подобных институтов – напряженный поли-
тический процесс, требующий продолжительных дискуссий и компромиссов, но это дает воз-
можность стабильного промышленного и регионального процветания. 

Экономическая эффективность региональных кооперативных усилий не всегда ясна и 
измерима. Хотя очевидно, что многие из преуспевающих регионов и агломераций удовлетво-
рены межсекторальным и межправительственным сотрудничеством и координацией, позволя-
ющими укреплять и развивать экономическое процветание. Необходимость в мощной регио-
нальной «институциональной развитости» имеет отношение к эффективности усилий как в об-
ласти внутреннего развития на основе кластерного подхода, так и в области сдерживания за-
тратной (неэкономичной) конкуренции, направленной на внешнее развитие. 

Конкуренция регионов рассматривается как играющая потенциально важную роль в 
улучшении качества жизни на городском, региональном и национальном уровнях путем содей-
ствия развитию. Литература по развитию городской экономики содержит массу положитель-
ных примеров, подтверждающих эффективность региональной кооперации в содействии внут-
реннему развитию на основе стимулирования конкуренции промышленных кластеров, повы-
шения квалификации рабочей силы, а также улучшения транспортной и коммуникационной 
инфраструктуры. Успешное выявление и последующее развитие зарождающихся кластеров – 
непростая задача, особенно для экономически слабых регионов, в которых слабо развиты меж-
отраслевые и межправительственные связи. Сетевое региональное сотрудничество может со-
действовать в первую очередь слабым регионам в повышении конкурентоспособности и эко-
номическом развитии. 

Потенциально конкуренция регионов может способствовать появлению местных фондов 
поддержки и стимулирования компаний местным правительством. В период бюджетных огра-
ничений на всех уровнях управления необходимо сохранить государственные ресурсы, кото-
рые иначе были бы потрачены на необязательное стимулирование, и инвестировать эти ресур-
сы более эффективно, содействуя развитию не только городов и регионов, но и экономики в 
целом. 

С одной стороны, приветствуется развитие региональной кооперации, содействующей 
сокращению государственных расходов, снижению затратной конкуренции и привлекающей 
государственное стимулирование (поощрение) на любом уровне управления. Несмотря на то 
что более традиционной сейчас является внутритерриториальная кооперация, обеспечивающая 
коммунальные услуги и инфраструктуру, местные юрисдикции в США и Европе начинают ра-
ботать вместе, чтобы содействовать регионам в привлечении внутренних инвестиций. Местные 
администрации все больше осознают, что привлечение инвестиций на одну территорию может 
обеспечить выгоды и другим территориям, а не только непосредственному объекту инвестиро-
вания. Например, увеличение занятости в регионе за счет внешних воздействий в одной ком-
муне обычно положительно сказывается на всей экономике региона в целом за счет благотвор-
ного распространения положительного эффекта через местные политические границы. 

В документах, принятых Советом Европы, констатировано ведущее значение городов в 
развитии Европы в XXI в. Отмечено, что для Центральной и Восточной Европы характерна по-
ляризация в пользу крупных центров, привлекательных для зарубежных инвесторов. В городах 
Западной Европы в основном завершен переход от преимущественного развития промышлен-
ных функций к функциям обслуживания. Ключевой для экономического развития городов яв-
ляется политика в области инфраструктуры. При этом, например, в Германии две трети госу-
дарственных инвестиций в инфраструктуру осуществляется местными властями. Особое значе-
ние имеет развитие инфраструктуры на базе новых технологий.  

При строительстве новых жилых массивов в Москве также учитывается это обстоятель-
ство, поэтому районы-новостройки Москвы отличаются развитой инфраструктурой. Например, 
улицу Братиславскую в районе Марьинского парка по уровню развития инфраструктуры мож-
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но сравнивать даже с главными улицами крупных городов Западной Европы. Реконструкция 
городов для Европы, так же как и для Москвы, является насущной проблемой.  

Экономика городов в условиях постоянных структурных сдвигов должна непрерывно 
обновляться, например в направлении создания постоянных рабочих мест. Решить эту пробле-
му призваны целостные подходы и комплексная политика. В связи с этим промышленная по-
литика до сих пор является в Европе предметом споров. Предлагается политика одинакового 
благоприятствования, но в то же время обсуждаются и «большие приоритеты». Реализуются 
программы по поддержке инвестиций, поддерживаются передовые производственные техноло-
гии, проводится консультирование и поддержка малых и средних предприятий. 

Вместе с тем многие европейские города весьма заинтересованы в городском туризме, 
растущем секторе с высокими экономическими показателями: создание рабочих мест, развитие 
и поддержка реконструкции, международный имидж и реклама города. Города создают страте-
гические планы по туризму (Антверпен) или маркетинговые концепции (Мюнхен), проводят 
исследования стратегий развития туризма (Барселона, Лиссабон, Мюнхен, Прага). 

Для городов большое значение имеет политика, проводимая в от ношении малых и сред-
них предприятий. В Европе в них сосредоточено подавляющее большинство рабочих мест, и, 
как показывает опыт, в этом секторе можно ожидать с большой вероятностью увеличение чис-
ла рабочих мест. Однако в этом секторе не хватает навыков управления, транспорта, уровня 
технологий и сотрудничества. 

Вопросы внебюджетного финансирования – концепция «города - предпринимателя» – 
являются актуальными практически для всех городов Европы. Имеющиеся в распоряжении го-
родов финансовые ресурсы и правила игры, применяемые в финансовой политике, в различных 
европейских странах очень сильно отличаются друг от друга, однако общим является большое 
и постоянно возрастающее число обязанностей при отсутствии соответствующего финансиро-
вания. Для решения финансовых проблем требуется значительно более широкий набор страте-
гий. Важнейшая из них – развитие частно - общественного партнерства. Эта стратегия находит 
выражение в сформировавшейся в последнее время в Европе концепции европейского «города 
- предпринимателя». Главная его цель состоит в усилении экономической конкурентоспособ-
ности. Наиболее масштабными акциями городов, предпринимаемыми на основе частно - обще-
ственного партнерства, являются проекты по взаимодействию муниципалитетов с частными 
структурами, что позволяет привлечь к развитию города внебюджетные средства – инвестиции 
коммерческих структур. 

Главная цель «города-предпринимателя» состоит в усилении его конкурентоспособности. 
Для этого города должны стремиться к развитию следующих характеристик: 

экономическая эффективность и разнообразие производственного сектора, занимающего 
определенную нишу в мировой экономике, где результаты его деятельности отличаются высо-
кими количественными и качественными показателями; 

наличие квалифицированного человеческого капитала и традиций; успеха добиваются те 
города, у которых есть люди, способные работать в областях, требующих высокого уровня 
знаний и умения обращаться с современной информацией в областях, где предстоит конкурен-
ция; 

правильно организованные институциональные сети; конкурентоспособные города нуж-
даются в наличии разнообразных связей производства с конструкторскими бюро, научными 
институтами, учреждениями высшего образования, банками, частными фирмами для более эф-
фективного использования зданий и интеллектуальных способностей квалифицированных спе-
циалистов и персонала (должны быть созданы условия для их эффективной деятельности: тех-
нические и научные парки, «инкубаторы» для индивидуальной научной и конструкторской ра-
боты и др.); 

правильно организованная среда; города должны быть приспособлены не только для ра-
боты, но и для жизни в них. Конкурентоспособным городам требуются определенные эконо-
мические, социальные и культурные условия для привлечения и удержания потенциально мо-
бильных квалифицированных кадров; 

правильно организованные социальные пропорции; экономическое процветание не мо-
жет возникнуть в океане разительного неравноправия; социальная сплоченность и экономиче-
ская конкуренция – это две взаимодополняющие, а не взаимоисключающие сущности; 
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качественная организация связи. Частично это означает инфраструктурные коммуника-
ции (железные и автомобильные дороги, аэропорты, морские порты, электросвязь и др.). Но 
коммуникации являются также процессом определенного уровня культуры, определенного от-
ношения к проблеме. Города-предприниматели должны развивать свои международные связи, 
разрабатывать стратегию международного сотрудничества, в рамках которых должны быть оп-
ределены крупные рынки, на которые они хотят и могут выйти. Отсюда важность организации 
в сети городов инновационных центров, корпораций и т.п. 

Глобализация и развитие новых технологий индуцируют процесс реурбанизации в пользу 
мегаполисов (metropolitan areas). 

В широкой программе развития Большой Европы (Wider Europe – букв. «Расширенной 
Европы») разрабатываются проблемы, охватывающие весь Европейский континент, включая 
проблемы развития городов. 

В рамках Евроситис (организации, объединяющей 86 ведущих городов Европы) важней-
шие аспекты политики развития и обновления европейских городов формулируются следую-
щим образом. 

Ключевой для экономического развития городов является политика в области инфра-
структуры. При этом, например, в Германии 2/:) государственных инвестиций в инфраструктуру 
осуществляется местными властями. 

Особое значение имеет развитие инфраструктуры на базе новых технологий. В качестве 
таких проектов, обладающих демонстрационным эффектом, могут быть названы: 

создание инновационной телекоммуникационной инфраструктуры («Система компью-
терных коммуникаций манчестерского узла», «Метрополитенская сеть Антверпена», общест-
венная сеть Роттердама «Спирит»); 

инновационные проекты в транспортном секторе: например, «Объединенное управление 
транспортом» в Мюнхене (информационная технология и инновационная инфраструктура, на 
которых основана координация общественного и частного транспорта)», «Проект кольцевой 
дороги» в Роттердаме (технология, ориентированная на приоритет перевозок делового характе-
ра); «Метролинк» в Манчестере (высокоскоростная транспортная система для транзитных пе-
ревозок по уже существующим железным дорогам в пригородах и на улицах, ведущих в центр 
города); проекты,хвязанные с территориями близ аэропортов (Амстердам); 

модернизация морской, автодорожной, железнодорожной и авиационной транспортной 
инфраструктуры (Антверпен); 

центры распределения товаров, основанные на выработанных городами системах снаб-
жения и обеспечивающие синергический эффект взаимодействия разных видов транспорта: 
железнодорожного, воздушного, водного, автомобильного (например, Кельн, Лион, Нюрн-
берг); 

комплексы для проведения конгрессов как двигатели развития и катализаторы междуна-
родных контактов и сотрудничества (Бирмингем или проекты в Копенгагене и Мюнхене); 

научно-технические парки как катализаторы распространения инноваций и технологий, 
например Астон парк (Бирмингем), Герлан, Текнополь Нор-Эст, Ла Дуа (Лион); 

новые проекты по организации ярмарок (например, Лейпциг, Мюнхен) с целью стимули-
рования распределения знаний, сотрудничества и инноваций; 

– новые проекты в области спорта, досуга и культуры на международном уровне, напри-
мер Национальная крытая арена (Бирмингем), крупнейшая крытая арена Европы в Манчестере, 
Национальный велосипедный центр и стадион тысячелетия, Новая опера (Лион), новый Меж-
дународный концертный зал в центре Манчестера. 

Реконструкция (обновление) городов является насущной проблемой, возникающей в свя-
зи с заброшенными территориями и спадом, вызванным структурными преобразованиями, а 
также вследствие специфики социальной структуры на некоторых городских территориях (на-
пример, пожилое население). В более широком смысле экономика городов в условиях посто-
янных структурных сдвигов должна непрерывно обновляться, например в направлении созда-
ния постоянных рабочих мест в сфере услуг. Решить проблему призваны целостные подходы и 
комплексная политика. 

Выявлены и требуют дальнейшей разработки следующие подходы, связанные с ком-
плексными и многофункциональными проектами обновления городов, например: 

четкие критерии комплексной политики обновления; 
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партнерство между государственным и частным секторами (наилучшие модели); 
наибольшее значение имеют деятельность инициативных людей в руководстве, а не соб-

ственность; 
усиление значения местных сообществ; 
адресная помощь незащищенным слоям населения; 
развитие синергических эффектов на основе взаимодействия разных сфер политики (про-

странственной, экономической, социальной). 
Промышленная политика является предметом споров в Европе. Предлагается политика 

одинакового благоприятствования, но в то же время обсуждаются и «большие приоритеты». 
Городская политика поддержки промышленности реализуется по следующим направле-

ниям: 
управляемые производственные помещения (инкубаторы предприятий, различные инно-

вационные финансовые модели частно-общественного партнерства, как в Глазго, Манчестере, 
Мюнхене и Ноттингеме); 

промышленные зоны (с особым налоговым и экологическим регулированием: Лион, 
Краков); 

программы использования земли и промышленных площадей (Брэдфорд), критерии от-
бора (Мюнхен) для предприятий, которые запрашивают площадку (муниципальная собствен-
ность); 

содействие отраслям, например: Центр по снабжению для поставщиков местной автомо-
бильной промышленности (Кельн), Центр одежды и текстиля и Рабочая группа полиграфиче-
ской промышленности (Лидс), Центр для производства (Бирмингем), Центр ремесла (Кельн), 
Центр моды (Ноттингем), Центр бизнеса и инноваций в Брэдфорде; 

программы поддержки инвестиций, поддержка передовых производственных техноло-
гий, обучение менеджеров и т.д. (Брэдфорд); 

консультирование и поддержка малых и средних предприятий, которые считаются осо-
бенно важными. 

Распространение технологий является предметом пристального внимания. Признано, что 
деятельность в сфере распространения технологий недостаточна, особого внимания здесь за-
служивают малые и средние предприятия. Руководство городов Евроситис предпринимает 
усилия, целью которых являются: 

установление связей между высшими учебными заведениями, местными агентствами 
развития и компаниями, дающими обществу доступ к навыкам и знаниям персонала и студен-
тов вузов (Брэдфорд, Манчестер), содействие более прикладному и технически современному 
обучению, расширение университетов, углубление НИОКР (например, Антверпен); 

сотрудничество между городом и местными вузами с целью развития совместных проек-
тов в сфере НИОКР с применением информационных и коммуникационных технологий; 

координирование деятельности различных учреждений, занимающихся передачей техно-
логий и «групп пользователей», например путем создания специальных организаций (напри-
мер, «Совещания за круглым столом по технологиям» в Кельне); 

основание новых организаций для передачи технологий (например, «Технологивербунт 
Нюрнберг-Фюрт-Эрланген»); 

обеспечение общественности более широкого доступа к практическому внедрению но-
вых технологий и генерирование изменений культуры в направлении лучшего восприятия тех-
нологий (например, инициатива ассоциации «Телеситис», ведущий город – Манчестер); созда-
ние систем обучения; 

поддержка развития инновационной инфраструктуры, например: сетей коммуникаций 
(«широкая полоса»), телепортов (Амстердам), медиапарков (Кельн), технопарков (Бирмингем, 
Кельн, Лион), центров внедрения технологий (Нюрнберг), Центра бизнеса и инноваций (Брэд-
форд) и т.д.; 

поддержка инициатив, ориентированных на соседские общины, в частности для незащи-
щенных групп; 

предоставление стартового капитала, «технологическое спонсорство» (например, Нюрн-
берг); 

выявление инновационного потенциала и создание для него благоприятной среды путем 
исследований, экспертиз и т.д. (например, Мюнхен). 
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В некоторых городах развиваются новые секторы: 
биотехнология (Кельн, Копенгаген, Лион, Манчестер) и генная технология: например, 

Кельн содействует биотехнологии, сосредоточенной в Центре технологий, в сотрудничестве с 
землей Северный Рейн – Вестфалия; 

здравоохранение (Копенгаген, Лион); 
экологические технологии (Копенгаген, Мюнхен); 
новые материалы (Лион); 
технологии с использованием солнечной энергии (Кельн); 
транспорт (Лион); 
интерактивные информационные системы (Кельн); 
телекоммуникации (Манчестер и др.). 
Поскольку развитие новых технологий является важным приоритетом, интенсивная пе-

редача знаний между ЕС и городами, ориентированными на новые технологии, необходима и 
перспективна. 

Признается необходимость инициатив в сфере занятости во всем диапазоне между ры-
ночными и общественными решениями (включая самостоятельную занятость). В результате на 
уровне городов реализуются многие новаторские и успешные проекты и модели: 

децентрализованные инициативы в сфере занятости и программы обучения в Мюнхене 
(финансирование из многих источников, включая ЕС); 

«социальные предприятия», организованные в Нижней Саксонии на севере Германии или 
ассоциации/компании, созданные с целью предоставления рабочих мест уволенным рабочим 
(Кельн); 

схемы занятости и обучения, воплощаемые в виде общественных работ/проектов (Кельн, 
Лидс, Манчестер, Нюрнберг, Роттердам); 

поддержка женщин в возвращении на рынок труда (Мюнхен, Роттердам); 
голландские модели временной занятости; 
содействие самостоятельной занятости (Манчестер), инициативы для низкооплачивае-

мых (Лидс), меры против бедности (Бирмингем), акции с целью привлечения к работе молодых 
безработных (Антверпен), «пулы рабочих мест» – проекты, основанные на получении произ-
водственного опыта, переобучении и производственном обучении (Роттердам). 

Политика в сфере обучения приобретает важность в условиях ускоряющихся структур-
ных преобразований (особенно в регионах со стареющим населением). Обучение должно быть 
ориентировано на людей с целью помочь им преодолеть свои трудности или недостаточность 
социализации и придать гибкость, которая сопровождается большей уверенностью в себе на 
рынке труда. Города разработали ряд подходов, например: 

города с «обучением в течение всей жизни» (Эдинбург, Шеффилд), с широким спектром 
услуг в сфере обучения; 

организация и поддержка программ обучения, в частности, с помощью кредитов на обу-
чение через сеть центров обучения, включая долгосрочную подготовку, традиционные про-
граммы обучения в местных компаниях, схемы подготовки и центры для этнических мень-
шинств, образовательные программы высокого уровня с участием местных университетов и 
фирм (Брэдфорд); 

допрофессиональная подготовка и программы подготовки к работе социально незащи-
щенных слоев населения (Брэдфорд, Мюнхен); 

«код практики», поощряющий местные строительные компании организовывать обуче-
ние, установление партнерских отношений с компаниями как с «учителями» и т.д. (Ноттингем); 

комплексная политика обучения и занятости (Манчестер, Мюнхен, Ноттингем) или обу-
чение в контексте проектов реконструкции микрорайонов с предоставлением рабочих мест в 
будущем местным жителям, особенно социально незащищенным (Роттердам). 

Для городов большое значение имеет политика, проводимая в отношении малых и сред-
них предприятий. В Европе в них сосредоточено подавляющее большинство рабочих мест и, 
как показывает опыт, в этом секторе можно ожидать с большой вероятностью увеличения чис-
ла рабочих мест и большей гибкости в деловом цикле. 

К факторам, способствующим гармоничному развитию и укреплению секторов роста 
экономики в городах Европы, относятся: 

– телематика –  информационные и коммуникационные технологии; 
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«мехатроникс» – новое определение современного развития, основанного на слиянии 
электронных СМИ и технических приемов, направленных на более эффективный выпуск и 
сбыт продукции, доведение ее до потребителя (так называемая логистика). Предприятия, ак-
тивно используя этот фактор в своей коммерческой деятельности, делают свой бизнес более 
успешным. Особенно это относится к внедрению высоких технологий (например, Мюнхен); 

финансовые услуги. От их развитости зависит благополучие как самого города, так и его 
отдельных граждан (Франкфурт, Лондон, Мюнхен); 

«зеленые рынки». Благодаря хорошо продуманной экологической политике всегда можно 
извлечь реальную экономическую выгоду; 

культурный сектор и туризм. Хорошо развитая сеть объектов культуры (музеев, театров, 
мультиплексов, спортивных сооружений и др.), различных мест развлечений закладывает на-
дежную основу для появления новых рабочих мест, для дальнейшего укрепления материальной 
базы бюджета любого города. 

 
 

2.5. Деякі актуальні питання формування і розвитку промислових кластерів 
 
Стійкі конкурентні переваги в глобальній економіці часто носять локальний характер, 

пов’язані з просторовою концентрацією промислового виробництва, високоспеціалізованої 
професійної робочої сили, знань, інститутів, конкурентів, супутніх виробництв та ефективних 
споживачів. Географічна, культурна та інституціональна близькість веде до більш тісного спів-
робітництва, кращої інформованості, доступу до специфічних факторів виробництва та інших 
переваг, що знаходять відбиття у зростанні продуктивності та конкурентоспроможності. З цієї 
причини першочергового значення набуває аналіз процесу трансформації економічних страте-
гій та розвитку нових інституціональних моделей регіональної промислової політики, які в 
концентрованій та ефективній формі пов’язують інтереси органів влади різних рівнів, компа-
ній, інвесторів, населення конкретних регіонів і суспільства в цілому. 

Аналіз досліджень і публікацій останніх років, у яких започатковано розв’язання даної 
проблеми, свідчить, що переважна більшість авторів розглядає формування промислових клас-
терів в якості необхідної передумови глобальної конкурентоспроможності України і її регіонів, 
- подібно тому, як економічна спеціалізація розглядається в якості важливого шляху подолання 
глобалізаційної пастки, пов’язаної з впливом зовнішньої конкуренції. Як зазначає Лисюк О.М., 
«інтерес до кластерної моделі промислового виробництва у всіх регіонах України сьогодні ста-
більно зростає» [1, с.9]. Важливе практичне значення для розбудови регіональної промислової 
політики України на основі кластерного підходу, має наступний висновок монографії Соколен-
ка С.І.: «Необхідно забезпечити тісну взаємодію держави, бізнесу та різноманітних інституціо-
нальних структур як трьох  найважливіших суб’єктів регіональної промислової політики, а та-
кож сітьову взаємодію різних підприємств між собою в реалізації ефективних регіональних 
програм і проектів, в тому числі наукоємних. Така ефективна взаємодія досягається в рамках  
регіональних промислових кластерів, що являють собою територіальну концентрацію в окре-
мому місці сукупності взаємопов’язаних між собою підприємств, а також державних і суспіль-
них інститутів, необхідних для конкурентоспроможності кластера і регіону в цілому» [2, с.447]. 
Аналізуючи використання кластерного аналізу при дослідженні економічної діяльності регіо-
нів України, Захарченко В.І. та Чабаненко Д.Є. доводять, що «на регіональному рівні необхідно 
забезпечити реалізацію кластерних проектів для підвищення конкурентоспроможності регіонів 
та розвитку «точок зростання» [3, с.447]. Важливе значення для методики кластерних дослі-
джень має наступний висновок, що міститься у науковій статті Сухарева О: «Хоча міжгалузеві 
потоки іноді й можна простежити за допомогою балансів «витрати – випуск», однак такі балан-
си не дають можливості визначити характер взаємовідносин між підприємствами або ефекти 
кластерної організації. Поточна робота виробничої системи кластера ще важче піддається тра-
диційним методам аналізу, оскільки протікає часто у формі діяльності професійних, підприєм-
ницьких і суспільних асоціацій і неформальних об'єднань» [4, с.31]. 

Наявна економічна література з проблем промислових кластерів має низку недоліків, 
здатних вплинути на вироблення регіональної промислової політики. До таких недоліків слід 
віднести, наприклад, відсутність як точного визначення кластерів, так й географічно точно ви-
значених кордонів кластерів. При дослідженні промислових кластерів та виробленні регіона-
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льної промислової політики використовуються різні дефініції. Часто різні типи промислових 
агломерацій групуються під однією і тією ж назвою, що може призводити до переоцінки ролі 
тих чи інших регіональних кластерів в економіці. Недостатньо чітка концепція кластерів може 
ускладнювати міжкраїновий та внутрішньосистемний порівняльний аналіз конкретних класте-
рних утворень між собою. Кластерний підхід перетворився в останні роки у ключовий інстру-
мент регіональної промислової політики провідних індустріальних країн. Однак його практич-
не застосування для формування ефективного локального підприємницького середовища, ство-
рення соціальної і виробничої інфраструктури, підвищення конкурентоспроможності територій 
ще недостатньо вивчені та оцінені вітчизняною практикою. Недостатня дослідженість даної 
проблеми в умовах трансформації економіки України, необхідність наукового обґрунтування 
основних напрямків вітчизняної кластерної регіональної промислової політики, обумовили ви-
бір предмету дослідження. Метою дослідження є аналіз можливості застосування методу екс-
прес-діагностики для формування регіональної промислової політики. 

Існує досить багато визначень поняття кластера, що пояснюється різними підходами та 
характером організацій, що займаються цією проблемою. Так, держава і державні органи схи-
льні до максимально розширювального трактування кластера, наближаючи його до адміністра-
тивних кордонів тих або інших територій. Вони використовують звичайно дуже широкі, зага-
льні визначення, засновані, наприклад, на масштабах зайнятості, потенціалі економічного рос-
ту, політичній вазі регіону, тощо. Такий підхід приводить до того, що кластерами називаються 
досить широкі категорії і сфери бізнесу, такі як металургія, професійні послуги, туризм, тощо, 
хоча вони не мають нічого, що б зв'язувало їх у єдину виробничу систему.  

Другий підхід є характерним для академічних і дослідницьких кіл. Для нього є характер-
ним пошук кількісних показників і параметрів, необхідних для проведення статистичного еко-
номічного аналізу, таких як: стандартні   промислові класифікації галузей, показники економі-
чної агломерації і транснаціональні потоки. Це призводить до використання трансакційних ме-
тодів аналізу економічного розвитку і регіональних досліджень, таких, як: дослідження геог-
рафічної концентрації зайнятості та виробництва, коефіцієнтів локалізації (для порівняння рів-
ня спеціалізації досліджуваного регіону із середнім по країні), міжгалузевий аналіз (для оцінки 
локальних потоків виробництва та споживання). Прикладом такого підходу може служити дос-
лідження Відділення міського та регіонального планування університету штату Північна Каро-
ліна (США), в якому нa основі коефіцієнтів локалізації і міжгалузевих потоків продукції виді-
ляються в рамках економіки штату 23 промислових  кластера [5, с.17]. 

Нарешті, третій підхід, характерний для різних бізнес-шкіл, розвиває регіональні класте-
рні моделі, засновані на порівняльних конкурентних  перевагах на глобальних ринках, які 
пов’язані з такими факторами, як: рівень конкурентоспроможності, характер підприємницьких 
угод, спеціалізована інфраструктура, розвинутий локальний споживчий попит. Найбільш ши-
роко застосовуваною моделлю із цього ряду є модель Портера  M. [5, с.9]. Портер М. 
cтверджує, що територіальна близькість компаній, і, отже, рівень регіону або навіть міста в ба-
гатьох випадках є важливішим у якості відправної точки конкурентоспроможності, ніж рівень 
країни в цілому. Багато країн і регіонів (наприклад, канадська провінція Квебек, американські 
штати Массачусетс, Вісконсін, Північна Кароліна, а також Австралія, Нова Зеландія, багато за-
хідноєвропейських країн) використовують модель Портера у своїй регіональній політиці для 
виявлення кластерів, визначення   сильних і слабких сторін взаємозв'язків компаній, що фор-
муються, або які є вже сформованими на певній території або в певному географічному районі. 

На основі синтезу проаналізованих нами трьох підходів, ми сформулювали наступне ав-
торське (комплексне) визначення поняття «кластер». З огляду на те, що кластери являють со-
бою виробничі та соціальні системи, а також інструмент стратегії регіонального промислового 
розвитку, промисловий регіональний кластер можна визначити, як географічно обкреслену 
концентрацію взаємозалежного бізнесу з активними каналами для підприємницьких угод, діа-
логу та взаємодії, в рамках якої бізнес розділяє спільні можливості та ризики. Це визначення 
підкреслює, що «активні канали» є такими ж важливими характеристиками кластера, як й кон-
центрація бізнесу, і що без них навіть наявність критичної маси споріднених компаній у регіоні  
не означає формування кластера та функціонування його у якості виробничої і соціальної сис-
теми. Саме динаміка кластера, а не розміри і індивідуальні характеристики підприємств, є 
ключовим чинником синергії кластера і його конкурентоспроможності.  
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Включення  в  аналіз  кластерів  динамічних  характеристик дозволяє нам виділити на-
ступні типи кластерів: 

- функціонуючі («працюючі») кластери, які є спроможними реалізувати повністю свій 
потенціал і мати у сукупності більший економічний ефект, ніж окремі групи підприємств; 

- латентні («недозрілі») кластери, у яких існують потенційні, але ще нереалізовані мож-
ливості розвитку, і де синергетичний ефект ще не  досягнуто; 

- потенційні кластери, у яких існують деякі умови для подальшого розвитку, але відсутні 
найважливіші фактори і їхня критична маса. 

Працюючий кластер, як показує приклад Силіконової долини в штаті Каліфорнія (США), 
виробництво керамічної плитки в Сассуло (Італія), або квітів у Голландії, являє собою агломе-
рацію взаємозалежних між собою компаній, які усвідомлюють наявність такої взаємозалежнос-
ті, вірно її оцінюють та використовують, виступаючи колективно як єдина виробнича і соціа-
льна система, утворюючи більший сукупний ефект у порівнянні з її окремими частинами. Така 
група підприємств має соціальну інфраструктуру, що підтримує постійний потік інформації, 
генерує нові ідеї, формує мережні елементи взаємодії і стимулює появу та формування нових 
підприємств. 

У латентних («недорозвинених») кластерах існує концентрація бізнесу, однак  потенціал 
не є реалізованим повністю, оскільки соціальне середовище, що стимулює взаємодію між підп-
риємствами, виявляється слабким, а бізнес не має спільних поглядів на майбутній економічний 
розвиток, і не розглядає себе у якості кластера. Прикладом такого  кластера може служити 
концентрація біотехнологічних і фармацевтичних компаній навколо «Research Triangle Park» у 
штаті Північна Кароліна (США) з чисельністю зайнятих близько 24 тис. людей, і який має ба-
гато рис працюючого кластера (масштаби, ринки, підтримка з боку університетів і коледжів). 
Але, як  і латентний кластер «Rout 128» біля Бостона (США), він є позбавленим такої основної 
характеристики працюючого кластера, як взаємозалежність підприємств внаслідок домінуван-
ня в ньому філій транснаціональних компаній. Тут також спостерігається недостатня кількість 
асоціацій і громадських організацій, здатних забезпечити таку взаємодію. Меблевий кластер у 
м. Тупело (штат Міссісіпі, США) також несе в собі певні риси працюючого кластера, однак у 
ньому відсутнє колективне бачення підприємств відносно перспектив і загроз іноземної конку-
ренції і, отже, спільні дії для пристосування до нових ринкових умов. 

Потенційні кластери звичайно мають деякі елементи робочих кластерів (потенційний ма-
сштаб виробництва, політичний вплив на місцеві органи влади, технологічна база), однак 
принципові характеристики працюючих кластерів у них відсутні. Пошуком і відбором таких 
кластерів, як об'єктів регіонального планування, звичайно займаються адміністрації штатів і 
місцевих органів влади, для того, щоб за допомогою державних ресурсів перетворити їх у 
справжні працюючі кластери. Кластер технологій з захисту навколишнього середовища в штаті 
Північна Кароліна (США), кластер по виробництву програмного забезпечення в американсь-
кому штаті Орегон, аерокосмічний кластер у штаті Аризона (США) - приклади відібраних міс-
цевими  органами влади ключових кластерів, які мають потенційний характер для наступного 
розвитку. 

Інший тип потенційних кластерів являють собою групи зростаючих підприємств, які не 
мають достатнього політичного впливу, критичної маси або необхідного рівня концентрації 
(відносно загальної чисельності зайнятих) для того, щоб на них звернули увагу. У США це, за-
звичай,  відбувається в сільській місцевості (деревообробний кластер у східній частині штату 
Оклахома, харчової промисловості в м. Афіни - штат Огайо та ін.).  

Кластерний підхід нами застосовано для визначення перспективних напрямків регіона-
льного промислового розвитку в Україні – на прикладі Одеської області. Соціально-
економічний розвиток області відбувається в досить складних умовах розбудови ринкової еко-
номіки України, що проявляються в недосконалій структурній політиці держави, невизначено-
сті форм та методів її регулюючого впливу, порушенні господарських зв’язків, спаду виробни-
цтва, загостренні соціальних протиріч, тощо. Економічні процеси не супроводжуються відчут-
ними якісними перетвореннями, позитивними структурними змінами, подоланням нагрома-
джених за останні роки відтворювальних деформацій та змін у соціальній сфері. У багатьох 
випадках відбувається поглиблення цих диспропорцій, які потребують негайного усунення.  
Однією з ключових проблем є структурна деформація промислового виробництва. Незважаючи 
на зростання випуску продукції переважно кінцевого споживання, загальна тенденція погір-
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шення структури промислового виробництва не змінилася. На дуже низькому рівні залишаєть-
ся коефіцієнт оновлення і введення в дію основних фондів. У розвитку інвестиційного компле-
ксу регіону, необхідно здійснювати заходи щодо удосконалення структури капітальних вкла-
день відповідно до змін в структурі господарства, спрямовувати випереджаючими темпами ка-
піталовкладення у виробничу сферу, стимулювати інвестиційну діяльність суб’єктів господа-
рювання. У цьому контексті першочергове значення має підвищення конкурентоспроможності 
економіки області та реалізація інноваційної стратегії її розвитку, зниження енергоємності і 
матеріаломісткості промислового виробництва, закріплення позитивних наслідків реформуван-
ня АПК, забезпечення загального приросту продукції, остаточне подолання збитковості та змі-
цнення фінансового стану сільськогосподарських підприємств. Особливої уваги потребують 
проблеми, пов’язані з соціальною сферою, рівнем життя, проблеми зайнятості, підвищення до-
бробуту широких верств населення. Важливим є забезпечення більш ефективного використан-
ня і розвитку трудового потенціалу населення регіону. Головними у розвитку народногоспо-
дарського комплексу області в подальшому мають стати дії з нейтралізації негативних наслід-
ків диспропорцій в розвитку та розміщенні продуктивних сил, поліпшення екологічної ситуації 
в місті Одесі та області, покращення життєвого рівня населення. Тому подальший економічний 
і соціальний розвиток регіону пов’язаний з поліпшенням стану довкілля, раціональним викори-
станням природно-ресурсного потенціалу, здійснення на регіональному та місцевому рівнях 
невідкладних заходів, спрямованих на забезпечення надійної екологічної безпеки. У стратегії 
розвитку Одеської області треба надати пріоритет розвитку морегосподарського комплексу - 
суднобудуванню та судноремонту, рибному і портовому господарству, машинобудуванню для 
АПК, освоєнню нафтогазових родовищ шельфової зони Чорного моря. Важливим напрямком є 
створення сучасної інфраструктури туризму та оздоровлення. Необхідною умовою поліпшення 
соціально-економічного стану в регіоні буде структурна перебудова народногосподарського 
комплексу на принципах взаємоузгодження регіональних і загальнодержавних інтересів, спря-
мування значної частини інвестицій на розвиток перспективних галузей економіки та окремих 
підприємств, що випускають конкурентоспроможну на світовому ринку продукцію.  Одеська 
область має можливості для розвитку, в тому числі на шляху зміцнення економічних зв’язків з 
країнами Середземномор’я, Близького Сходу, басейну Індійського океану, Далекого Сходу, 
Латинської Америки. Через Дунайську транспортну систему регіон має вихід до Східної та 
Центральної Європи, що також сприятиме розвитку міждержавних і міжрегіональних зв’язків.  

Здійснена нами, за допомогою багатомірного статистичного аналізу, оцінка ефективності 
проведення промислової політики в регіонах України, базувалася на наступних методологічних 
засадах. Однією з особливостей сучасної економіки в інформаційному плані є її складність і 
багатомірність, тобто, незвідність явищ і процесів соціально-економічного життя до одного 
єдиного аспекту, неможливість повного опису різних об'єктів за допомогою лише однієї озна-
ки. Оточуючі нас об’єкти відрізняються багатогранністю, багатомірністю, яка дозволяє опису-
вати їх з різних сторін. З цієї точки зору, одномірні об'єкти, які досліджує традиційна статисти-
ка, представляються найпростішими, окремими, коли число ознак дорівнює 1. Звичайні статис-
тичні методи – це в основному одномірні методи, коли розрахунок окремих показників (серед-
ніх, дисперсій, коефіцієнтів варіації, тощо) проводиться для окремо взятих ознак. Хоча вже й 
тут зустрічаються елементи багатомірного підходу. Статистична проблема, вирішення якої сут-
тєво ускладнюється на базі традиційного (одномірного) методу, успішно вирішується за допо-
могою алгоритмів багатомірного аналізу. Об'єднання об'єктів в однорідні групи (кластери) 
проходить за принципом їхньої близькості в багатомірному просторі ознак. Розрахунок відста-
ней між точками ознакового простору, дозволяє виділяти їхні природні скупчення, і тим самим 
ефективно вирішувати завдання багатомірного групування об'єктів незалежно від їхньої кіль-
кості. Характеристика ситуації в економічному об'єкті або групі об'єктів, як правило, здійсню-
ється або шляхом спостереження за динамікою окремих показників, або шляхом розрахунків 
системи показників в одному періоді. Показники підбираються відповідно до цілей досліджен-
ня. Для загальної характеристики проведення промислової політики в регіонах України, нами, 
на основі статистичного збірника «Регіони України – 2008», використано наступні показники 
для двадцяти чотирьох областей України і Автономної республіки Крим: валовий регіональний 
продукт у розрахунку на одну особу [7, с.14], прямі іноземні інвестиції в регіоні України на од-
ну особу [7, с.809], кількість малих підприємств на 10 000 осіб наявного населення [7 ,с.99], об-
сяг реалізованої продукції [7,с.134-136], продуктивність праці у промислових підприємствах [7, 
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с.178], виробництво електроенергії на 1 тис. активного населення [7,с.168;   6, с. 122]. Завдання 
цього аналізу вирішувалися за допомогою методів багатомірного аналізу, у межах якого про-
водилося перегрупування вихідної статистичної інформації, що переслідує основні наступні ці-
лі: виділення  груп об'єктів з подібною комбінацією значень ознак; виділення груп ознак, які 
найбільшою мірою відображають образ досліджуваного латентного показника; скорочення ви-
хідного ознакового простору без істотної втрати інформації; вимір тісноти кореляційного  зв'я-
зку між групами ознак; багатомірне шкалювання. Описане дослідження нами здійснювалося за 
допомогою версій пакетів програм фірми Stat  Soft (США) – STATISTICA (V5.5A). В результа-
ті проведеного нами багатомірного групування об’єктів на основі ієрархічного агломераційно-
го алгоритму кластерного і латентного аналізів, можна зробити висновок про те, що сукупність 
регіонів, що досліджуються, слід розділити на дві групи: успішні та відсталі. «Успішними» у 
2008 році виявилися наступні регіони: Дніпропетровська, Запорізька, Київська, Донецька, Пол-
тавська області (перші чотири місця), а «відсталими» - Волинська, Чернігівська, Сумська, Жи-
томирська, Кіровоградська, Херсонська, Чернівецька області (останні сім місць). Одеська об-
ласть зайняла серединне (дев’яте) місце. Серед причорноморських регіонів за успішністю про-
ведення промислової політики, слід виділити Миколаївську область, а як найбільш відсталу – 
Херсонську. Знаходження в «сильній» групі Київської області, свідчить про те, що відбувається 
перенесення різних видів виробництв із столиці країни до пригородів, тобто до навколишніх 
районів. Перебування у цій групі Полтавської області пояснюється, з одного боку, розміщен-
ням на її території низки великих промислових підприємств (НПЗ, КРАЗ, тощо) при відносно 
невеликій чисельності області, а з іншого боку – досить розвинутим АПК. Запорізька, Дніпро-
петровська і Донецька області завжди були у «відриві» від інших регіонів країни за їхнім існу-
ючим потенціалом. Наші розрахунки (хоча ми оцінювали тільки ефективність промислової по-
літики), достатньо сильно співпадають  з результатами, отриманими Матвієнко П.В. [8, с.70], 
який застосував узагальнену оцінку (на основі валового регіонального продукту) стану розвит-
ку регіонів: Одеська область – дев’яте місце, Миколаївська – тринадцяте, Херсонська – двадця-
ть шосте (враховуючи міста Київ і Севастополь). 

Базуючись на вищевикладеній методології, нами були розроблені рекомендації щодо 
впровадження регіональних кластерних ініціатив в машинобудування Одеській області.  

Ситуація, що склалася на сьогодні в машинобудуванні Одеської області, потребує ство-
рення машинобудівного кластера та вистроювання розвинутої стратегії його розвитку, що охо-
плює усі рівні регулювання: підприємства, регіональні органи управління, асоціації, державні 
органи управління (центральні та галузеві). Провідна роль у розробці та реалізації кластерної 
стратегії має відводитися органам виконавчої влади державного та регіонального рівнів. Про-
ведений нами аналіз стану та тенденцій розвитку галузі дозволив сформулювати низку можли-
вих стратегій створення та розвитку машинобудівного кластера Одеської області, що проекту-
ється. Вони є загальновідомими  та використовуються у тому або іншому співвідношенні для 
розвитку національної економіки. Стратегії, що пропонуються, розглядаються нами з точки зо-
ру їхнього застосування, оптимальності для розвитку машинобудування Одеської області, під-
вищення його конкурентоспроможності. З цих позицій були визначені цілі стратегій, причини 
їхнього формування, конкретні кроки, критерії та результати реалізації стратегій. В цілому, на-
ми були проаналізовані дев’ять варіантів стратегії створення та розвитку машинобудівного 
кластера Одеської області. Для подальшого аналізу, з них доцільними визначені три наступні: 
стратегія диверсифікації; стратегія зростання та підтримки малих підприємств; стратегія виді-
лення пріоритетних галузей та напрямків. Стратегія диверсифікації полягає у розширенні но-
менклатури товарів, що виробляються підприємствами кластера; вона спрямована на отриман-
ня економічного зиску від комбінованого виробництва, одночасного розвитку багатьох, не 
пов’язаних між собою технологічних видів виробництва, та іншої підприємницької діяльності, 
збільшення асортименту товарів та послуг, що виробляються. Така стратегія є актуальною для 
машинобудування, у якому значну питому вагу займають малі підприємства, тому що дозволяє 
ухилитися від цінової конкуренції з імпортом, та дає можливість боротися за специфічні групи 
споживачів. Стратегія зростання та підтримки малих підприємств у машинобудівному кластері 
Одеської області дозволить чітко визначити основні напрямки розвитку та форми підтримки 
малого підприємництва у машинобудуванні на сучасному етапі становлення ринкової економі-
ки в Україні. Без державної підтримки розвитку МП, без удосконалення її форм та механізму 
регулювання, неможливо забезпечити конкурентоспроможність малого бізнесу у цілому. Стра-
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тегія виділення пріоритетних галузей та напрямків, в разі її реалізації, докорінно переорієнтує 
політику розвитку машинобудування: будуть проведені великомасштабні перерозподіли ресур-
сів, організовано безперервний моніторинг пріоритетів, враховуючи їхню обмеженість у часі, 
потребу у постійній адаптації до зовнішніх умов, що змінюються. Все це дозволить, на першо-
му етапі, стабілізувати положення справ в машинобудівному кластері та створити більш сприя-
тливі умови для подальшого розвитку машинобудування Одеської області. Таким чином, на 
нашу думку, усі розглянуті стратегії кластерного розвитку виявляються важливими для пода-
льшого розвитку машинобудування Одеської області.  

Остаточний вибір пріоритетної стратегії кластерного розвитку є складним багатокритері-
альним завданням. Для його вирішення ми застосували метод аналізу ієрархій (МАІ), розроб-
лений Сааті Т.Л. [9, с.286], оснований на положенні про те, що будь-яка проблема може бути 
структурована у вигляді ієрархії елементів, що складають її сутність. Вершиною ієрархії є ціль, 
досягнення якої є бажаною. Проміжні рівні - це критерії, від яких залежать наступні рівні. Кри-
терії являють собою сукупність об’єктивних та суб’єктивних факторів різного типу і ступеню 
важливості. Нижній рівень ієрархії складають альтернативи, які необхідно оцінити. У нашому 
випадку – стратегії кластерного розвитку. Після ієрархічного відтворення проблеми, ми визна-
чили пріоритети критеріїв, та оцінили кожну з альтернатив. В МАІ елементи завдання порів-
нюються попарно щодо їхнього відношення до загальної для них характеристики. Система па-
рних порівнянь приводить до результату, який може бути поданим у вигляді зворотньо-
симетричної матриці.  Кількість матриць на кожному рівні дорівнює кількості критеріїв на 
більш високому рівні. Нами було застосоване ієрархічне синтезування, починаючи з другого 
рівня донизу, для отримання глобального пріоритету – кожної з альтернатив на нижчому рівні. 
Глобальні пріоритети альтернатив дозволили судити про ступінь відповідності кожної з них 
меті – вищому рівню ієрархії. Таким чином, ми визначили фактори конкурентоспроможності 
машинобудівного кластеру Одеської області, встановили різні рівні регулювання розвитку кла-
стеру (державні, недержавні), визначили коло завдань, що вирішуються на кожному рівні, сфо-
рмулювали можливі стратегії розвитку кластеру. Все це послужило основою для ієрархічного 
подання проблеми стосовно підвищення конкурентоспроможності машинобудівного кластеру 
області. Проведені нами розрахунки дозволили дійти до висновку, що найбільш ефективною 
для підвищення конкурентоспроможності машинобудівного кластера Одеської області є стра-
тегія виділення пріоритетних галузей і напрямків. Реалізація стратегії виділення пріоритетних 
галузей та напрямків, в умовах обмежених ресурсів розвитку, дозволить сконцентрувати ці ре-
сурси на пріоритетних напрямках, і, як наслідок, суттєво підвищити конкурентоспроможність 
машинобудівного кластера Одеської  області.   

Основні висновки даного дослідження наступні. В ході дослідження нами обґрунтовано 
та сформульовано авторське визначення промислового регіонального кластера як географічно 
обкресленої концентрації взаємозалежного бізнесу з активними каналами для підприємницьких 
угод, діалогу та взаємодії, в рамках якої бізнес розділяє як загальні можливості, так і ризики. 
Внесення до аналізу кластерів динамічних характеристик, дозволило нам теоретично описати 
наступні типи кластерів: працюючі, латентні, потенційні. В ході дослідження, проведеного за 
допомогою багатомірного статистичного аналізу, нами здійснена оцінка ефективності прове-
дення промислової політики в регіонах України. Як виявилось, за ступенем ефективності про-
ведення такої політики в 2008 році, Одеська область зайняла серединне (дев’яте) місце, суттєво 
поступившись Дніпропетровській, Запорізькій, Київській, Донецькій, Полтавській областям. 
Нами доведено, що, з метою більш ефективного регіонального розвитку, промислову політику 
в Одеській області необхідно будувати на кластерному підході. Практичним кроком в цьому 
напрямку можуть слугувати розроблені нами рекомендації щодо впровадження регіональних 
кластерних ініціатив в машинобудування Одеській області. Базуючись на методі аналізу ієрар-
хій, ми встановили, що найбільш ефективною для підвищення конкурентоспроможності маши-
нобудівного кластера Одеської області є стратегія виділення пріоритетних галузей і напрямків.  

До перспектив подальших розробок у даному напрямі, на нашу думку, можна віднести: 
проведення в Україні емпіричних досліджень процесу виявлення структури, етапів формування 
і тенденцій розвитку промислових кластерів, як перспективних форм регіональної промислової 
політики та взаємодії держави і бізнесу на регіональному рівні; виявлення основних елементів і 
послідовності кроків держави в галузі стимулювання, формування та розвитку промислових 
кластерів.  
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Розділ 3. РЕЖИМИ ТА МЕХАНІЗМИ СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА 
 
 

3.1. Спеціальні режими кредитування як стимули й обмеження  
розвитку підприємництва 

 
Світовий досвід і практика господарювання показують, що найважливішою ознакою ри-

нкової економіки є існування і взаємодія багатьох великих, середніх і малих підприємств та їх 
оптимальне співвідношення. Найбільш динамічним елементом структури народного господар-
ства, що постійно змінюється, є мале підприємництво. Набутий власний досвід, позитивні ре-
зультати розвитку малого підприємництва в країнах, які пройшли етап реформування економі-
чних систем, показують, що воно є одним із засобів усунення диспропорцій на окремих товар-
них ринках, створення додаткових робочих місць і скорочення безробіття, активізації іннова-
ційних процесів, розвитку конкуренції, швидкого насичення ринку товарами та послугами. Ва-
жливими ознаками сучасної змішаної економіки є реалізація підприємницького потенціалу, 
мобілізація самостійної ініціативи господарюючого суб’єкта та становлення підприємництва 
рушійною силою соціально-економічного розвитку. 

Тому для України на сучасному етапі розвитку економіки важливу роль відіграють темпи 
розвитку саме малого підприємництва, внесок якого в економіку розвинутих країн складає бі-
льше половини ВВП. Без розвитку цього сектору неможливо удосконалювати економічні про-
цеси, впроваджувати інновації, створювати нові робочі місця, що, в свою чергу, сприяє еконо-
мічному зростанню країни.  

Становлення та розвиток підприємництва в Україні свідчить про те, що проблема додат-
кового фінансового забезпечення підприємницької діяльності є багатогранною, її економічні і 
правові аспекти знаходяться в стані формування. Тому саме вивчення впливу та взаємозв’язків 
регуляторних режимів в сфері підприємницької діяльності є актуальним. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій показує, що даній проблемі присвячено багато 
уваги з боку як вітчизняних, так і зарубіжних вчених: Й. Шумпетера [30], З. С. Варналія [5],  
О. І. Барановського [3], Л. І. Воротіної [9], Р. В. Рудика [23], А. В. Гриня [10], В. К. Збарського 
[12], С. І. Румянцева [24], І. А. Максименка [17], В. І Ляшенка [16] В. А. Рубе [22], А. Хоскінга 
[29], П. Друкера [11] та інших. Не зважаючи на те, що питання стимулювання розвитку підпри-
ємництва в Україні та інших країнах світу досить широко досліджується, деякі аспекти і досі 
не мають достатнього висвітлення. Зазвичай проблеми розвитку підприємництва та банківсь-
ких послуг розглядаються окремо, що призводить до відсутності узгодженості в запропонова-
них методах подальшого розвитку останніх. З огляду на це необхідно провести комплексний 
аналіз взаємодії підприємницьких структур та банківських послуг, зокрема у сфері кредиту-
вання, та розглянути їх як частини одного цілого процесу, що направлений на подальший роз-
виток економіки країни шляхом досягнення максимальної ефективність їх діяльності. 

Криза негативно вплинула на розвиток малого підприємництва в країні. Протягом 2009 
року спостерігалася негативна динаміка всіх показників діяльності, що характеризують сферу 
малого підприємництва. Зокрема зменшилась кількість малих підприємств на 12 одиниць на 
кожні 10 тис. осіб наявного населення, знизилася частка обсягу реалізованої продукції малих 
підприємств у загальному обсязі реалізації на 2,5%.  

Одну з найважливіших ролей у стимулюванні відтворювальних процесів в економіці на-
шої країни  відіграє банківський кредит як головне джерело забезпечення грошовими ресурса-
ми поточної господарської діяльності суб'єктів малого та середнього бізнесу. Для фінансової 
підтримки малого підприємництва в Україні функціонують: 176 банків і 1369 їхніх філій; 1740 
небанківських фінансово-кредитних установ, у тому числі 1441 кредитна спілка [12, с. 50]. 

Але поряд з недосконалістю податкової системи, частою зміною законодавства, адмініс-
тративними перешкодами саме важка доступність кредитів є основними чинниками стриму-
вання розвитку малого підприємництва в Україні. Для того, щоб змінити цю ситуацію необхід-
но розглянути сутність економічних відносин між підприємницькими структурами та банківсь-
кими установами в процесі кредитування. Такий аналіз дозволить виявити причини низької 
ефективності використання банківського кредитування як джерела фінансування малого підп-
риємництва в Україні. Для цього використаємо поняття регуляторного режиму. 
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Термін «режим» походить від латинського regimen. У сучасній англійській мові regime 
перекладається як режим, лад, regimen - правління, система правління [18, с. 256]. В науці по-
няття “режим” досить змістовне, багатозначне, вживається у різних контекстах: а) державний 
лад, сукупність засобів, методів, способів здійснення влади; б) строго встановлений розпорядок 
життя, праці; в) система обов’язкових правил, вимог, норм, принципів, встановлених для якого-
небудь виду діяльності; г) умови діяльності, існування чого-небудь; певний стан, положення, 
статус. У «Словнику української мови» дається таке трактування поняття режим - державний 
лад, спосіб правління;система заходів, правил, запроваджена для досягнення певної мети [25, с. 
146]. Французький соціолог Р. Арон писав, що у будь-якому суспільстві існує три види світсь-
кої влади, існують і режими трьох різновидів - економічний, політичний і воєнній [2, с.283]. Ф. 
Спір поняття «режим» вживає для визначення великої групи взаємозалежних людей, що підко-
ряються більшою чи меншою мірою деякому соціально-економічному порядку [27, с. 167]. 

Дж. Сорос вважає, що режим - «це ряд одночасно існуючих суспільних умов, достатніх 
для того, щоб існувати реально ... Режим - хоча і розпливчастий, але все ж корисний термін. 
Його можна застосовувати до широкого спектру ситуацій ... Режими не мають фіксованих меж, 
вони з'являються, співіснують один з одним, розпадаються і змінюють один одного. Режим 
можна розглядати як спробу привнести певний елемент закритості в те, що за своєю суттю є ві-
дкритою системою, певні правила, які панують в даному місці протягом деякого періоду часу, 
достатні для того, щоб бути помітним. Режими пов'язані з управлінням і правилами» [26, с. 76]. 

Таким чином «використання терміну «режим» привносить деяку невизначеність і відкри-
тість. Режими не слід зводити до чітких позачасових структур, і їхні кордони неможливо вста-
новити точно. Режими вказують спрямованість можливих флуктуацій в межах, які важко під-
даються визначенню ... Режими представляють собою аналітичні та дидактичні моделі, най-
кращі з можливих поглядів на реальності» [27, с.155]. Розпливчастість терміна «режим» дає 
найкращий опис реальності. Для адекватного аналізу розпливчатої реальності нам необхідні 
розпливчасті, але гнучкі поняття. Такі абстракції повинні укладатися в несуперечливу, систе-
матичну, просту теоретичну схему. Саме в силу своєї відносної невизначеності і високого рівня 
ємності, терміну «режим» віддають перевагу багато вчених соціологи, біологи, політологи, 
економісти.  

У будь-якому режимі «ціле» складається з частин, але «ціле» є щось більше, ніж сума ча-
стин. Інакше кажучи, режими визначають більш високі рівні складності, які володіють певною 
автономією щодо всіх більш низьких рівнів [16, с. 140]. Економічний режим можна розглядати 
як специфічний вид економічного регулювання, виражений у певному комплексі економічних 
стимулів і обмежень. Оскільки на кожному рівні економічних систем відповідний режим фор-
мується і реалізується через інституціалізовану сукупність норм і правил, то виникає підстава 
"говорити про певні економіко-правові режими» [1, с.186].  

В роботі В. І. Ляшенка [16, с. 92] введено термін регуляторний економічний режим або 
режим господарювання, який розглядається як певна система управління і описується наступ-
ним чином: RG = {G; S; I; R; P,Т}, де G - безліч цілей які планується досягти введенням даного 
режиму; S - безліч суб'єктів, на яких поширюється дія даного режиму; I - множина норм, пра-
вил, обмежень та умов, які необхідні для досягнення декларованих цілей; R - безліч ресурсів, 
задіяних у процесі реалізації даного режиму; P - множина політик або стратегій спрямованих 
на досягнення і реалізацію проголошених цілей; Т – термін дії режиму. Aвтор проводить ана-
логію зі схемами метаморфози товару за К. Марксом та пропонує системне уявлення регулято-
рного режиму наступним чином: І  RG = {G; S; I; R; P, Т}  І′ , де I та І′ - це підприємниць-
кий інтерес до та після впливу економічного регуляторного режиму. 

Економічні інтереси є сутнісною характеристикою рушійних сил формування та розвитку 
економічних суб’єктів. Економічні інтереси – усвідомлене прагнення економічних суб’єктів 
задовольнити певні потреби, що є об’єктивним спонукальним мотивом їхньої господарської i 
діяльності. У ринковій економіці економічні інтереси підприємців спрямовані на максимізацію 
прибутку, зниження витрат i підвищення конкурентоспроможності продукції, економічні інте-
реси держави ж спрямовані на реалізацію потреб суспільства в цілому. Система взаємо-
пов’язаних та взаємодіючих інтересів суспільства завжди суперечлива. Тому кожне суспільство 
постає перед проблемою пошуку ефективного механізму їхнього узгодження.  

Єдність інтересів досягається у процесі їхньої взаємодії та взаємореалізації. У кожному 
економічному відношенні - між підприємцями i виробниками, між виробниками та споживача-
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ми, державою та недержавним сектором економіки (бізнесом), партнерами, у відносинах між 
підприємцями та фінансовими установами мають місце елементи боротьби і співробітництва. 
Взаємодія інтересів виступає рушійною пружиною соціально-економічного розвитку. 

Під впливом економічного регуляторного режиму інтерес підприємця переважно може 
мати нейтральну мотивацію, але може отримати як позитивну так і негативну спрямованість. 
Отримання позитивного І′ може на певний час у деяких галузях стати пріоритетним напрямком 
у державній політиці країни. 

Розглянемо економічну систему з точки зору функціонування множини економічних ре-
гуляторних режимів. Це дасть змогу виділити структурні елементи системи та разом з тим роз-
робити необхідні інструменти регулювання для підвищення ефективності функціонування всіх 
ланок економічної системи. Ці тези допомагають більш глибоко зрозуміти сутність та структу-
ру взаємозв’язків, що відбуваються між суб’єктами під час здійснення економічної діяльності.  

Всі структури, які займаються підприємницькою діяльністю на території України потра-
пляють під дію загальнодержавного регуляторного режиму, який використовуючи наведену 
вище загальну формулу економічного регуляторного режиму можна представити у вигляді су-
купності RGd = {Gd; Sd; Id; Rd; Pd, Тd} де: Gd – чисельність соціально-економічних цілей, які за-
безпечують необхідні загально-соціальні умови для розвитку підприємницької діяльності, що 
зумовлює стабільний розвиток економіки держави ; Sd – сукупність державних органів законо-
давчої та виконавчої влади, суб’єктів підприємницької діяльності (приватної та державної 
форм власності), фінансові установи, що також є суб’єктами даного режиму; Id – нормативно-
правові акти, що представляють собою численність норм, правил та обмежень, які необхідні 
для досягнення поставлених цілей; Rd – сукупність фінансових ресурсів, які акумулюються в 
процесі створення, розподілу та перерозподілу ВВП держави, та є достатніми ресурсами для 
забезпечення реалізації регуляторного режиму; Pd – державна політика та стратегія розвитку 
держави, яка приймається на певний термін; Тd  - термін дії режиму. 

Поряд із загальнодержавним існують галузеві регуляторні режими, дія яких поширюєть-
ся на окремі сфери діяльності. Схематично взаємодія галузевих та загальнодержавного регуля-
торного режиму приведена на рис. 3.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3.1. Схема взаємодії загальнодержавного і сукупності галузевих регуляторних  

режимів в економіці держави 
 
Взаємозв’язок та взаємодія загальнодержавного та галузевих режимів відбувається на 

макро та мікрорівні. Загальнодержавний регуляторний режим синхронізований з державною 
політикою розвитку у всіх сферах діяльності. Зараз державна політика України спрямована на 
виведення економіки з кризи. Пріоритетним напрямком повинна бути підтримка малого та се-
реднього підприємництва. Зарубіжний досвід свідчить про те, що наявність розвинутої струк-
тури малих та середніх підприємств є основою для стабільного розвитку економіки сучасної 
держави. На мікрорівні при здійсненні регулювання різних сфер діяльності економіки викорис-
товується певний набір норм і правил який складається в галузеві регуляторні режими. А са-
ме – режими оподаткування, митні режими, режими валютного курсу, режими інвестиційної 
діяльності та ін. 
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Необхідно в економіці окремо виділити, як галузь діяльність фінансових установ (банків, 
кредитних спілок, кооперативів, інвестиційних компаній та ін). Їх діяльність є більш складною. 
Вони також є підприємницькими структурами і здійснюють свою діяльність в межах режимів 
підприємницької діяльності. Але у зв’язку з тим, що вони надають унікальні фінансові послуги, 
користувачами яких є суб’єкти підприємницької діяльності, доцільніше розглядати у якості га-
лузевого режиму, кожний вид діяльності фінансових установ. А саме кредитний режим, депо-
зитний режим, валютний режим та ін. Ще одним економічним суб’єктом є підприємство. Умо-
ви діяльності підприємств також можна розглядати як приклад впливу галузевого регуляторно-
го режиму та визначимо як підприємницький інтерес. Загальнодержавний регуляторний режим 
та галузеві режими повинні мати нейтральний вплив на підприємницький інтерес. Хоча, зви-
чайно, будь-який регуляторний режим має багато норм і правил, які контролюють та корегують 
підприємницьку діяльність, але вони ж і захищають її від таких явищ як: недобросовісна кон-
куренція, інфляційні процеси в економіці, імпорт, корупція, валютні коливання та ін.  

Підприємець реалізуючі в своїй діяльності свій інтерес керується сукупністю конкретних 
цілей, норм, ресурсним потенціалом та іншими складовими регуляторного режиму. І коли ви-
никає необхідність взяти кредит, підприємець стикається з регуляторним режимом кредиту-
вання банківської чи іншої фінансової установи.  

Під час здійснення підприємницької діяльності можуть виникати різноманітні ситуації в 
ході яких підприємець потребує додаткових фінансових ресурсів. Зокрема розбіжності в часі 
між реалізацією готової продукції і надходженням коштів на рахунок, розширення виробницт-
ва або його модернізація та ін. Якщо підприємець прагне утримати зайняту позицію на ринку, 
йому необхідно постійно проводити маркетингові дослідження, слідкувати за якістю продукції, 
яку він реалізує та послуг, що надає. Це, в свою чергу, потребує додаткових витрат фінансових 
коштів, які підприємець не може відволікати з обігових коштів, а обсяг прибутку не завжди по-
криває всі необхідні витрати підприємця. За цих умов підприємець звертається до фінансових 
установ за отриманням додаткових фінансових ресурсів. 

В умовах виходу з сучасної структурної та фінансової кризи окремо необхідно розгляну-
ти підприємства, які тільки починають свою діяльність. Такі підприємства потребують фінан-
сування більш ніж 70 відсотків своєї діяльності, при цьому вони самостійно не можуть надати 
якісного забезпечення. Проте ці підприємства в основному є новаторами, тобто підприємства-
ми які впроваджують результати інноваційної діяльності. Діяльність даних підприємств потре-
бує окремої уваги оскільки фінансові установи дуже рідко кредитують стартовий капітал. Це 
зумовлено високим рівнем ризику, що призводить до підвищення відсотків за надання кредит-
них ресурсів.  

Головною проблемою розвитку малого підприємництва в Україні залишається недостат-
ній обсяг фінансових ресурсів. Основним джерелом додаткових фінансових ресурсів є креди-
тування банківськими та іншими фінансовими установами. Банківські установи здійснюють 
фінансування за умов галузевих регуляторних режимів. Одним з найголовніших з них є креди-
тний режим RGк = {Gк; Sк; Iк; Rк; Pк; Тк}, який містить наступні елементи регуляторного режи-
му: Gk – основна ціль діяльності банківських установ – отримання прибутку; Sk – суб’єктами 
галузевого кредитного режиму є сама кредитна установа (кредитор), фізична або юридична 
особа, яка отримує кредитні ресурси (позичальник), а також організації, які регламентують 
кредитну діяльність фінансових установ (НБУ та ін); Ik – норми та правила кредитування (про-
центна ставка, застава, порука, гарантія, строк кредитування тощо), правила та алгоритми роз-
рахунку рівня платоспроможності та надійність позичальника (аналіз кредитоспроможності, 
кредитна історія), а також нормативи, встановлені органами контролю та регулювання кредит-
ної діяльності фінансових установ (норми резервування, облікова ставка НБУ); Rk – залучені 
кошти фізичних та юридичних осіб (депозити), кредити банків, статутний капітал, капітал від 
продажу цінних паперів; Pk – основна стратегія розвитку фінансової установи (стратегічний 
план розвитку); Тк – термін кредитування. Взаємодія підприємницького інтересу діяльності і 
кредитного режиму банку відбувається на ринку фінансових послуг. Схематично цей процес 
можна відобразити наступним чином (рис. 3.2). 

Під час взаємодії виникає необхідність узгодження інтересів сторін. З одного боку підп-
риємець який прагне отримати максимальний прибуток від своєї діяльності і, якщо умови кре-
дитування для нього будуть не вигідними, підприємець відмовиться від даного джерела фінан-
сових ресурсів. З іншого боку банк (фінансова установа), який також прагне отримати прибу-
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ток і саме тому не стане зменшувати кредитні ставки за кредитом та пом’якшувати умови кре-
дитування тобто не стане здійснювати діяльність, яка заздалегідь є збитковою. Ще одним фак-
тором, який впливає на політику банку (фінансової установи) є залежність від норм і правил 
встановлених державними органами регулювання і контролю діяльності фінансових установ 
(НБУ). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3.2. Схема взаємодії кредитного режиму та підприємницького інтересу 
 
Для держави в свою чергу є важливим достатній рівень розвитку підприємницьких стру-

ктур, тому загальнодержавний регуляторний режим повинен бути спрямований на урегулюван-
ня конфлікту інтересів та протиріч між підприємницькими структурами та фінансовими уста-
новами в процесі надання кредитних коштів останніми. 

Якщо розглянути взаємодію трьох складових а саме - регуляторних режимів державного, 
кредитного та підприємницького інтересу, як систему, що має на меті задоволення потреб всіх 
її складових, частин можна зрозуміти, яким чином держава може впливати на інтереси сторін, 
щоб зробити їх позитивними. А саме введенням спеціальних регуляторних режимів в процеси 
кредитування підприємницьких структур (рис. 3.3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3.3. Вплив державного регуляторного режиму на кредитний режим 
 
Основними протиріччями в процесі кредитування підприємницьких структур є високий 

рівень процентної ставки по кредиту, необхідність застави (нерухомості), поруки або гарантії 
третьої особи. Принцип платності банківського кредиту передбачає, що за користування креди-
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тними коштами позичальник повинен сплачувати певну плату, яка встановлюється кредитним 
комітетом банку відповідного рівня за прийняття рішення про надання кредиту. Вона має міс-
тити не менше ніж дві складові: проценти за кредитом та комісійну винагороду. Процентні ста-
вки мають забезпечувати покриття витрат на залучення ресурсів для проведення кредитної 
операції та резервування, а також дохід від здійснення кредитної операції. Комісійна винагоро-
да має забезпечити покриття як транзакційних витрат на проведення кредитної операції, так і 
загальнобанківських накладних витрат, які розраховуються відповідно до бюджету підрозділу 
банку.  

Кредитний процент – це плата, яку отримує кредитор від позичальника за користування 
наданими кредитними коштами.  

Ціна кредиту – це процентна ставка, яка передбачається у кредитному договорі з ураху-
ванням строку користування кредитом, кредитного проекту, забезпечення своєчасності розра-
хунків позичальника за раніше одержаними кредитами та ступеня ризику. 

Процентна ставка – це відносний показник ціни банківського кредиту, який використову-
ється під час нарахування процентних грошей від суми боргу і відображає відношення суми 
сплачених процентів до величини кредиту. 

Банківські установи самостійно встановлюють процентні ставки та комісійну винагороду 
за кредитними операціями (рис. 3.4).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3.4. Структура процентної ставки в залежності від режиму кредитування. 

 
Отже перші дві складові (сектор А і Б) є незмінними складовими процентної ставки і 

банк не може впливати на їх розмір. Третя ж частина (сектор В) це дохід , який закладає і коре-
гує банк самостійно в залежності від кредитної політики. Отже з огляду на розмір середнього 
доходу банку, який він встановлює самостійно можне виділити три кредитні режими: загаль-
ний та два спеціальні – стимулюючий і обмежувальний. При запровадженні загального режиму 
кредитування банк закладає середню дохідність кредитних ресурсів. Під час підвищеної заці-
кавленості банку в збільшенні обсягів кредитування банк знижує середній рівень доходу і та-
кий кредитний режим є спеціальним стимулюючим. І навпаки коли банк впроваджує більш жо-
рстку кредитну політику  він збільшує розмір середнього доходу за кредитом і такий кредитний 
режим є спеціальним обмежувальним.  

Аналогічний підхід може бути застосований і при визначенні комісійної винагороди. 
На процес формування процентної ставки за кредитом державний регуляторний режим 

не має прямого впливу. Але держава шляхом виділення додаткових ресурсів за пільговою став-
кою може мати вплив на розмір процентної ставки за кредитними ресурсами. Процес форму-
вання вартості кредитних ресурсів банку є багатоетапним і залежить від різноманітних внутрі-
шніх і зовнішніх чинників, які прямо та опосередковано впливають на рівень процентних ста-
вок за кредитами (табл. 3.1). 

Одним із основних зовнішніх чинників, що впливають на розмір процентної ставки по 
кредиту є облікова ставка центрального банку. Облікова ставка центрального банку – це вива-
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жена у процентах плата, що береться  центральним банком за рефінансування банківських 
установ. Облікова ставка є орієнтиром ціни на гроші. Як правило, процентні ставки за креди-
тами банків встановлюються на рівні, вищому облікової ставки. Водночас, облікова ставка за-
лежить від різних чинників: характеру грошово-кредитної політики центрального банку, про-
центних ставок на міжнародному ринку позичкових капіталів, стану платіжного балансу країни 
і курсу національної валюти [7, с. 338]. 

Офіційна облікова (або дисконтна) ставка є орієнтиром для ринкових ставок по кредитах. 
За допомогою маніпуляцій з офіційною дисконтною ставкою центральні банки впливають на 
стан не тільки грошового, але і фінансового ринку. Центральний банк цілком автономний у 
своїх діях і може виходити зі сформованої на даний момент обстановки в економіці і грошово-
кредитній сфері. 

 
Таблиця 3.1 

Характеристика чинників впливу на рівень процентної ставки за кредитом. 
Чинники впливу на 
рівень процентної 
ставки за кредитом 

Характер впливу 

Облікова ставка 
центрального банку 

Прямий вплив на розмір процентної ставки за кредитом. Процентні ста-
вки як правило встановлюються на рівні вищому облікової ставки. 

Рівень інфляції 
За умови очікування зростання темпів інфляції в економіці країни банки 
підвищують рівень процентних ставок за кредитами. 

Строк кредиту 
Рівень процентної ставки прямо пропорційно залежить від строку креди-
ту. Чим довший строк кредитування тим вища ставка за кредитом. 

Ціна сформованих 
ресурсів 

Прямо пропорційний вплив так як чим дорожче банку обходяться залу-
чені ресурси, тим вищими будуть ставки процентів за кредитами. 

Ризик 
Пряма залежність. Але рівень ризику також залежить від виду кредиту, 
строку кредитування, кредитоспроможності позичальника, наявності за-
безпечення. 

Розмір кредиту 
Має обернено пропорційний вплив на розмір процентної ставки за кре-
дитом. При наданні масштабних кредитів ставка за ними буде нижчою. 

Попит на банківські 
кредити 

Має різний вплив на розмір процентної ставки за кредитами. При збіль-
шенні попиту на банківський кредит банки можуть збільшувати розмір 
процентної ставки. Але в умовах посилення конкуренції банки можуть і 
не змінювати розмір процентної ставки. 

Якість застави 
Має обернено пропорційний вплив на розмір процентної ставки за кре-
дитом. Тому що якісне забезпечення впливає на рівень кредитного ризи-
ку. 

Цільове призначен-
ня кредиту 

Вплив пов'язаний з рівнем ризику, який залежить від ефективності кре-
дитного проекту та його окупності. 

Витрати на оформ-
лення кредиту і ко-
нтроль 

Мають прямий вплив на рівень процентної ставки. Чим вищі витрати на 
оформлення та контроль за цільовим використанням кредитних коштів 
тим  вищою буде плата за кредитом. 

Ставки банків кон-
курентів 

Двоякий вплив. Залежить від кредитної політики та стратегії самого ба-
нку. 

Характер відносин 
між банком і клієн-
том 

Прямий вплив. Залежить від строку співробітництва банку та клієнта, рі-
вня довіри банку. 

Норма прибутку від 
інших активних 
операцій 

Прямий вплив. Залежить від рівня дохідності інших активних операцій 
банку, якщо рівень їх дохідності вищий за кредитні операції банк може 
переглянути та підвищити процентні ставки за кредитними операціями. 

 
Наступною необхідною умовою видачі кредиту є його забезпечення. Належне забезпе-

чення кредитної операції суттєво знижує ризик втрат від неповернення кредиту.  
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Забезпечення кредиту – це цінності або інші , передбачені чинними нормативними акта-
ми засоби мінімізації кредитних ризиків, які служать для кредитора  гарантією повного і своє-
часного погашення заборгованості за кредитом. 

У практиці вітчизняних банківських установ використовуються різноманітні форми і ви-
ди забезпечення виконання кредитних зобов’язань позичальником. Зокрема: 1) майнова форма 
забезпечення кредитів. Під нею розуміють джерело погашення боргу за рахунок отримання 
коштів від реалізації певного майна позичальника, тобто у ролі носія гарантії повернення кре-
диту виступає різне майно позичальника. До майнової форми належать такі види забезпечення: 
- застава нерухомого майно (іпотека); - застава рухомого майна ( це майно залишається у кори-
стуванні позичальника – автотранспорт, товари в обороті, побутова техніка та ін.); - заклад 
(майно, яке передається на зберігання до банківської установи – дорогоцінні метали, цінні па-
пери та ін.); 2) юридична (немайнова) форма забезпечення кредитів, як джерело погашення бо-
ргу за рахунок юридичного оформлення гарантії повернення коштів. До юридичної форми мо-
жна віднести: - гарантія; - порука; - неустойка (штраф, пеня). 

Одним з найпоширеніших видів кредитного забезпечення є застава. Застава – це вид за-
безпечення кредитного зобов’язання, у силу якого кредитор (заставо отримувач) має право в 
разі невиконання боржником (заставодавцем) забезпеченого заставою зобов’язання за кредит-
ним договором одержати задоволення  з вартості заставленого майна. Відповідно Закону Укра-
їни «Про заставу» [20] предметом застави можуть бути: майно та майнові права; майно, яке ві-
дповідно до законодавства України, може бути відчужено заставодавцем та на яке може бути 
звернено стягнення; майно, яке стане власністю заставодавця після укладення договору заста-
ви, у тому числі продукція, плоди та інші прибутки, якщо це передбачено договором. 

Окремою формою мінімізації кредитних ризиків банківської установи є страхування кре-
дитного ризику. Банківські установи також можуть використовувати наступні види страхових 
послуг при здійсненні банківського кредитування: 1) страхування відповідальності позичаль-
ника за неповернення кредиту; 2) страхування ризику непогашення кредиту; 3) страхування 
майна, наданого позичальником у забезпечення за кредитом; 4) страхування життя та здоров’я 
позичальника; 5) титульне страхування. 

Залежно від того, наскільки заставлене майно відповідає вказаним вимогам, визначається 
розмір кредиту. Він встановлюється у відсотках до ринкової вартості заставленого майна на 
момент укладання кредитної угоди. Перевищення ціни застави над сумою кредиту компенсує 
ризик втрати в результаті зміни цін на майно.  

У практиці банківських установ можуть використовуватися різноманітні форми та види 
забезпечення кредитів, а зокрема, застава рухомого і нерухомого майна, гарантія порука тре-
тьої сторони, страхування кредитного ризику, застава майнових прав, цінних паперів, дорого-
цінних металів. Саме від правильної форми, виду та способу забезпечення кредитних зо-
бов’язань клієнта залежить ефективність кредитної операції та зниження ступеня ризику непо-
гашення кредиту позичальником. 

В Україні вже існують, а також додатково розробляються наступні заходи щодо підтрим-
ки розвитку малого підприємництва. 

По-перше, компенсація частки процентів за кредитом. Даний напрямок успішно реалізу-
ється в рамках програми підтримки малого підприємництва. Механізм використання коштів, 
передбачених у місцевих бюджетах на часткове відшкодування відсоткових ставок за залуче-
ними в банках коротко- і середньостроковими кредитами, що надаються суб'єктам малого та 
середнього підприємництва на реалізацію інвестиційних проектів здійснюється за алгоритмом, 
який встановлено наказом Міністерства економіки України та Державного комітету України з 
питань регуляторної політики та підприємництва від 6 березня 2006 р. N 82/20 [21]. Компенса-
ція надається на конкурсній основі суб'єктам малого та середнього підприємництва, які залучи-
ли кредити починаючи з 2006 року (далі - позичальники), за умови, що відсоткова ставка за 
кредитами банків не перевищує розміру подвійної облікової ставки Національного банку Укра-
їни, яка діяла на момент укладання кредитної угоди. Переможцями конкурсного відбору ви-
знаються позичальники, які запропонували найкращі умови для здійснення інвестиційних про-
ектів. Компенсація за кредитами надається в розмірі 100 відсотків облікової ставки Національ-
ного банку України, що діяла на дату укладання кредитного договору. За умови сплати позича-
льником відсотків за користування кредитом у повному обсязі банк повертає відповідну суму 
на рахунок позичальника. 
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По-друге, надання поруки або гарантії з боку держави в тому числі і замість частки за-
ставного майна. Даний напрямок підтримки малого підприємництва успішно розробляється і 
готується до втілення найближчим часом. Для цього необхідно створити державні (або приват-
ні з державним фінансуванням) установи або фонди гарантування на регіональному та загаль-
нодержавному рівнях. Найбільш активно застосовують широкий комплекс заходів фінансової 
підтримки малого бізнесу такі країни як Італія, Франція, Нідерланди, Австралія й Канада. Од-
нією з найважливіших причин, що спонукають уряди до вживання подібних заходів в умовах 
кризи, є небажання банків надавати кредити підприємствам малого бізнесу із побоювання погі-
ршення балансу між основним і обіговим банківським капіталом. Тому має місце широке за-
стосування різних схем державного гарантування банківських кредитів для малого та серед-
нього бізнесу, що є потужним інструментом фінансової підтримки цього сектору економіки. В 
Україні надання гарантій за кредитами для малого бізнесу може здійснюватися шляхом ство-
рення відділу гарантування кредитів Регіонального фонду підтримки підприємництва. Тому, 
що це не потребує створення в Україні гарантійних фондів як окремих юридичних осіб у кож-
ному регіоні [13, с. 294].  

По-третє, держава має змогу надавати банківським та іншим фінансовим установам піль-
гові режими у сфері оподаткування, ліцензування та інші, для стимулювання активності цих 
установ в забезпеченні малого підприємництва фінансовими ресурсами.  

По-четверте, ще одним напрямком підтримки малого підприємництва є пряме фінансу-
вання проектів і грантів, хоча на практиці виявляється не дуже ефективним для нашої країни. 

Отже проаналізувавши взаємодію підприємницьких структур і банківських установ в 
процесі кредитування можна зробити висновок про те, що як підприємницькі структури так і 
банківські установи здійснюють свою діяльність за регуляторними режимами, які включають в 
себе сукупність елементів.  

Під час взаємодії в ході отримання кредиту між банківськими (фінансовими установами) 
та підприємцями виникає низка протиріч зокрема розмір процентної ставки за кредитними ре-
сурсами, вимоги щодо наявності і якості заставного майна, які мають негативний вплив на ін-
терес підприємця (працювати, розвиватись, отримувати прибуток) і призводять до відмови в 
подальшому розвитку, а в деяких випадках і завершенню діяльності підприємств. Вони вини-
кають у зв’язку з тим, що ціллю діяльності підприємницьких структур і банківських установ є 
отримання максимального прибутку. Для вирішення цих протиріч необхідне втручання держа-
ви опосередковано через окремі економічні регулятори та напряму через фінансування ресурсів 
банкам за пільговими ставками. Використання формули економічного регуляторного режиму 
для більш детального аналізу процесу кредитування дозволило зрозуміти  і виділити напрями 
впливу держави зокрема: 

стимулювання комерційних банків та інших фінансових небанківських установ до надан-
ня позик і розширення послуг малим підприємствам шляхом звільнення від оподаткування тих 
коштів, що спрямовуються у фонд кредитів малому підприємництву, та надання державної га-
рантії повернення позики; 

переорієнтація бюджетних коштів, спрямованих на фінансово-кредитну підтримку мало-
го сектора економіки, від прямого забезпечення фінансовими ресурсами до формування фондів 
для надання послуг із метою стимулювання кредитування суб’єктів малого підприємництва; 

активізація процесу створення та діяльності недержавних гарантійних і страхових уста-
нов для обслуговування малого підприємництва через впровадження мотиваційних механізмів 
заінтересованості в цій діяльності; 

ефективніше використання іноземної допомоги [17, с. 18]. 
Взаємозв’язок держави і малого бізнесу здійснюється на взаємовигідній основі та має до-

вгостроковий характер. При цьому роль держави полягає у забезпеченні високого рівня конку-
рентоспроможності національної економіки, проведенні прозорої, стабільної, ефективної пода-
ткової та регуляторної політики, створенні рівних сприятливих умов для розвитку різних форм 
бізнесу, включаючи малий, а також всебічній підтримці підприємництва та приватної ініціати-
ви. 
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3.2. Особенности деятельности малых и средних предприятий в условиях аутсорсинга 
 
Предприятия в нынешних условиях выступают одним из важнейших институтов, кото-

рые обеспечивают развитие экономики, повышают инновационную активность региона, спо-
собствуют снижению безработицы, однако современное состояние развития предприятий ха-
рактеризуется высокой степенью неустойчивости и нестабильности. Прежде всего, это связано 
тем, что необходимой составляющей любого предприятия являются затраты не только на вве-
дение основной хозяйственной деятельности, но и управление непрофильными функциями, ко-
торые не приносят прибыли, однако являются крайне необходимыми для стабильного развития 
и  функционирования предприятия. Достигают успеха лишь те предприятия, которые исполь-
зуют новые организационные формы ведения бизнеса.   

Изучение работ украинских и российских ученых свидетельствуют об активном исследо-
вании сущности и основных преимуществ аутсорсинга, как одной из эффективной формы 
взаимодействия малого, среднего и крупного бизнеса. Значительный научный вклад внесли: М. 
Бабий, И. Булеев, Н. Думная, В. Ляшенко, Ю. Макогон и др.  Анализ работ свидетельствует, 
что проблема использования аутсорсинга остро стоит перед отечественными малыми и сред-
ними предприятиями. Это и обусловило выбор данного исследования. 

В научной среде достаточно внимания уделяется взаимодействию малого, среднего биз-
неса с крупным бизнесом, однако необходимо больше внимания уделять малому и среднему 
бизнесу, как сектору, который наиболее подвержен различным рискам. Поэтому актуальным 
является рассмотрение возможности внедрения новых форм взаимодействия малого и крупного 
бизнеса на основе принципов аутсорсинга для повышения их инновационной деятельности и 
конкурентоспособности. 

Действующие и вновь формирующиеся малые и средние предприятия функционируют 
либо в самостоятельном режиме, либо во взаимодействии с крупным бизнесом. Для  нацио-
нальной экономики определенный интерес представляет рассмотрение возможности внедрения 
новых форм взаимодействия малого и крупного бизнеса на основе принципов аутсорсинга. Под 
аутсорсингом в настоящей работе понимается передача на внешнее управление некоторых, 
обычно второстепенных, функций компаний [1]. 

Некоторые ученые, в частности  И. Левин, критически высказываются в отношении про-
грессивных и зарекомендовавших себя положительными и устойчивыми результатами в разви-
тых странах формул бизнеса, устанавливающих взаимоотношения крупных с  малыми  и сред-
ними предприятиями [2]. По его мнению, такие формы, как вертикальная структура кластеров, 
аутсорсинг, франчайзинг «отводят малому предприятию только и единственно вспомогатель-
ную роль, не говоря уже о том, что служат способами перекладывания на него издержек круп-
ного предприятия и/или ограничивают его самостоятельность» [2,с.53]. В противовес таким ут-
верждениям необходимо упомянуть о том, что вся экономика страны естественным образом 
распределена на крупные сегменты, такие как горно-металлургический комплекс, энергетика, 
машиностроение, в которых малый и средний бизнес, имея в своем активе ограниченные воз-
можности, может выполнять исключительно вспомогательные функции. Рыночные условия ос-
тавляют право выбора за каждым предприятием выполнять такие функции, находясь в опреде-
ленной зависимости от головного предприятия или перейти в другой сегмент экономики, более  
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соответствующий его техническим возможностям самостоятельного функционирования. И. Бу-
леев считает, что «нецелесообразно противопоставление крупного и малого бизнеса, крупных и 
малых предприятий. Каждое из них занимает свои ниши, выполняет свою функцию» [3, с.12]. 
Равноправие всех фигурантов бизнеса должно выражаться в отсутствии дискриминации или 
монополизма на рынке товаров и услуг, равных условиях доступа к государственным заказам, 
кредитным ресурсам, дифференцированном и обоснованном подходе к вопросам льгот и пре-
ференций. 

При этом организационные схемы ведения бизнеса, такие как аутсорсинг, заслуживают 
углубленного изучения с целью применения их в условиях сложившихся экономических отно-
шений. 

Период трансформации экономики и необходимость в то же время соответствия динами-
ке прогрессивных мировых тенденций обуславливает ускоренную адаптацию западных техно-
логий и вновь открываемых формул бизнеса (аутсорсинг, франчайзинг и т.п.)  к современным 
условиям. Однако, даже «при самом успешном использовании заимствований модернизация 
оказывалась частичной и локальной» [2], и  заграничный оригинал  новшеств преобразовывал-
ся национальными особенностями иногда в своё «антиподобие». Главная причина – «в задан-
ном ракурсе государственного взгляда на высокопроизводительный импортный образец, в  том, 
что воспринимается производственно- техническая  сторона и недооценивается творчески – 
динамический, плохо управляемый административными методами человеческий фактор» [2]. 
Это утверждение относится к различным заимствованным в готовом виде западным технологи-
ям, как промышленного назначения, так и организационного плана, таким как кластерные ини-
циативы, аутсорсинг, франчайзинг и т.п.  при недостаточном внимании со стороны государства 
к формированию «инновационной среды с её стимулами частного, индивидуального и группо-
вого интереса, реализующего себя в демократически - правовом поле» [2].  

Насыщенность зарубежных рынков товарами и услугами, усиление конкурентной борьбы 
между товаропроизводителями на отечественном и международном рынках, стимулирует ак-
тивные поиски минимизации собственных затрат и концентрации внимания интеллектуальных 
ресурсов на стратегических направлениях бизнеса, отдавая при этом вспомогательные состав-
ляющие жизнедеятельности предприятий сторонним исполнителям на условиях аутсорсинга. 
Аутсорсинг предполагает более глубокие формы партнерских отношений между головным 
предприятием и исполнителями отдельных функций для этого предприятия, нежели традици-
онные контрактные соглашения. Для исполнения функций со стороны Заказчика аутсорсинго-
вой компании могут быть передана определенная часть активов в форме долговременной арен-
ды, либо продажа их на льготных условиях с обязательным исполнением договорных положе-
ний. Аутсорсинг в интеллектуально-творческих видах деятельности непременно связан с рас-
пределением, диффузией прав собственности на интеллектуальный продукт юридическими или 
физическими лицами, выступающими аутсорсерами, поскольку такой продукт согласно дейст-
вующему законодательству принадлежит Заказчику. Существующее до сих пор состояние не-
определенности и временности в предпринимательской среде, возможно, станет весомой моти-
вацией развития аутсорсинговых отношений между предприятиями различных размеров и 
форм собственности. Ю. Макогон [4, с.45] отмечает, что  «в отличие от других государств, 
бизнес в Украине не может прогнозировать, что будет через короткий срок, потому что ситуа-
ция непредсказуемая». Повышенные финансовые риски, определяемые таким состоянием 
предпринимательства, в значительной степени формируют схемы экономического поведения 
предприятий. Перераспределение возможных рисков между предприятиями – исполнителями с 
минимизацией собственных потерь – стиль поведения отечественных предприятий. Это утвер-
ждение справедливо и для предприятий малого и среднего бизнеса, ориентирующихся в своём 
развитии в силу объективных причин на краткосрочную или, в лучшем случае, среднесрочную 
перспективу (1-3 года), когда совместное формирование производственного процесса на усло-
виях аутсорсинга с головным предприятием являются более привлекательной альтернативой, 
нежели капитализация собственного производства. 

В качестве практического примера аутсорсинга можно привести предприятие, которое на 
конкурсной основе приобретает лицензию на разработку месторождения полезных ископаемых 
сроком на пять лет. Прежняя форма хозяйствования (80-е гг.) предполагала оснащение такого 
предприятия всем комплексом движимого и недвижимого имущества для производства работ 
из государственного бюджета. В нынешних условиях  у предприятия, получившего лицензию, 
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существует вероятность аннулирования лицензии со стороны государства при невыполнении 
тех или иных лицензионных положений или не продление её по истечении отведенного срока 
действия. При таком развитии основные средства для производства работ, приобретенные 
предприятием, окажутся невостребованными, что поставит его на грань банкротства. Во избе-
жание подобных рисков целесообразно производить передачу головным предприятием всех 
основных производственных функций (и вспомогательных в том числе) на условиях аутсор-
синга сторонним специализированным организациям, как правило, малым предприятиям. При 
этом доля аутсорсинговых услуг в общем объеме хозяйственной деятельности предприятий 
может значительно превышать  устоявшиеся нормы в развитых странах (20-30%). Головное 
предприятие оставляет за собой функции контроля, бухгалтерского учета и распределения фи-
нансовых потоков.  

Привлечение специализированных предприятий для осуществления грузовых перевозок 
освобождает головное предприятие от множества проблем, сопровождающих транспортные 
организации. К факторам, усложняющим хозяйственную деятельность предприятия относятся: 
наличие оснащенной ремонтной базы и квалифицированных кадров, наличие достаточного ко-
личества подвижного состава, ремонты и ежегодные (или квартальные) технические осмотры 
транспорта, получение лицензии для предоставления услуг другим организациям, отработка 
схем логистики и т.д. Аутсорсинговые отношения позволяют головному предприятию привле-
кать оптимально необходимое для собственных потребностей количество транспортных 
средств, не заботясь при этом о полной загрузке объемом работ предприятия – исполнителя. 
Предприятие-аутсорсер, в свою очередь, предоставляя услуги нескольким клиентам, распреде-
ляет накладные расходы по различным направлениям и таким образом оптимизирует экономи-
ку своего предприятия. 

Использование аутсорсинг-проектов менеджментом предприятия в различных направле-
ниях хозяйственной деятельности может стать эффективным инструментом в оптимизации 
бизнеса и в снижении общих затрат, а также способом повышения конкурентоспособности 
предприятия. Помимо транспортных услуг, аутсорсинг распространяет своё влияние на марке-
тинг, рекламу, аудит, юридическое обслуживание, информационные технологии и другие хо-
зяйственные функции. Такую форму организации работ можно рассматривать как неявный, за-
вуалированный вид кредитования (оперативный лизинг) головного предприятия аутсорсинго-
выми организациями, что для него является экономически выгодным и оптимальным в нынеш-
них условиях. Объединение потенциала активов предприятий на условиях аутсорсинга способ-
ствует увеличению конкурентных возможностей каждого из участников и компании в целом.  

Следует отметить, что в основе хозяйственных взаимоотношений различных предпри-
ятий лежат договорные отношения, согласованные участвующими сторонами и имеющие оп-
ределенные степени свободы и поэтому  отдельно выделить в отношениях предприятий кла-
стерные связи, аутсорсинг, субподряд, франчайзинг и другие формы не представляется воз-
можным. В экономике происходит переплетение элементов названных форм взаимоотношений 
субъектов с преобладанием тех или иных характерных признаков данных понятий, по которым 
и относят установившиеся связи к определенному типу (табл. 3.2) [5-7]. 

Неоспоримые преимущества, заложенные в идее аутсорсинга, оптимальным образом от-
вечают сложившимся условиям в экономике и поэтому со стороны региональных властей и 
инфраструктурных подразделений предпринимательства необходима всесторонняя пропаганда 
аутсорсинговых технологий в организации бизнеса. К преимуществам аутсорсинга относят 
следующие [8]: 

возможность для руководства сосредоточиться на основном направлении бизнеса; 
уменьшение операционных затрат за счет передачи ряда функций внешнему подрядчику; 
оптимизация численности персонала; 
минимизация собственных рисков и возможность перераспределения своих ресурсов на 

основные направления бизнеса; 
использование высококвалифицированных специалистов, найм которых был бы слишком 

дорогим или нерациональным; 
внедрение передовых технологий через специализированную аутсорсинговую компанию; 
сокращение объемов инвестиций в не основные фонды. 
По степени интеграции предприятие-аутсорсер с основным предприятием  выделяют не-

сколько видов аутсорсинга [8]: 
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Таблица 3.2 
Общие и отличительные признаки партнерских отношений 

Форма взаи-
модействия 
предприятий 

Характеристика Отличительные 
признаки 

Общие 
признаки 

         
 
 
 
 
 
Кластер 
 

Это система взаимосвязан-
ных предприятий, общест-
венных и научных органи-
заций и государственных 
органов, планирующих и 
координирующих свою 
деятельность в соответст-
вии с единой целью, выра-
женной в повышении кон-
курентоспособности про-
дукции, услуг кластера, на 
основе эффекта синергизма 

Предприятия (крупные, 
средние, малые) связа-
ны единой целью (по-
вышение конкуренто-
способности, активиза-
ция инновационной 
деятельности) 
 
Заинтересованность го-
ловного предприятия в 
развитии всех структур-
ных подразделений 
входящих в кластер 

Договорные отношения 
 
Концентрация на основном 
бизнесе 
 
Снижение издержек голов-
ного предприятия 
 
Гибкое реагирование на из-
менение рынка товаров, ус-
луг 
 
Грамотные высокопрофес-
сиональные привлеченные 
исполнители 
 
Небольшие затраты на пер-
сонал (так как предполагает 
на договорных отношениях 
привлечения  из различных 
институтов, организаций, 
предприятий высококвали-
фицированного персонала) 
 
 
Управление основной хо-
зяйственной деятельностью 
сосредоточено в головном 
предприятии в рамках, ко-
торых могут выступать 
(крупное предприятия, за-
казчик, франчайзер) 

       
 
 
 
 
 
Аутсорсинг 

Это способ ведения бизне-
са, при котором сторонним 
предприятиям (аутсорсер) 
передаются  это различные 
элементы хозяйственной 
деятельности головного 
предприятия 

Передача ответственно-
сти за выполнение 
функций 
 
 
 
 
Диверсификация не ос-
новной хозяйственной 
деятельности головного 
предприятия, между 
малыми и средними 
предприятиями 

 
 
Субрподряд 
 

Вид производственной 
кооперации, в ходе которой 
одно предприятие (Заказ-
чик) поручает другому 
(Подрядчик) осуществить 
изготовление некоторой 
продукции (услуг)  

Взаимодействие между 
крупными (Заказчиком) 
и малыми предприятия-
ми (Подрядчик) 
 

 
 
 
 
Франчайзинг 
 

Способ ведения бизнеса, 
при котором крупное пред-
приятие (франчайзер) на 
возмездной основе переда-
ет права на использование 
своей торговой марки, па-
тентов, лицензии, ноу-хау и 
других объектов интеллек-
туальной собственности 
(франшизу) независимым 
предпринимателям (фран-
чайзи)  

Предоставление малым 
предприятиям техниче-
скую, организационную 
помощь и др. 
 
Заинтересованность го-
ловного предприятия 
(франчайзер) в развитии 
малых и средних пред-
приятий (франчайзи) 
для своего развития и 
расширения 

 
функциональный, при котором степень влияния аутсорсера на бизнес заказчика мини-

мальна. Так как выполняется определенный договором объем работы в согласованные с заказ-
чиком  сроки; 
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аутсорсинг бизнес-процессов, включает передачу сторонней компании отдельных про-
цессов, не  являющихся для заказчика основными. Ими могут быть бухгалтерский учет, управ-
ление персоналом, реклама, логистика и т.п. 

Использование специализированной организации по ведению учета предполагает нали-
чие договорной ответственности за ущерб в полном объеме, что является более привлекатель-
ной формой в сравнении с той ответственностью, которую несет главный бухгалтер в рамках 
трудового контракта за некомпетентные действия.  

производственно – технологический, при котором происходит передача сторонним орга-
низациям основных для компании бизнес-процессов. 

Многие мировые брэнды в настоящий момент занимаются лишь проектированием, стра-
тегией, контролем. В 2009г. лишь 37% стоимости выпускаемого в США автомобиля произво-
дилось на внутри государства. При этом 30% стоимости автомобилей направлялось в Южную 
Корею на сборку машин, 17,5% - в Японию на покупку комплектующих и современных техно-
логий; 7,5% -  в Германию за дизайн и т.д. [9]. 

Причинами, препятствующими распространению аутсорсинга во взаимоотношениях 
предприятий являются [8, с.56]: 

неинформированность и отсутствие общих знаний о принципах аутсорсинга и современ-
ных тенденций развития бизнеса; 

опасения потери контроля за производственными процессами и разглашения технологи-
ческих и иных коммерческих тайн; 

недостаточно высокий уровень менеджмента участвующих сторон, предполагающий 
профессиональное оперативное управление, четкий финансовый менеджмент и надежные ме-
ханизмы контроля. 

Аутсорсинг можно рассматривать как очередную, более высокую ступень в сравнении с 
предыдущими формами развития отношений субъектов предпринимательства, которая при 
профессиональном управлении может значительно повысить рентабельность бизнеса. Ведение 
хозяйственной деятельности с элементами натурализма, когда все функции жизнедеятельности 
выполняются внутри границ субъекта, должно в перспективе развиваться в сторону выделения 
и исполнения их специализированными сторонними организациями. Преимущественное разви-
тие аутсорсинг получает между крупными и малыми специализированными предприятиями, 
реже между средними и малыми. В качестве головного предприятия – заказчика могут высту-
пать и малые предприятия, получившие юридические права на ведение определенных лицензи-
онных видов деятельности, но не имеющие при этом собственных средств производства. 

Существенной проблемой, препятствующей становлению аутсорсинговых отношений, с 
одной стороны является отсутствие информации для крупных предприятий о потенциальных 
возможностях малых  предприятий, с другой стороны, большинство малых и средних предпри-
ятий не могут самостоятельно выйти на уровень высшего менеджмента крупных предприятий 
для обсуждения перспектив сотрудничества. Наиболее эффективным связующим звеном между 
различными экономическими агентами может выступать местная или региональная власть и 
авторитетные объединения предпринимателей. Создание базы данных потенциальных произ-
водственных возможностей предприятий и сфер сотрудничества между ними на региональном 
уровне способствовало бы ускоренному развитию партнерских отношений на принципах аут-
сорсинга. Первичная информация о производственных мощностях предприятий, об имеющим-
ся, но неиспользуемом оборудовании и свободных площадях, о системе контроля и менедж-
менте качества, о производственных заказах и возможных сферах сотрудничества окажет не-
оценимую услугу всем без исключения экономическим агентам региона.  

Аутсорсинг позволяет предприятиям-заказчикам вести хозяйственную деятельность бо-
лее прогнозировано по качеству, срокам исполнения и с элементами гарантии. Направление хо-
зяйственной деятельности, объемы и качество производимой продукции малых и средних про-
мышленных предприятий в условиях аутсорсинговых отношений  определяется в значительной 
степени потребностями головного предприятия. Условия и уровень модернизации производст-
венных процессов на основе инноваций на предприятиях – аутсорсерах по улучшению потре-
бительских качеств продукции также непосредственно связаны с технологической совместимо-
стью такой продукции на головном предприятии. Свойства производимой предприятиями-
аутсорсерами продукции должны соответствовать определенным параметрам, устанавливае-
мым головным предприятием. Такое положение в некоторой степени является сдерживающим 
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фактором инновационного развития малых и средних предприятий, участников аутсорсинго-
вых отношений. Однако, юридическая независимость субъектов аутсорсинга позволяет пред-
приятиям выбирать собственный путь развития: подчинения влиятельному партнеру и прогно-
зируемости или независимости и потенциальных рисков и возможностей. 

Как быстро будет развиваться аутсорсинг в государстве, зависит от заинтересованности 
центральных и местных властей, инфраструктурных  подразделений предпринимательства по 
пропаганде и развитию информационной базы новых методов ведения бизнеса,  проведения 
организационных мероприятий (целевые семинары, конференции, деловые встречи и т.п.). Без 
целенаправленных действий извне естественная диффузия организационных новаций в пред-
принимательской среде происходит чрезвычайно медленными темпами. Это, прежде всего, 
связано с необходимостью постоянной борьбы малого и среднего бизнеса за выживание  в це-
лом и каждого предприятия в отдельности, а также решением текущих проблем.  

Анализ форм взаимодействия малых и средних предприятий с крупными предприятиями 
позволяет сделать заключение, что в условиях неопределенности и слабой прогнозируемости 
развития экономической среды, присутствующих в трансформационный период аутсорсинго-
вые отношения между сектором малых и средних предприятий с крупными предприятиями яв-
ляются эффективной и перспективной формой взаимодействия, распределяющей экономиче-
ские риски между участниками, увеличивающей совокупный производственный потенциал 
участников, повышающей их конкурентные возможности. 
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3.3. Використання потенціалу малого і середнього бізнесу у процесі інноваційного  
оновлення гірничо-металургійного виробництва регіону 

 
Історичний досвід засвідчує, що наука, технології та інновації завжди були вирішальним 

чинником розвитку суспільства. Але за останні роки у промислово розвинених країнах іннова-
ційні процеси неухильно прискорювалися, набували дедалі більших масштабів. Інноваційна 
орієнтація підприємницької діяльності, освоєння новітніх досягнень науки і техніки забезпечи-
ли суб’єктам господарювання конкурентні переваги, зміцнювали їх ринкові позиції, а також 
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сприяли  поступовому економічному розвитку цих держав, суттєвому підвищенню рівня та 
якості життя населення у демократично розвинутих суспільствах. 

Натомість Україна усі двадцять років незалежності розвивалась з олігархізованою, над-
звичайно енергоємною, енергозалежною і неконкурентоспроможною економікою, та завдяки 
цьому все ще залишається на індустріальній стадії, тоді як промислово розвинені країни давно 
перейшли до нового – постіндустріального суспільства, в якому на перше місце ставляться 
знання й інформаційно-телекомунікаційні технології. Саме тому зараз потрібно терміново ви-
значити перше чергові завдання щодо модернізація стратегії розвитку промисловості України, 
щоб, використавши залишки наукового потенціалу і громадянського порозуміння припинити 
процес економічної і соціальної деградації  суспільства. Для цього необхідно значно більше 
вкладати в людські ресурси, у дослідження і розробку нових технологій; розробляти життєзда-
тні моделі інноваційного економічного розвитку; розвивати інноваційне підприємництво, по-
силюючи інноваційну складову національної промисловості. 

Існуюча несприйнятливість олігархічними колами можновладців і національної бюрок-
ратії сутності, стратегії  і  завдань модернізації  розвитку промисловості України і необхідної 
комплексності заходів по реформуванню економіки, поглиблюють технологічне відставання 
від розвинених європейських країн, обумовлюючи низьку конкурентоспроможність багатьох 
підприємств і галузей національної промисловості. Це істотно сповільнює темпи входження 
України у світове господарство, в межах якого сучасний ринок діє за допомогою нововведень, 
а інноваційне прискорення є основою його стійкого розвитку.   Отже, проблема формування 
конкурентоспроможної національної економіки об’єктивно визначає  необхідність концептуа-
льного та аналітичного забезпечення оновлення промислових стратегій.  

Але до цього слід зазначити, що ті країни, які за темпами економічного зростання і рів-
нем добробуту громадян прагнуть увійти в число лідерів, повинні бути спроможними сприйма-
ти новітні досягнення НТП, ефективно і своєчасно трансформуватися, використовуючи бага-
тофакторне соціально-економічне явище ринкової економіки, як-то мале і середнє підприємни-
цтво (МСБ) у інноваційній сфері. 

Методологічні основи дослідження сутності інновації та інноваційної діяльності закла-
дені у працях представників різних наукових шкіл, зокрема, українських економістів – 
О.Амоші, О.Лапко, О.Пампури, М.Туган-Барановського та ін.; російських науковців – 
Л.Гохберга, П.Завліна, С.Ільєнкової, А.Казанцева, М.Кондратьєва, Л.Мінделі, Ю.Пімошенка, 
О.Цвєткова та ін.; західних вчених – Г.Барнета, Б. Вундвала, Р.Мюллера, Р.Нельсона, 
Ф.Ніксона, І.Перлакі, Б.Твісса, К.Фрімена, та ін. 

Різнобічним аспектам формування сучасної концепції підприємництва, в тому числі ін-
новаційного, також присвячено багато робіт вітчизняних і зарубіжних економістів. Зокрема, 
концептуальні засади інноваційного розвитку та питання управління інноваційними процесами 
висвітлені у публікаціях таких вітчизняних науковців, як: О.Алимов, В.Вішневський, 
Н.Гончаров, В.Гринев, М.Дражан, В.Ляшенко, Л.Нейкова, Д.Черваньов, А.Чухно та ін.; росій-
ських економістів – Л.Водачек, Н.Іванова, К.Ковальов, Р.Фатхутдінов, і ін.  

Однак, незважаючи на чисельність наукових праць, присвячених проблемам модернізації 
стратегії інноваційного розвитку промисловості України,  теоретико-методологічні та практич-
ні аспекти концептуального і аналітичного забезпечення оновлення промислових стратегій у 
них розглядаються здебільшого дуже фрагментарно. 

Трансформації, за визначенням фахівців,  – це процеси, які включають у себе всі етапи 
економіко-організаційних змін і перетворень підприємства від поточного стану до бажаного, 
від моделювання майбутнього стану підприємства до впровадження цих моделей у практиці 
тощо. 

Усвідомлення актуальності, теоретико-практичної  значущості наявної  проблеми, нага-
льності її вирішення й обумовили вибір теми статті стосовно дослідження наслідків і особли-
востей участі МСБ у процесі технологічної модернізації індустріальних виробництв, в умовах 
нестабільного інституціонального середовища і впливу трансформаційних багатовекторних  
процесів реформування економіки і міжнародних зв’язків започаткованих діючою владою кра-
їни. 

Отже зараз, керівництво України в дуже оригінальний спосіб планує «остаточно завер-
шити» переговори по створенню зони вільної торгівлі з Європейським Союзом. Не дивлячись 
на якісний прорив в українсько-європейських відносинах, для вітчизняного виробника відкрит-
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тя внутрішнього ринку пов'язане в першу чергу з декількома  незручностями, стосовно конку-
рентної несумісності експортних моделей європейської і української економік. На додачу до 
цього, вируюча в ЄС економічна криза спонукає тамошніх урядовців шукати додаткові джере-
ла реструктуризації своїх фінансових інститутів і, в умовах падіння внутрішнього попиту, мо-
жливості поширення доступу до ще “вільних” (не розвинутих) ринків.  

Для України спонтанне відкриття внутрішнього ринку може привести до втрати кількіс-
них показників існуючої бюджетно-центристської економіки. Фактично це означає збереження 
ескспортно-сировинної орієнтації виробництва, відчуженої від внутрішнього виробника і спо-
живача  економіки, повністю залежної від зовнішньої кон'юнктури і зовнішнього попиту. Якщо 
впродовж тих, останніх 20 років можна ще було якось протриматися на радянській індустріа-
льній спадщині, то зараз продовження політики технологічної консервації вже неможливе вна-
слідок морального виснаження радянського індустріального ресурсу і втрати конкурентних пе-
реваг. Тому першочерговим встає питання не стільки пошуку і адаптації, скільки імплементації 
ефективної моделі економічного зростання. 

Останнім часом експерти, аналізуючи реформаторський досвід держав Латинської Аме-
рики і країн східно-азіатського регіону, виділяють дві моделі модернізаційного стрибка - фор-
мування внутрішнього ринку з опорою на імпортозаміщуючі виробництва і переорієнтація на-
ціональних економік на експортно-орієнтовані високотехнологічні виробничі комплекси. 

Вибір першої моделі латиноамериканськими державами був обумовлений тим, що краї-
нам цього регіону було необхідно вирішити три базові завдання: звільнитися від тягаря колоні-
ального минулого сільськогосподарською орієнтацією економіки, провести індустріалізацію в 
рамках стратегії “наздоганяючого розвитку” і запустити внутрішній ринок. В результаті еконо-
мічних перетворень, проведених в 30-50-і роки, були реструктуризовані аграрні економіки, фа-
ктично з нуля створені цілісні промислові кластери, сформований клас національних підприє-
мців і внутрішніх інвесторів. Проте в середині 70-х років стало в вочевидь, що темпи зростання 
внутрішнього промислового виробництва, яке спостерігалося на початку реформ, значно спові-
льнилися і вже не призвело до бажаного економічного ефекту. Крім того, повна закритість вну-
трішніх ринків провокувала зростання зовнішньоекономічних зобов'язань і структурних пере-
косів національних економік. Негативним чином позначалася бюрократична зарегульованість 
бізнесу, повністю залежного від політичних рішень, адміністративних регуляторів і диктату 
навколо політичних лобістських угрупувань. 

Серед найбільш притаманних особливостей слід відзначити наступне,  довгострокові ін-
вестиції у цьому випадку залишалися монопольною прерогативою держави - адже реалізація 
великомасштабних структурних проектів була можлива тільки за умови тотальної участі дер-
жави в економіці. При цьому домінування державної власності в структурі промислового виро-
бництва значно гальмувало економічний розвиток. Виявилось, що стратегія імпортозаміщення 
може використовуватися лише як додатковий інструмент, але ніяк не самоціль економічної по-
літики. Тобто структурні реформи були необхідні, але не були достатніми. Та і ставка на стра-
тегію “наздоганяючого розвитку” не принесла бажаних плодів: мобілізація фінансових, трудо-
вих ресурсів під егідою держави кінець кінцем вирішувала проблему інфраструктурної модер-
нізації, але одночасно обмежувала ділову ініціативу і потенціал приватного сектора. Тому такі 
країни, як Бразилія, Мексика, Чилі і Аргентина, були вимушені перейти до другого етапу ре-
форм і приступити до інституційних перетворень - відкриття ринків, лібералізації податко-
вою, митною, бюджетною і регуляторною політик. Таким чином, був задіяний курс на ство-
рення і зміцнення інституційного середовища бізнесу, автономного від внутрішньополітичної, 
лобістської і електоральної кон'юнктури. 

У свою чергу, східно-азійські держави обрали іншу стратегію, зробивши ставку на мо-
дель швидких структурних зрушень, частково закриваючи внутрішні ринки. Така тактика до-
зволила, з одного боку, провести структурну і технологічну модернізацію економік, визначити і 
розвинути “проривні” галузі національної промисловості і, завдяки створенню ліберального ін-
вестиційного клімату, привернути значні західні інвестиції. Відвертість економік сприяла шви-
дкій і ефективній приватизації, формуванню широкого шару дрібних і середніх приватних вла-
сників, лібералізації інвестиційного, митного і податкового законодавства. В результаті в гра-
нично короткій термін була створена сучасна конкурентна бізнес-інфраструктура, яка була зо-
рієнтована на стимулювання і реалізацію довгострокових інноваційних проектів [1]. 
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Напередодні створення зони вільної торгівлі з ЄС Україна також шукає відповідь на пи-
тання про вибір ефективної моделі економічного зростання. Але до цього, необхідно відразу 
визначити, що українська економіка, на відміну від латиноамериканських, після отримання не-
залежності не була сільськогосподарською, хоча і технологічно, і експортно була зорієнтована 
на ринки колишніх союзних республік. Україні не вимагалося проведення індустріалізації. В 
цьому відношенні найбільш оптимальною для наший країни представляється    східно-азійська  
модель технологічної модернізації, що вдало реалізовується на Тайвані і в Південній Кореї. 

До цього слід зауважити, що економіка України історично мала дві принципові вади. Во-
на суттєво залежала від імпорту російського газу та орієнтувалася головно на експорт металоп-
родукції та міндобрив, виробники яких є найбільшими споживачами блакитного палива. 

Внаслідок цього економіка не тільки була вкрай вразливою для дії зовнішніх чинників, а 
й ризикувала потрапити в замкнене коло подвійної залежності від цін на те й інше. 

Але на думку більшості фахівців, об’єктивних передумов щодо виникнення на Україні 
саме існуючої структури економіки - не було. Після розвалу СРСР в країні не було економічної 
моделі, були окремі підприємства та активи. До цього у влади не дійшли руки. Польща і Туре-
ччина, де влада заздалегідь стимулювала формування певної моделі економіки, пішли далеко 
вперед. Україна ж жила за рахунок викачування ресурсів, їх експорту та імпорту споживчих 
товарів. Така собі «бананова республіка», тільки замість бананів – метал і добрива  [2]. 

Тим часом, можливо констатувати, що в країні штучно були створені умови коли майже 
повністю припинили існування високотехнологічні машинобудівні підприємства, виробництво 
побутових приладів, легка промисловість, хоча 20 років тому вона забезпечувала ними полови-
ну СРСР. Нині ж 90% споживчих товарів надходять в Україну з-за кордону. 

Зараз, концентрація капіталу в Україні перевершує всі розумні межі. На топ-100 україн-
ських бізнесменів припадає 60% ВВП. В Україні майже відсутня конкуренція – усі важливі га-
лузі контролюють одна-дві особи. Тим не менш, до останнього часу владу це не турбувало. 
Країна мала дешевий газ, а кон'юнктура зовнішніх ринків була сприятливою. Але зараз ситуа-
ція радикально змінилася. Криза 2008 року показала, що це тупиковий шлях розвитку без май-
бутнього. І трохи отямившись після шоку осені-2008, український бізнес, який майже на 100% 
представлений великими фінансово-промисловими групами, усвідомив: скоро його активи пе-
ретечуть у власність “Газпрому” і зарубіжних банків (десь на кшталт зухвалої приватизації бі-
льшості вітчизняних підприємств «за борги» по давальницьким схемам). 

Саме, інстинкт самозбереження змусив і владу, і олігархів вперше за 20 років звернутися 
до економічної науки і зробити хоч якісь кроки. Перший з них – імпортозаміщення, який пе-
редбачає зміну орієнтації вітчизняної економіки. Зважаючи на ці обставини,  Кабмін прийняв 
Державну програму імпортозаміщення. “Мета програми – підвищення економічної стійкості 
держави шляхом розвитку внутрішнього виробництва”, – заявив перший віце-прем'єр А. Клю-
єв. 

Він визнав, що структура вітчизняної економіки має сировинний ухил і орієнтована на 
експорт. Чиновник підкреслив, що вступ України до СОТ звузив можливості для проведення 
політики протекціонізму, жорсткішими стали правила торгівлі і з країнами СНД, а створення 
зони вільної торгівлі з ЄС висуне нові, ще складніші завдання. 

Поряд з цим Клюєв зазначив, що українська промисловість виявилася нездатною відвою-
вати втрачені позиції на внутрішньому ринку електричних машин та устаткування – обсяг ім-
порту становить 3,6 мільярда доларів – і протистояти експансії зарубіжних виробників легко-
вих автомобілів – обсяг імпорту – 1,7 мільярда доларів. 

Він констатував, що економіка залежить від імпорту не лише енергоносіїв, але й машин і 
обладнання – його обсяг в 2010 році становив 12,7 мільярда доларів або 21% від усього імпор-
ту, а також хімічної продукції – 10,1 мільярда доларів або 17%. 

“Все це робить українську економіку вкрай залежною від перепадів кон'юнктури зовніш-
ніх ринків, умов роботи на них, які диктують інші країни, а також від імпорту енергоносіїв та 
готової продукції”, – підсумував з перший віце-прем'єр [3]. 

Відтак, очевидною є потреба у проведенні політики імпортозаміщення завдяки чому вла-
да сподівається отримати від реалізації стратегії імпортозаміщення, – усунення перекосу на ко-
ристь імпорту у зовнішній торгівлі. 

Проте освоєння або нарощування виробництва в слаборозвинених галузях – не найпрос-
тіший спосіб для цього, підкреслює він. 
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“Враховуючи великий досвід, а також значні кадрові та наукові ресурси, які є в України в 
експортно-орієнтованих галузях, набагато менш витратним і швидшим способом досягнення 
цієї мети було б стимулювання експорту, – вважає він.  

По-перше,  збільшувати експорт можна не тільки через примноження кількості вивезеної 
продукції, але й шляхом розвитку сегментів переробки сировини в Україні та розширення діа-
пазону готової продукції, яка постачається за кордон (поширення кількості і якості виробів хі-
мічної, металургійної промисловості і сільського господарства). 

 По-друге, дієздатним результатом реалізації стратегії імпортозаміщення, на думку екс-
перта, могла б стати незалежність України від зовнішніх постачальників важливих товарів. 

“Передусім слід правильно обрати сектори, куди буде скерована підтримка. Серед пріо-
ритетних – ті, де присутні монопольні постачальники, стабільність роботи з якими може зале-
жати від політичного курсу країни. В першу чергу, це паливно-енергетичний комплекс (ПЕК) 
[http://www.ukrrudprom.ua/digest/Ekonomchna_samodostatnst_chi_zanepad.html]. 

В останні роки частка енергоносіїв у структурі українського імпорту становить 30%, то-
му розвиток видобування нафти і газу в Україні надасть можливість вирівняти зовнішньотор-
говельне сальдо і забезпечити економічну безпеку країни. 

Але слід зауважити, що цей шлях дозволить лише тимчасово усунути основні симптоми – 
досягти позитивного зовнішньоторговельного балансу і диверсифікувати джерела постачання 
енергоносіїв, але не змінить загальну структури економіки. А саме це і є основним завданням 
Концепції  державної цільової економічної програми імпортозаміщення на 2012-2015 роки, яку 
розробили фахівці Міністерства економічного розвитку і торгівлі України ще у травні 2011 ро-
ку [4]. Основним стимулом до появи нового вектора у вітчизняній економічній політиці стало 
критичне погіршення зовнішньоторговельного балансу. 

За даними авторів концепції, якщо у 2005 році при зростанні обсягів імпорту товарів і 
послуг порівняно з 2004 роком на 25,8% зовнішньоторговельне сальдо залишалося позитивним 
– 1,3 мільярда доларів, то в 2006 році при зростанні обсягів імпорту на 24,8% воно виявилося 
негативним – 2,9 мільярда доларів. 

У 2008 році, коли обсяги імпорту зросли в 1,4 раза, сальдо досягло максимального від'є-
много значення за всю історію України – 13,5 мільярда доларів. 

Основною причиною такого стану у Мінекономрозвитку називають сировинну та експор-
тну спрямованість вітчизняної економіки, у якій частка виробництва якісних товарів і послуг (з 
високім рівнем доданої собівартості), призначених для задоволення потреб внутрішнього рин-
ку, є вкрай незначною. 

Автори цієї Концепції пропонують досягти скорочення обсягів імпорту завдяки модерні-
зації промисловості шляхом впровадження енергозберігаючих технологій і про насичення вну-
трішнього ринку через розвиток відповідних сегментів економіки до того рівня, на якому вони 
зможуть виробляти конкурентоспроможний продукт. На розсуд фахівців Мінекономрозвитку 
задля цього достатньо лише максимально використати внутрішні і зовнішні ресурси, а також 
об’єктивно визначити наступні пріоритети: залучати інвестиції в проекти з імпортозаміщення, 
використовувати всі конкурентні переваги країни, підтримувати депресивні регіони, де є неза-
діяні виробничі потужності і трудові ресурси. 

На думку більшості експертів, саме вибір і застосування того або іншого комплексу засо-
бів здатен визначити, чи будуть досягнуті поставлені цілі. Йдеться про заходи, спрямовані на 
штучне усунення конкуренції з боку імпортних товарів: запровадження високих ввізних мит та 
девальвація місцевої валюти. Місцеві виробники отримують тепличні умови. У них з'явиться 
можливість випускати товар, який купуватимуть саме для місцевого споживача. 

Але інші фахівці зауважують, що держава має більш широкі можливості щодо стимулю-
вання споживчого попиту всередині країни продукції місцевого виробництва. Значно приско-
рити процеси імпортозаміщення здатні наступні кроки влади: по-перше, необхідно радикально 
поліпшити умови ведення бізнесу, переорієнтувати державні стимулюючі заходи на інновації 
та встановити гарантії іноземним інвесторам. Тоді Україна зможе залучити значні ресурси, і 
процес розвитку піде сам по собі; по-друге, необхідно поетапно реалізовувати комплексну 
стратегію розвитку економіки, заснованої на конкуренції та ринкових принципах регулювання. 
При цьому потрібно усвідомлювати, що цей процес передбачає зменшення влади чиновника, а 
це вже питання політичної волі, якої поки що нажаль відсутня [5]. 
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Дані наведені  у щорічному докладі  Всесвітнього банку «Ведение бизнеса 2012 в более 
прозрачном мире», який досліджує вплив  регуляторних норм на місцеві фірми у 183 країнах і 
надає рейтинг цих країн у 10-ти  областях регулювання підприємницької діяльності (створення 
підприємств, вирішення питань неплатіж спроможності,  міжнародна торгівля і вплив законо-
давчо-нормативних  зміни з 06.2010 р. по 05.2011р.) доводить що на Україні ситуація у цих пи-
таннях зараз дуже жахлива. За наслідками цього дослідження ми отримали 152 місце серед 183 
обстежених країн. Таким чином, світова громадськість отримала додаткові докази про те, що 
вести бізнес на Україні більш складніше ніж у більшості африканських країн. 

Китай, Індія і Росія знаходяться серед 30 країн лідерів, які отримали найбільш  позитивні 
зрушення у сфері покращення умов ведення [6]. 

«У той час коли хронічне безробіття і дефіцит утворення нових робочих міст знаходяться 
на перших шпальтах газет, керівники країн всього світу продовжують шукати шляхи удоскона-
лення регуляторного клімату для вітчизняного бізнесу. Малі і середні підприємства, які отри-
мують найбільшу користь від цих реформ, уявляють собою найбільш рушійний засіб подолан-
ня безробіття у більшості країн світу», - зазначає Августо Лопез-Кларос, директор департамен-
ту глобальних показників і аналізу групи Всесвітнього банку [6]. 

1. Для України зараз, є дуже актуальною  проблема  технологічної реструктуризації і по-
дальшої капіталізації економіки, зокрема формування і вкорінення основних ринкових інститу-
тів і класу масового приватного власника (МСБ), а як слідство - переформатування під вимоги 
інноваційного розвитку принципів бюджетної, податкової і соціальної політики. До невиріше-
них проблем можна додати законсервовану радянську модель оплати праці, низьку мобільність 
ринку робочої сили, незахищеність прав інвесторів і відсутність ринкових інструментів поза-
бюджетного інвестування. До того ж малий об'єм внутрішнього ринку обмежують можливості 
впровадження сучасних інноваційних технологій і реалізацію продукції, необхідної для пок-
риття інвестицій. Тому виникає питання щодо  конкурентоздатності української економіки вза-
галі, тим більше що низька купівельна спроможність населення не в змозі “поглинути” швидкі 
темпи зростання  європейських товарів. 

2. Українські власники промислових підприємств в умовах поганого інвестиційного клі-
мату не зацікавлені в реалізації великих і довгострокових бізнес-проектів з залученням вітчиз-
няних кіл 

МСБ та інноваційного прошарку науковців і винахідників.  Простіше отримати “швидкі 
прибутки”, здатні покрити фінансові, технологічні, інвестиційні, а головне - політичні ризики. 
Орієнтація тільки на внутрішній ринок і пріоритетний розвиток імпортозаміщуючих вироб-
ництв не вирішує повністю проблему інноваційного оновлення економіки. Необхідно якісне і 
послідовне  впровадження інституційних реформи відносно: стратегії вбудовування в європей-
ські технологічні ланцюжки, програми розвитку промислових кластерів, формування інвести-
ційних циклів для заміщення старої пострадянської соціально-економічної інфраструктури на 
нову, сучасну європейського рівня. 

3. Зауваження і рекомендації закордонних і вітчизняних фахівців в більшості збігаються 
з рекомендаціями наукової громадськості Донецької області наданих центральним  органам 
влади і особисто представникам ОДА у попередні роки стосовно: інстуціонального забезпе-
чення інноваційної складової у розвитку регіону; підвищення уваги керівництва країни до про-
блем розвитку МСБ як найбільш дієздатного важелю с тримання обсягів безробіття і соціальної 
напруженості суспільства у найбільш депресивних регіонах Донбасу; рекомендацій щодо ство-
рення ефективних і дієздатних механізмів контролю за дотриманням норм технологічної дис-
ципліни, безпечних умов праці і природоохоронних заходів на підприємствах гірничо-
металургійного комплексу. Фахівцям ОДА слід ретельно їх проаналізувати і забезпечити фі-
нансування окремих закладів і установ задіяних у цих заходах. 

4. Останні результати дослідження свідчать, що виконавчі органи місцевої влади бажаю-
чі стримати підвищення соціальної напруги суспільства де які рекомендації сприймають лише 
до уваги. Це стосується на сам перед спрощеного механізму легалізації вугільних копанок і 
швидких темпів скорочення персоналу на металургійних підприємствах шляхом його штучного 
виведення на аутсорсинг.  

По-перше, підвищення зайнятості населення завдяки легалізації копанок, це помилкове 
рішення. Процеси дотримання техніки безпеки, проведення природо захисних заходів в цьому 
випадку  непідконтрольні місцевим органам влади і громадськості оскільки для фінансування 
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більшості з них банально не вистачає коштів. По-друге, виведення на аутсорсинг значної час-
тини персоналу гірничо-металургійних підприємств значно погіршує якість експлуатації і ре-
монту існуючих потужностей. Це пов’язане як з професійним складом підприємств-виконавців 
так і з технічними особливостями вкрай застарілого устаткування. По-третє, усі процеси зві-
льнення персоналу відбуваються на розсуд власників підприємств, або керівництва управляю-
чої компанії і не беруть до уваги рекомендації представників ОДА щодо бажаного перепрофі-
лювання вивільнених потужностей з метою їх подальшої переорієнтації для надання послугу у 
сферах: будівництва, ЖКХ, спорудження комплексу установок відновлюваних  джерел енерго-
постачання,  природоохоронних заходів, ремонт транспортних комунікацій, зберіганні і пере-
робці сільськогосподарської продукції. Тобто, не кероване здійснення цих процесів без пого-
дження  з місцевими органами ОДА значно погіршує якість реалізації програм підтримки регі-
ональної промисловості, підвищенню зайнятості дієздатного населення і створенню умов для 
розширення кола потенційних інвесторів. 

З метою додатково відстежити динаміку цих процесів, можливо навести дані   звітності 
13-ти найбільших підприємств української металургії, загальна середня чисельність їх співро-
бітників в 2010 р. в порівнянні з 2008 р. скоротилася на 40498 чоловік. А в порівнянні з 2009 р. 
на 16604 людини. Велика частина металургійних підприємств відмовилися прокоментувати цю 
тенденцію, але на багатьох підприємствах ГМК відбувається скорочення чисельності праців-
ників за рахунок перекладу допоміжного персоналу в окремі юридичні обличчя, хоча люди 
продовжують трудитися на колишніх місцях. Це так звані аутсорсинг і аутстаффінг. 

Таким чином, у працівників підприємств ГМК, які потрапили під дію подібних програм, 
виникають додаткові ризики. В першу чергу, це погіршення основних умов зайнятості, оплати і 
охорона праці, втрата колективних трудових прав, а саме можливості на вступ до профільної 
профспілки і отримань гарантій і пільг, передбачених колективним договором профільного пі-
дприємства (підприємства гірничо-металургійного комплексу / 7  /. 

Керівництво металургійних підприємств зауважує, що скорочення персоналу пов’язане 
винятково з наступними чинниками: виведенню за штат персоналу допоміжних і ремонтних 
цехів; реалізацією запланованих заходів щодо оптимізації виробничих процесів і скорочення 
персоналу; модернізації виробничих потужностей і т.ін. Можливо з цим можливо погодитись, 
коли річ йдеться про створення надсучасних виробництв на кшталт комплексів прямої виплав-
ки сталі із над збагачених окатишів металевого концентрату, або автоматизованих комплексів 
безперервного розливу сталі.  Отже, на думку незаангажованих експертів, головний зміст цього 
скорочення – банальне заощадження коштів власниками підприємств ГМК. 

Таким чином значна кількість населення України під гаслами ринкової трансформації 
промисловості і модернізації виробничих потужностей буде суттєво обмежена в соціальних га-
рантіях, а люди похилого віку (з огляду на 40% подорожчання основних продуктів харчування і 
збільшення тарифів на комірне і послуги ЖКХ)  опиняться на межі існування. 

Важливість використання потенціалу вітчизняного МСБ у здійсненні технологічного пе-
реозброєння промисловості  відзначив фахівець з питань України і Східного партнерства Євро-
пейської комісії Фолькер Генетцки вказавши, що 58% європейського ВВП напрацьовують ма-
лий і середній бізнес, вони ж створюють 87% робочих місць. Це показує, що малі і середні під-
приємства є рушійною силою економічного зростання, підприємництва і інновацій в Євросою-
зі. Ситуація в країнах Східного партнерства і, зокрема, в Україні, на його думку, в корені відрі-
зняється. Внесок у ВВП складає лише 35%, а в робочі місця - 50%. Це є великим резервом під-
вищення добробуту громадян країни [8]. 

«Відсутність прагнення влади зробити виводи з кризи 2008 року – створює ситуацію коли  
не тільки можуть взяти до уваги і вчитися на власних помилках, але і визнати свою нездатність 
вчитися в принципі ”, - сказала, виступаючи на дискусії “Малий і середній бізнес: розвиток че-
рез інновації і інтернаціоаналізацию”, організованою Міжнародною асоціацією сертифікованих 
бухгалтерів (АССА), народний депутат України, глава парламентського комітету з питань про-
мислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія Королівська. 

Загроза нової хвилі протестного руху дуже небезпечна для України, тому що за останні 
три роки “не були створені умови для диверсифікації економіки, для стабільного розвитку ма-
лого і середнього бізнесу, а також стимули для людей, щоб вони проявляли ініціативу, брали на 
себе відповідальність і створювали робочі місця. Тривала двадцятирічна відсутність на Україні 
діалогу між владою і бізнесом призвела до того, що 60% економік країни знаходиться в тіні. У 
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цьому ж, причина повної втрати довіри середнього класу до уряду. А без цього (довіри), гово-
рить Королівська, “не буде у нас ні інновацій, ні підприємницького буму” [8]. 

Задля вирішення цих проблем, автори пропонують  фахівцям ОДА прийняти до уваги і 
нас свій розсуд профінансувати виконання наступних заходів: 

1. Провести роз’яснювальну роботу з представниками власників і управляючих енергоге-
неруючих компаній, гірничо-металургійних і хімічних  підприємств стосовно їх особистої кри-
мінальної відповідальності за факти виникнення техногенних аварій, порушення природоохо-
ронного законодавства і безпеку праці у виробничих підрозділах експлуатація (або ремонт) 
яких були переведені на аутсорсинг; 

2. Ініціювати перевірку виконання інвестзобов’язань власниками приватизованих підпри-
ємств стосовно: технологічної модернізації існуючого виробництва; динаміки створення (або 
збереження) відповідної кількості робочих міст; дотриманню природоохоронного законодавст-
ва.  

3. ОДА, за безпосередньою участю галузевих або незалежних  профспілок, започаткувати 
процес примусового узгодження з власниками або керуючими компаніями: умов скорочення 
працівників; матеріальної компенсації соціальних збитків; програм працевлаштування або 
створення за участю МСБ спеціалізованих підприємств (на підвалинах виведених з експлуата-
ції виробництв). 

4. У рамках виконання  регіональної «Стратегії розвитку МСБ у Донецькій області до 
2016 року» п профінансувати: 

- проведення відповідних закладів за безпосередньою участю представників власників 
або управляючих енергогенеруючих компаній, гірничо-металургійних і хімічних  підприємств 
для більш детального ознайомлення зі змістом і особливостями виконання «Стратегії розвитку 
МСБ у Донецькій області до 2016 року, з відповідними коментаріями авторів цього документу 
[9]; 

- розробку регіональної програми щодо поглиблення співпраці МСБ з гірничо-
металургійними підприємствами регіону в рамках аутсорсингу (наданні транспортних послуг, 
виконанні ремонту устаткування, програмному забезпеченню, прибиранню території, охороні 
підприємств і товарно-матеріальних цінностей, телекомунікаційних послуг, організацію харчо-
вих закладів і т.ін.); 

- створення, рекламу і підтримку роботи електронного сайту де трудящі великих гірничо-
металургійних підприємств, представники МСБ і винахідники мали можливість поділитись 
враженнями щодо співпраці  з регіональними монополістами замовниками. А при наявності ре-
зонансних питань, - отримати відповідну консультацію  фахівців. 

5. Налагодити незалежний контроль і заборонити регіональним монополістам замовни-
кам, при наявності конкурентоспроможних цін, обтяжувати МСБ «беззаперечними рекоменда-
ціями» щодо зменшення офіційно визначеного рівня: часової тарифної ставки, рентабельності, 
добових і транспортних  видатків (які склалися у галузі на час виконання робіт); 

6. Фахівцям ОДА, за участю регіональних представництв ТПП, створити базу даних сто-
совно існуючих можливостей виробничих потужностей і фахового складу колективів МСБ 
утворених на базі реорганізації допоміжних  і ремонтних підрозділів великих металургійних 
підприємств.  

7. Стимулювати керівників МСБ до міжрегіональної співпраці  у сфері реалізації іннова-
ційних проектів щодо впровадження нових конкурентоздатних виробництв і технологій, а та-
кож відновленню автомобільних шляхів, зношеної інфраструктури ЖКХ і підприємств ПЕК.  

8. На сесії облради законодавчо закріпити перелік робіт або обсяги фінансування у сфері 
ЖКХ  відповідних заходів  стосовно ресурсо- і енергозбереження, до яких на тендерній основі 
повинні залучатися регіональні структури МСБ. 

Практичне дотримання політичної толерантності і законодавчих норм задекларованих у 
програмі діючого уряду, зараз є головним чинником здатним заощадити Україні не один деся-
ток мільярдів гривень завдяки тому, що: 

1. Зникнення загрози можливого бойкотування «Євро-2012» надає можливість Україні 
хоч якимось чином повернути кошти вольовим рішенням позичених з бюджету на оновлення і 
створення відповідної  спортивно-туристичної інфраструктури і транспортних комунікацій. 
Невідворотну різницю між запланованими надходженнями і витратами бюджету можливо буде 
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списати як витрати майбутнього, на презентацію потенціалу країни  з огляду на перспективу 
проведення інших спортивних змагань і олімпіад. 

2. Успіх реформування і модернізації економіки не можливий без досягнення громадян-
ського консенсусу стосовно: пенсійного і податкового законодавства, обсягів фінансування ме-
дичних і освітніх закладів, законодавчого закріплення рівноправних стосунків власників вели-
ких підприємств  і МСБ стосовно отримання пільг і преференцій під час впровадження (ство-
рення) нових інноваційних продуктів, технологій і послуг.   

3. Не дуже обачне ставлення діючих урядовців щодо дотримання умов поглиблення спів-
праці з ЄС, дуже шкодить налагодженню історичних стосунків з країнами СНД, які під прово-
дом Росії систематично відновлюють торгівельні обмеження на український експорт. Це стосу-
ється  на сам перед сільськогосподарської продукції, металевого прокату і високотехнологічно-
го устаткування. До того, штучно обмежується співпраця і кооперація  українських підпри-
ємств у сфері створення сучасних і конкурентоздатних виробів, пов’язаних з впровадженням 
інноваційних технологій. 
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3.4. Передумови вдосконалення управління економічною безпекою  
на малих підприємствах видавничо-поліграфічної галузі 

 
Мале підприємництво є невід'ємною складовою світового господарства як найбільш ма-

сова, гнучка і динамічна форма ділового життя. У ньому зосереджено не менше 50% усіх за-
йнятих. Країни з розвиненою ринковою економікою давно оцінили ефективність малих підпри-
ємств і їх перевагу при вирішенні проблем пов'язаних з діяльністю у невеликих масштабах. Ро-
звиток сектора малого бізнесу сприяє усуненню диспропорцій на окремих товарних ринках, 
створенню додаткових робочих місць і запобіганню відтоку працездатного населення, у тому 
числі і молоді, за кордон, впровадженню у виробництво новітніх досягнень науково-технічного 
прогресу, розвитку конкуренції, швидкому насиченню ринку товарами і послугами. Мале підп-
риємництво визначає темпи економічного зростання, структуру і якісну характеристику ВВП, 
здійснює структурну перебудову економіки [2]. 

Важливі функції, які виконують малі підприємства у світовому економічному просторі є 
важливими і для економіки України в процесі її трансформації. Слід звернути увагу і на ще 
один важливий аспект – забезпечення безпечного розвитку малого підприємництва, що в скла-
дних економічних умовах нашої країни є ключовим завданням не тільки керівників кожного 
окремого підприємства, але і вищих рівнів – галузевому та державному. 

Проблема розвитку малого підприємництва протягом останніх років є об'єктом ретельної 
уваги багатьох дослідників як в Україні, так і за кордоном. Значний внесок у дослідження цих 
проблем був здійснений З. Варналієм, В. Геєцем, М. Долішнім, С. Дорогунцовим, В. Колотом, 
І. Комарницьким, О. Кужель, В. Пилою та ін.  

Вагомий внесок у дослідження економічної безпеки зробили вітчизняні вчені:  
О. Ареф’єва, В. Білоус, І. Бінько, Н. Вавдіюк, В. Геєць, З. Герасимчук, В. Духов, М. Єрмошен-
ко, Я. Жаліло, С. Злупко, Т. Кузенко, О. Кузьмін, А. Кірієнко, Т. Ковальчук, Б. Кравченко,  
М. Лесечко, В. Марцин, Л. Мельник, І. Михасюк, С. Мочерний, В. Мунтіян, Н. Нижник, Г. Па-
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стернак-Таранушенко, С. Покропивний, Г. Ситник, А. Ревенко, О. Терещенко, С. Шкарлет,  
В. Шлемко, В. Ярочкін та ін. Однак, проблема забезпечення економічної безпеки малих підп-
риємств, в т.ч. видавничо-поліграфічної галузі (ВПГ), є малодослідженою, а відтак потребує 
наукового вирішення. Метою  є визначення ключових тенденцій та проблем розвитку малого 
підприємництва у видавничо-поліграфічній галузі України для обґрунтування необхідності 
удосконалення управління їх економічною безпекою. 

Видавничо-поліграфічна галузь належить до категорії «визначальних» для розвитку будь-
якої країни, адже поруч із забезпеченням населення промисловою продукцією, сприяє надхо-
дженню до кожної окремої особи інформації, яка є передумовою формування нових знань, зро-
станню інтелектуального рівня спільноти, самоусвідомленню та розвитку нації. Активний роз-
виток поліграфії є індикатором позитивних тенденцій в економіці та зростання рівня добробуту 
населення, занепад – свідченням кризових процесів, зубожіння та деградації. 

Враховуючи зазначене вище, сьогодні актуальними є питання достовірного відображення 
та наукового вивчення ключових тенденцій, проблем та перспектив розвитку малого підприєм-
ництва у ВПГ, зокрема і стосовно проблеми забезпечення його економічної безпеки. 

Вивчення матеріалів офіційної статистики та доробку науковців, що займаються даною 
проблематикою [1; 3-5; 8-10], дозволяє охарактеризувати сучасні тенденції розвитку малого пі-
дприємництва у видавничо-поліграфічній галузі України (рис. 3.5).  
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Рис. 3.5. Динаміка кількості малих підприємств ВПГ за видами діяльності 
 
Слід відзначити, що у 2008 р. мало місце суттєве скорочення кількості малих суб’єктів 

підприємницької діяльності за обома основними видами діяльності у ВПГ, що пов’язано із нас-
лідками світової фінансової кризи, яка в Україні мала нищівний характер і суттєво вплинула на 
їх економічну безпеку та в окремих випадках призвела до банкрутства та ліквідації. Тобто, мо-
жна стверджувати, що на малі підприємства, попри їх гнучкість та здатність швидко адаптову-
ватись до нових умов господарювання, суттєво впливають зовнішні загрози, протистояти яким 
є складно, а відтак існує потреба розробки та реалізації адекватних захисних механізмів еконо-
мічної безпеки.  

Пріоритетність наукових розробок у напрямі удосконалення управління економічною 
безпекою цього типу підприємств обумовлено і тим фактом, що у структурі підприємств ВПГ 
частка малих суб’єктів є домінуючою (рис. 3.6), тобто ефективна реалізація наукових розробок 
дозволить суттєво збільшити рівень економічної безпеки на вищому рівні – галузевому. 

Важливим критерієм функціонування будь-якого підприємства є фінансові результати 
його діяльності. Проведене аналітичне дослідження дозволило всесторонньо охарактеризувати 
цей параметр, зокрема на першому етапі - стосовно динаміки чистого доходу (рис. 3.7). 

Перш за все необхідно відзначити, що на відміну від динаміки кількості підприємств, 
зниження чистого доходу у поліграфічній діяльності не було, навпаки – мала місце лише пози-
тивна динаміка, а стосовно видавничої діяльності цей показник знизився лише у 2009 р. 

На другому етапі дослідження результатів діяльності малих підприємств ВПГ, увага була 
приділена динаміці кінцевого фінансового результату – чистого прибутку або ж збитку 
(рис. 3.8). 
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                            а)                                                                           б) 
Рис. 3.6. Структура підприємств за видами діяльності: а – видавнича діяльність,  

б – поліграфічна діяльність 
 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

м
лн

. г
рн

.

2005 2006 2007 2008 2009

видавнича діяльність поліграфічна діяльність
 

Рис. 3.7. Динаміка чистого доходу малих підприємств ВПГ за видами діяльності 
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Рис. 3.8. Динаміка кінцевого фінансового результату (млн. грн.) 
(а – видавнича діяльність; б – поліграфічна діяльність) 

 
На відміну від чистого доходу, величина кінцевого фінансового результату діяльності 

малих підприємств засвідчила низьку ефективність господарської діяльності, адже для обох 
видів діяльності було характерним перевищення сукупних збитків над прибутками (рис. 3.9). 
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Рис. 3.9. Динаміка кінцевого фінансового результату діяльності малих підприємств ВПГ  

за видами діяльності 
 
Отримані результати більш ніж переконливо вказують на низьку ефективність господар-

ської діяльності, а відтак і про потребу удосконалення управління економічною безпекою. 
В контексті зроблених проміжних висновків доцільно зазначити, що якщо для вітчизня-

них підприємців поняття «економічна безпека» у більшості асоціюється із фізичним захистом 
власної особи, то у розвинутих країнах це поняття набагато ширше і охоплює усі основні фун-
кціональні сфери: фінансову, кадрову, техніко-технологічну і т.д. [1]. Пріоритетним завданням 
сучасної системи економічної безпеки підприємства вважається здатність уникати можливих 
загроз і ліквідувати шкідливі наслідки впливу окремих негативних складових зовнішнього і 
внутрішнього середовища. 

Окрім цього необхідно взяти до уваги і той факт, що діяльність в сфері поліграфії має 
суттєві відмінності, які, зокрема характеризуються наявністю ряду факторів, що впливають на 
економічну безпеку: 

низький рівень платоспроможності населення, який стримує зростання попиту на друко-
вану продукцію; 

загальна тенденція зменшення інтересу до читання видавничої друкованої продукції; 
невідповідність потенціалу поліграфічних підприємств потребам ринку друкарської про-

дукції, вимогам якості, термінів виконання і вартості поліграфічних послуг, що змінилися; 
технічне і технологічне відставання більшості підприємств від середнього світового рів-

ня; 
залежність від імпорту матеріалів і устаткування; відсутність розвиненого вітчизняного 

поліграфічного машинобудування і ефективного забезпечення вітчизняними матеріалами; 
втрати від розміщення замовлень на зарубіжній поліграфічній базі; наявність високих 

податків і митного збору на ввезення матеріалів і технологічного устаткування; 
низька інвестиційна активність видавничо-поліграфічних структур. 
Іншим важливим аспектом, який потребує особливої уваги в процесі удосконалення сис-

теми управління економічною безпекою на малих підприємства в т.ч. і ВПГ– це невелика кіль-
кість працівників (рис. 3.10). 

Цей параметр є важливим, адже внутрішнім суб’єктом економічної безпеки є особа (під-
розділ), у функції якого і входить планування та здійснення управління економічною безпекою. 
Незначна кількість працівників вимагає, щоб ці функції здійснювались не спеціалізованою 
особою (підрозділом), а входили до обов’язків керівника або ж його заступника. Водночас ви-
никає потреба в ефективному використанні зовнішніх суб’єктів безпеки – співробітників пра-
воохоронних органів, охоронних фірм тощо. Усе це вимагає чіткої організації та повинно стати 
предметом подальших наукових досліджень. 

Сьогодні здійснюються лише перші кроки на шляху розроблення методології діагности-
ки рівня економічної безпеки видавничих та поліграфічних підприємств, інструментарію та ме-
ханізмів управління окремими функціональними сферами. Водночас, як уже зазначалось вище, 
негативні  фінансові результати діяльності малих підприємств, які за кількістю мають доміну-
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ючу частку у ВПГ, вимагає не лише теоретичних досліджень, але і активного їх впровадження з 
метою зниження рівня збитковості підприємницьких структур, захисту їх від негативної дії зо-
внішніх і внутрішніх загроз. 
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Рис. 3.10. Динаміка середньої кількості штатних працівників в розрахунку на одне видавниче 

та поліграфічне підприємство 
 
За результатами здійсненого аналітичного дослідження, визначено ключові тенденції ро-

звитку малого підприємництва у ВПГ. Негативні фінансові результати діяльності упродовж 
2007-2009 рр. та скорочення кількості малих підприємств у 2008 р. дозволили обґрунтувати не-
обхідність удосконалення управління їх економічною безпекою. Адже економічна безпека ма-
лого підприємства ВПГ та її управління повинні ґрунтуватися на цілях успішного функціону-
вання і розвитку підприємства за усіма сферами його діяльності та впливу. 

Визначено додаткові параметри, які необхідно врахувати при розробленні системи 
управління економічною безпекою на малих підприємствах ВПГ, зокрема це вплив факторів, 
які пов’язані із специфікою господарської діяльності в поліграфії та мала кількість працівни-
ків. 

Отримані результати можуть бути корисними для керівників малих підприємств та нау-
ковців в процесі удосконалення управління економічною безпекою цього типу підприємств. 
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3.5. Конкурентна боротьба як механізм підвищення конкурентоспроможності  
та ефективності функціонування малих підприємств 

 
Практика ринкових перетворень української економіки свідчить про неготовність до 

ефективного функціонування значної частини вітчизняних суб’єктів господарювання за умов 
конкурентного середовища. Більшість українських підприємств, за умов загострення конкурен-
тної боротьби, не можуть результативно функціонувати і мати достатній рівень конкурентосп-
роможності. Невідповідність та погіршення рівня конкурентоспроможності промислових підп-
риємств безпосередньо впливають на послаблення конкурентних позицій України на міжнаро-
дному ринку. Підвищення рейтингу України значною мірою залежить від рівня конкурентосп-
роможності національної економіки, який безпосередньо залежить від конкурентоспроможнос-
ті регіонів, галузей промисловості та окремих суб’єктів господарювання.  

Р. Барр розглядає конкуренцію як процес [1, с.557], що має багато характерних аспектів, 
які обумовлюють ринкову ситуацію [1, с.523], умови входження в ринок, характер поведінки 
тощо [1, с.530-563]. А. Сміт [1, с.58, 75], Н.Г. Менкью [2, с.88-89], П. Хейне [3, с.281-299],  
С. Фішер, Р. Дорнбуш, Р Шмалензі [4, с.156, 179, 188] розкривають особливості функціонуван-
ня підприємств за різних видів конкуренції, розглядають їх характерні ознаки та визначають 
окремі переваги і недоліки умов господарювання у конкурентному середовищі. 

Кемпбелл Р. Макконнелл та Стенлі Л. Брю вважають що система ринків, цін та потужний 
фактор конкуренції забезпечують координуючі та організаційні механізми, які виключають по-
тенційний хаос, який могла б породити свобода підприємництва та вибору [5, с.64-65], а також 
визнають важливу роль конкуренції, що виступає в якості механізму контролю ринкової систе-
ми та висувають аргументи «за» і «проти» її функціонування [5, с.66-71]. 

Конкуренція є важливою рушійною силою розвитку економічної системи, складовою ча-
стиною її господарського механізму. Й. Шумпетер визначав конкуренцію як суперництво ста-
рого з новим, а саме: з новими технологіями, новими формами організації, новими товарами та 
ін. Саме боротьба протилежностей є однією із форм суперництва, а конкуренція, в свою чергу, 
є однією із категорій діалектики. Закон конкуренції є об’єктивним економічним законом роз-
винутого товарного виробництва, через боротьбу та суперництво між виробниками за найвищу 
результативність виробництва. Закон конкуренції, а саме форми його руху базуються на внут-
рішніх суперечностях, які і є джерелом просування вперед, джерелом руху та економічного 
прогресу [6, с.54-56]. 

М. Блауг розглядає конкуренцію, як кінцевий стан суперництва між продавцями і покуп-
цями, та як процес суперництва, пристосування до нових умов господарювання [7, с.544]. Кон-
куренція може бути як руйнівною, так і творящою наголошує А. Маршал [8, с.60-64]. 

П. Самуєльсон підкреслює, що сучасна економічна система є змішаною системою держа-
вного й приватного підприємництва, монополії і конкуренції. В економічній системі, шляхом 
конкурентної боротьби, здійснюється постійний процес розвитку та руху, що ще раз підтвер-
джує об’єктивну неминучість утворення монополій [9, с.54-55]. 

Підтвердженням зв’язку між монополією та конкуренцією може бути процес розвитку 
капіталістичного способу виробництва, в період початку ХVI кінця ХIХ століття, коли доміну-
вала саме вільна конкуренція, що зумовила концентрацію та централізацію капіталу, виробниц-
тва і на певному етапі свого розвитку призвела до виникнення монополій (остання третина ХIХ 
ст.). 

Існує процес зв’язку конкуренції та монополії, як механізмів: з одного боку – розвитку та 
трансформації, з іншого – подавлення та гальмування. Процес еволюції та монополізації еко-
номічної системи відбувається через певні методи конкурентної боротьби. На думку М. Порте-
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ра, підприємство веде конкурентну боротьбу трьома основними методами: 1) продати товари за 
нижчою ціною, ніж конкуренти; 2) виробляти товари з вищими якісними характеристиками 
(диференціація продукту); 3) виробляти товари з особливими властивостями, що задовольня-
ють потреби вузького кола споживачів (глибока спеціалізація виробництва) [10, с. 34-36].  
М. Портер розглядає загальні стратегії конкуренції [11, с. 51-64], а також обґрунтовує основи 
аналізу конкуренції та його вагомі компоненти [11, с. 65-67]. 

І. Ансоф досліджує логіку аналізу у конкурентному середовищі [12, с. 205]; пропонує 
проводити оцінку сильних та слабких сторін за умов вибору конкурентної позиції [12, с. 212]; 
обумовлює вибір конкурентної стратегії та фактори, що її обумовлюють [12, с. 262-267].  

Конкуренція передбачає такий стан ринку, коли жодна фірма не в змозі впливати на рин-
кову ціну товару чи послуги. Такий варіант конкуренції є ідеальним і характеризується як дос-
конала конкуренція. У реальному житті досконала конкуренція може існувати лише як епізод, 
окремий момент, тому що саме розвиток конкурентних відносин (через суперництво та бороть-
бу) об’єктивно веде до появи монополій. По-перше, конкуренція сприяє отриманню максима-
льних прибутків за рахунок створення переваг одних суб’єктів господарювання перед іншими. 
По-друге, конкуренція за своєю природою передбачає монополію, оскільки споконвічно спира-
ється на приватну власність, а власність як відомо – це монополія, користування і розпоря-
дження певним об’єктом [13, с.211-212]. 

Трансформація економічних систем призводить до відповідних позитивних та негатив-
них змін на мікро- та макрорівні, що дало змогу узагальнити її результати і встановити постій-
ний тісний зв’язок негативних наслідків конкуренції та позитивних наслідків монополії і на-
впаки, що має, в свою чергу, вплив на стан економіки в цілому. Так, негативні наслідки конку-
ренції призводять до створення умов безробіття, банкрутства та привласнення монопольно ви-
соких прибутків. З іншого боку, створення монополій має окремі позитивні наслідки, а саме: 
формує додаткові робочі місця, сприяє утворенню великих підприємств, забезпечує отримання 
монопольно високих прибутків. Доцільно відзначити, що взаємозв’язок негативних наслідків 
конкуренції та позитивних наслідків монополії на робочу силу, конкретний суб’єкт господарю-
вання в кінцевому рахунку сприяє виникненню економічних криз, стимулює монополізацію 
економіки та створює умови для значних темпів інфляції [14, с. 12]. 

Базуючись на процесі зв’язку конкуренції та монополії, як механізмів з одного боку – ро-
звитку та трансформації, з іншого – подавлення та гальмування, доцільно розглянути позитивні 
наслідки конкуренції та негативні наслідки монополії на рівень НТП, використання ресурсів, 
вплив на зміну ціни, якість та властивості продукції, рівень прибутку [14, с. 12]. Позитивні нас-
лідки конкуренції, є такі: сприяє розвитку НТП, зниженню ціни, покращенню якості продукції, 
стимулює економне та раціональне використання ресурсів і сприяє вирівнюванню норми при-
бутковості. Протилежний вплив мають негативні наслідки монополії, а саме: гальмують НТП, 
сприяють нераціональному використанню ресурсів, монопольному підвищенню цін, створенню 
штучного дефіциту та привласненню монопольно високих прибутків. 

Доцільно відзначити, що взаємозв’язок позитивних наслідків конкуренції та негативних 
наслідків монополії на розвиток НТП, рівень використання ресурсів, ціни, продукцію, прибут-
ки призводить в цілому до позитивних змін, таких як: розвиток конкурентної боротьби, стиму-
лювання інноваційних процесів, обмеження високих цін, зниження та призупинення темпів ін-
фляції. 

Взаємозв’язок конкуренції і монополії як механізмів розвитку та гальмування підтвер-
джує безперервний процес утворення монополій шляхом конкурентної боротьби. В економіч-
ній системі, шляхом конкурентної боротьби, здійснюється постійний процес розвитку та руху, 
що ще раз підтверджує об’єктивну неминучість утворення монополій [14, с. 63].  

Опрацювання існуючих теорій щодо функціонування суб’єктів господарювання за умов 
конкурентної боротьби дало змогу зауважити, що оскільки конкуренція (конкурентна бороть-
ба) є процесами розвитку та гальмування, то відповідно конкурентоспроможність суб’єкту гос-
подарювання, на нашу думку, є вираженням та відображенням її результатів на стан суб’єкту 
господарювання, що відображено у показниках фінансової звітності (рис. 3.11). 
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Рис. 3.11. Відображення впливу конкурентної боротьби на стан  
конкурентоспроможності підприємства 

 
Практика функціонування підтверджує, що саме конкурентна боротьба, з одного боку, є 

механізмом розвитку суб’єктів господарювання, що сприяє його ефективному функціонуван-
ню, подальшому економічному зростанню, покращенню фінансового стану та ін. З іншого, 
представляє собою механізм гальмування, який створює умови для стримування розвитку під-
приємства, сприяє уповільненню темпів зростання провідних показників та погіршенню фінан-
сового стану суб’єкта господарювання та ін. Відповідно до сказаного можна зазначити, що 
конкурентоспроможність підприємства є його спроможністю отримувати певний результат 
(позитивний, негативний). 

Результати конкурентної боротьби значною мірою залежать від рівня конкурентоспро-
можності окремих підприємств та формують його. Конкурентоспроможність підприємств є ба-
гатоплановим поняттям, якому присвячена значна частина публікацій вітчизняних та зарубіж-
них науковців. Розглянемо основні напрями та течії щодо існуючих концепцій оцінки конкуре-
нтоспроможності підприємств та окреслимо їх недоліки, оскільки саме недоліки існуючих кон-
цепцій, течій, думок спонукають до процесу їх дослідження, а також сприяють пошуку шляхів 
їх усунення. 
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Відповідно до визначених напрямів досліджень, існуючих підходів та теорій, вважаємо за 
необхідне, розглянути думки та переконання їх представників, з метою узагальнення існуючих 
поглядів, окреслення переваг та визначення перспектив їх використання у подальшому.  

Як показує досвід та проведені дослідження, наслідки конкурентних відносин, на нашу 
думку, в першу чергу відобразяться на активах підприємства, його власному капіталі та зо-
бов’язаннях, фінансових результатах, витратах, ресурсах, що відповідно відіб'ються на рівні 
конкурентоспроможності підприємства. Наслідки впливу конкурентної боротьби, як механізму 
розвитку та гальмування, відобразяться на рівні конкурентоспроможності підприємства. Відпо-
відно до напрямків виникнення ризикових ситуацій, нами представлено об’єкти прояву наслід-
ків економічної конкуренції, а саме: майно підприємства, джерела його фінансування, доходи 
та витрати підприємства.  

На нашу думку, є доцільним дослідження визначених об’єктів виникнення ризикових си-
туацій за певними ознаками та розкриття їх позитивних та негативних характеристик, що мо-
жуть себе проявити. Так нами будуть представлені певні особливі ознаки активів і пасивів під-
приємства, та окреслені їх негативні (позитивні) характеристики прояву. Визначимо позитивні 
характеристики оборотних активів та негативні необоротних активів за певними ознаками, а 
саме: рівень ліквідності; здатність до трансформації (перетворення); рівень керованості; здат-
ність до перевтілення (поточні та стратегічні зміни видів діяльності); економічна сутність 
(участь у виробничому процесі), та форма прояву. 

Як відомо активи підприємства поділяються на певні групи, залежно від швидкості пере-
творення їх у гроші. Так оборотні активи мають високий рівень ліквідності і можуть швидко 
перетворитись у гроші, а необоротні активи, що важко реалізуються, мають низький її рівень. 
Рівень ліквідності наклав свій відбиток на інші запропоновані ознаки. Відповідно оборотні ак-
тиви мають високу здатність до перетворення та мають змогу швидко переходити із однієї фо-
рми прояву в іншу, необоротні активи – навпаки. Здатність до трансформації тісно пов’язана з 
рівнем керованості, а саме, з позицій менеджменту оборотні активи мають високу спромож-
ність до керованості, що відрізняє їх від необоротних активів, які важко піддаються керованос-
ті. 

Швидкість перевтілення активів у гроші значною мірою впливає на можливість зміни та 
перевтілення у разі потреби, залежно від зміни поточних та перспективних планів суб’єкта гос-
подарювання. Позитивною характеристикою оборотних активів та негативною необоротних є 
їх участь у виробничому процесі та здатність переносити свою вартість на витрати виробницт-
ва, що обумовлено їх економічною сутністю. 

Розкриємо позитивні характеристики необоротних активів та негативні оборотних за пе-
вними ознаками, а саме: вплив інфляційних процесів; схильність до ризику; спроможність 
впливу на результат діяльності суб’єкта господарювання; , взаємо-зворотній вплив активів 
(оборотних, необоротних). 

Загальновідомим є те, що суб’єкти господарювання у процесі своєї діяльності значною 
мірою залежать від інфляційних процесів, що відбуваються у країні. Саме вплив інфляційних 
процесів негативно впливає на майно підприємства та джерела його фінансування, та визначає 
характеристики оборотних та необоротних активів. Так оборотні активи у процесі діяльності 
підприємства підлягають значному впливу інфляційних процесів, а необоротні активи захищені 
від впливу інфляції та частково застраховані від неї. Інфляційні процеси значною мірою зумов-
люють схильність активів до ризику [15, с.58]. 

Так оборотні активи підпадають під ризик втрат у разі порушень умов договорів, діяль-
ності підприємства, потреб ринку тощо, що характеризує їх негативно. Позитивною характери-
стикою необоротних активів, на відміну від оборотних активів, є те що вони мають захист від 
ризику у разі недотримання домовленостей у процесі господарсько-фінансової діяльності. 
Оборотні активи мають низьку спроможність впливу на результати діяльності суб’єкта госпо-
дарювання, що є їх негативною ознакою. Важливо наголосити, що позитивною характеристи-
кою необоротних активів є те, що вони сприяють підвищенню ефективності використання та 
зменшують втрати оборотних активів, які не можуть вплинути на процес використання необо-
ротних активів. 

Нами розглянуто певні специфічні ознаки пасивів підприємства, та визначені негативні 
характеристики запозиченого та позитивні власного капіталу. Нами визначено характерні озна-
ки, які і формують конкретні (позитивні, негативні) їх характеристики, а саме: можливість за-
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лучення власних та залучених фінансових ресурсів; ефективність використання (рентабель-
ність); фінансова стійкість; рівень ризику банкрутства; умови отримання та використання. 

Так відносно можливості залучення власний капітал характеризує простота у його вико-
ристанні (у разі його наявності). Для запозиченого капіталу характерні складності у залученні, 
що утруднюються певними умовами (наявністю гаранті та заставою. Позитивною характерис-
тикою власного капіталу є підвищення ефективності його використання, що обумовлюється 
зростанням норми прибутку. Зменшення норми прибутку погіршує ефективність використання, 
сприяє зменшенню показників рентабельності запозиченого капіталу. Позитивним є зростання 
фінансової стійкості власного капіталу, що призводить до зменшення ризику банкрутства. Сто-
совно запозиченого капіталу зменшення показника фінансової стійкості сприяє підвищенню 
ризику банкрутства, що є його негативною характеристикою. Позитивно характеризує власний 
капітал умови отримання та використання, що ґрунтуються на власних прогнозах та розрахун-
ках. Умови отримання та використання запозиченого капіталу утруднюються обов’язковою на-
явністю гарантій та застав, що виступає його негативною характеристикою [15, с.59].  

Представимо негативні характеристики власного капіталу та позитивні характеристики 
запозиченого за певними ознаками, а саме: обсяги залучення; фінансові перспективи; диверси-
фікація видів діяльності. Власний капітал має обмежені обсяги залучення, практично з незмін-
ною перспективою у звітному періоді, що визначає його негативні характеристики. Позитив-
ною характеристикою запозиченого капіталу, на відміну від власного, є умови його викорис-
тання, які дозволяють застосовування запозиченого капіталу без обмежень за умови певних га-
рантій. Також позитивним для запозиченого капіталу є те, що за умови гарантій зростають його 
фінансові перспективи. Важливо відзначити, що значно покращуються перспективи викорис-
тання запозиченого капіталу у випадку диверсифікації видів діяльності та зменшуються мож-
ливості застосування власного капіталу. 

Відповідно до окреслених ознак, а також до виявлених характеристик об’єктів прояву на-
слідків конкурентної боротьби, за напрямками їх прояву, на нашу думку, є доцільним визначи-
ти основні спрямування дослідження щодо нівелювання негативного впливу конкурентних від-
носин на стан суб’єкта господарювання та результати його діяльності. Як зазначалось вище не-
гативні наслідки процесу монополізації відобразяться в першу чергу на активах підприємства 
та фінансових ресурсах, що їх формують. З метою мінімізації негативного впливу непередба-
чених наслідків конкурентної боротьби, доцільно звернути увагу на такі вагомі аспекти прояву 
їх наслідків: дослідження динаміки та структури майна підприємства за складовими; оцінка 
динаміки та структури джерел формування пасивів; оцінка забезпеченості майна підприємства 
власними та запозиченими коштами та ін. [15, с.60]. 

Дослідження динаміки та структури майна підприємства за складовими передбачає на-
ступний перелік дій: оцінка динаміки, складу та структури необоротних активів; оцінка складу 
та структури оборотних активів; дослідження співвідношення оборотних та необоротних акти-
вів до загальної їх суми; діагностика ефективності використання активів підприємства та оцін-
ка їх впливу на результати діяльності суб’єкта господарювання. 

Оцінка динаміки та структури джерел формування пасивів передбачає такі напрями дос-
ліджень: оцінка динаміки, складу та структури власного капіталу; оцінка динаміки та структу-
ри запозичених фінансових ресурсів; оцінка структури зобов’язань з точки зору довгостроко-
вих та поточних; оцінка складу та структури джерел фінансування активів. Оцінка забезпече-
ності майна підприємства власними та запозиченими коштами представлена такими напряма-
ми: дослідження концентрації власного капіталу та оцінка фінансової залежності підприємства; 
оцінка маневреності власного капіталу; оцінка забезпеченості оборотних активів власними 
оборотними коштами; оцінка можливих комбінацій фінансування необоротних і оборотних ак-
тивів. 

Встановлені вище, наслідки прояву конкурентної боротьби, на рівні суб’єкту господарю-
вання дали змогу, означити об’єкти та результати її впливу на рівень конкурентоспроможності 
підприємства (рис. 3.12).  

Відповідно до проведених досліджень нами визначено такі об’єкти прояву наслідків кон-
курентної боротьби, а саме: активи, власний капітал, зобов’язання, витрати, доходи, фінансові 
результати. Важливо наголосити, що в якості результатів впливу економічної конкуренції на 
рівень конкурентоспроможності суб’єкту господарювання, нами визначені саме негативні, 



 

 145

оскільки їх ліквідація є безпосереднім резервом для підвищення рівня конкурентоспроможнос-
ті підприємства на перспективу.  

 

 
 

Рис. 3.12. Об’єкти та негативні результати впливу конкурентної боротьби 
на рівень конкурентоспроможності суб’єкта господарювання 

 
З вищевикладеного видно, що діагностика стану активів підприємства, джерел його фі-

нансування, оцінка забезпеченості майна підприємства власними та запозиченими коштами, 
оцінка динаміки доходів, витрат, фінансових результатів дасть можливість здійснювати пос-
тійний контроль за їх динамікою та структурою, що буде сприяти нормалізації стану економіч-
ної безпеки суб’єкта господарювання та підвищенню рівня його конкурентоспроможності.  

Проведені дослідження дали змогу: 
встановити наслідки прояву конкурентної боротьби на рівні суб’єкту господарювання;  

Об’єкти впливу Результати впливу 

Активи 

Власний 
капітал 

Зобов’я-
зання 

Витрати, до-
ходи, 

фінансові  
результати 

– погіршення структури активів підприємства, зменшення частки 
активів, що швидко реалізуються, уповільнення їх оборотності, 
погіршення ефективності їх використання;  
– збільшення частки необоротних активів, що не відповідають 
виробничій програмі, утруднює їх керованість та поглиблює 
невідповідність видам діяльності;  
– порушення співвідношення певних груп оборотних активів з 
точки зору їх ліквідності, що призведе до часткової або повної 
втрати окремих складових активів; 
– невідповідність складу та структури оборотних активів обсягам 
випущеної продукції, що призведе до понаднормових залишків 
запасів підприємства та зменшенню рівня його ділової 
активності 

–  погіршення структури джерел формування активів та змен-
шення частки власного капіталу;  
–  зменшення обсягу власного капіталу та скорочення можливо-
стей діяльності підприємства;  
–  погіршення структури власного капіталу та обмеження щодо 
диверсифікації видів діяльності підприємства;  
–  негативна динаміка обсягу власного капіталу призводить до 
погіршення фінансової стійкості та платоспроможності 

– погіршення структури джерел формування активів 
підприємства, що викликає певні проблеми та складнощі щодо 
залучення запозиченого капіталу;  
– недотримання розрахунково-платіжної дисципліни, псування 
іміджу підприємства що призводить до обмеження обсягів залу-
чення капіталу;  
– невиконання підприємством своїх зобов’язань та недотримання 
співвідношення дебіторської та кредиторської дисципліни 

– недотримання взаємозв’язку та взаємозалежності темпів 
зростання показників витрат, доходів та фінансових 
результатів; 
– нестійка динаміка показників витрат, доходів та фінансових 
результатів, посилення негативних змін; 
– негативні зміни потенціалу підприємства;  
– погіршення ефективності використання ресурсів 
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з’ясувати напрямки та результати впливу конкурентної боротьби на рівень конкурентос-
проможності суб’єкта господарювання. 

Проведені дослідження щодо стану конкурентоспроможності підприємства, як результа-
ту наслідків прояву впливу конкурентної боротьби, дали змогу обґрунтувати основні ознаки 
концепції оцінки її наслідків на рівень конкурентоспроможності суб’єктів малого бізнесу. 
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Розділ 4. ІННОВАЦІЙНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА 
 

4.1. Бізнес-планування і комерціалізація інновацій малими підприємствами 
 
Економічна історія розвитку національних і регіональних економік, а також світової еко-

номіки загалом наповнена чисельними фактами, які вказують на те, що економічне зростання 
лінійно залежить від впровадження інновацій. Емпірично доведено, що результати наукових 
досліджень мають вплив на показники економічного розвитку лише за умов їхньої комерціалі-
зації. Особливо цей факт наочним є в країнах пострадянського простору, зокрема в Україні, де 
щороку науковці отримують сотні патентів на винаходи, розробки і корисні моделі, що не зна-
ходять практичного провадження. Склалась доволі парадоксальна ситуація, з одного боку, 
промисловість країни гостро потребує технологічного оновлення, а з другого боку, наявні ін-
новаційні розробки не знаходять попиту і залишаються не впровадженими. Країни, економіки 
яких перебувають у фазі економічного зростання характеризуються активною комерціалізацією 
інновацій. При цьому відомі численні факти того, що ці країни часто не мають добре розвине-
ної національної фундаментальної і прикладної науки. Це вказує на те, що процеси комерціалі-
зації інновацій є визначальними для економічного розвитку суб’єктів господарювання. У 
зв’язку із економічним інтересом, який мають суб’єкти комерціалізації інновацій, а також різ-
номанітністю умов комерціалізації, які складаються в різних країнах на сьогодні практично ві-
дсутні науково-обґрунтовані положення і методичний інструментарій комерціалізації іннова-
цій. Це є причиною проблематичності бізнес-планування інноваційних проектів, залучення ба-
нківських кредитів для реалізації інновацій, уможливлення використання надбань науки для 
активізування економічного розвитку малих підприємств. 

 Огляд та аналіз літературних джерел, зокрема [1; 2; 5; 6; 7; 8] показав, що більшість на-
укових праць, які присвячені проблемам інноваційного розвитку підприємств присвячені оці-
нюванню ефективності інновацій, розробленню і застосуванню маркетингових стратегій на ри-
нку інноваційних продуктів, ідентифікуванню  явища дифузії інновацій тощо, пропри це про-
блема бізнес-планування і комерціалізації інновацій практично не досліджена. Відсутність сис-
темних теоретичних і методико-прикладних напрацювань у цьому напрямку є однією з причин 
низької інноваційної активності вітчизняних малих підприємств.  

Великий тлумачний словник сучасної української мови трактує термін «комерціалізація» 
як перетворення чого-небудь у джерело прибутку, в предмет купівлі-продажу [3, с. 444]. Прак-
тично таке саме за змістом означеня наведене у економічній енциклопедії за редакцією 
С.Мочерного, де вказано, що комерціалізація – це підпорядкування діяльності підприємства 
установи або організації меті отримання прибутку [4, с. 795]. 

Щодо поняття «інновація», то у науковій літературі є достатньо багато його трактувань. 
Узагальнення позицій різних авторів дозволяє трактувати інновацію як нововведення, яке може 
мати форму нового продукту, технології, методу реалізації конкретної цілі. Інновацією може 
бути також ідея щодо застосування відомих продуктів і технологій або певних методів досяг-
нення цілей у сферах, де вони раніше не використовувались. 

Синтезування сутності вищенаведених термінів дозволяє трактувати поняття «комерціа-
лізація інновації малим підприємством» як процес формування умов для налагодження вироб-
ництва і збуту інноваційної продукції в обсягах, які забезпечать підприємству очікуваний еко-
номічний ефект. 

Існують різні види комерціалізації (табл. 4.1).  
Наведена класифікація може виконувати інформативно-довідкову функцію. Її практичне 

застосування доцільне суб’єктами інноваційної діяльності під час вибору оптимальних варіан-
тів комерціалізації інновацій, а також керівниками органів державного управління під час при-
йняття рішень щодо стимулювання конкретних видів комерціалізації. 

Комерціалізація, яка відбувається суб’єктом, який виступає розробником, виробником і 
реалізатором інноваційної продукції в одній особі має місце лише на рівні крупних виробничо-
господарських формувань, зокрема таких ТНК, різноманітних об’єднань підприємств, у формі, 
асоціацій, консорціумів, трестів тощо. Головна відмінність цього виду комерціалізації від ін-
ших полягає у тому, що господарюючий суб’єкт, який займається комерціалізацією інновацій 
виступає одночасно в ролі власника прав інтелектуально-власності на інновацію, виробником 
інноваційного продукту і його реалізатором. Якщо він володіє достатнім потенціалом для ко-
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мерціалізації, то в залежності від технологічної складності інновації, що виводиться на ринок 
необхідності патентувати інновацію може і не бути. У свою чергу, усі інші види комерціаліза-
ції практично не можливі без захисту прав інтелектуальної власності на інноваційний продукт, 
що комерціалізується. Саме система захисту прав інтелектуальної власності уможливлює ліги-
тимність задоволення економічних інтересів усіх суб’єктів процесу комерціалізації. Залежно 
від правових і економічних умов, в яких відбувається комерціалізація інновації, а також від 
власних бачень, переконань, практичного досвіду суб’єктів, які володіють правами інтелектуа-
льної власності на інновацію відбувається обрання конкретного способу комерціалізації (ліцен-
зійна угода, франчайзинговий договір або лізинговий контракт). Кожен з цих методів забезпе-
чує власника прав інтелектуально власності на інновацію вхідним потоком грошових коштів, 
який як очікується, має покрити витрати на розроблення інновації і забезпечити прибуток, бі-
льший ніж міг би бути отриманим від інших видів діяльності. Незважаючи на те, що по вели-
кому рахунку ліцензійна угода, франчайзинговий договір і лізинговий контракт є альтернати-
вами, за допомогою яких досягається одна і та сама ціль – отримання прибутку від впрова-
дження інновації, між ними є суттєві відмінності. 

 
Таблиця 4.1 

Види комерціалізації 
Класифікаційні ознаки Види комерціалізації 
За змістом Комерціалізація, яка відбувається суб’єктом, який виступає розроб-

ником інновації, виробником і реалізатором інноваційної продукції в 
одній особі; 
комерціалізація, яка відбувається суб’єктом, що володіє правами ін-
телектуальної власності на інноваційний продукт шляхом ліцензу-
вання бізнес-партнерів; 
комерціалізація, яка відбувається суб’єктом, що володіє правами ін-
телектуальної власності на інноваційний продукт шляхом викорис-
тання договорів франчайзингу; 
комерціалізація, яка відбувається суб’єктом, що володіє правами ін-
телектуальної власності на інноваційний продукт шляхом викорис-
тання договору лізингу; 
комерціалізація, яка відбувається суб’єктом, що володіє правами ін-
телектуальної власності на інноваційний продукт шляхом поєднання 
вищенаведених методів комерціалізації 

За рівнем ефективності  Комерціалізація інноваційного продукту, яка забезпечила очікуваний 
економічний ефект; 
комерціалізація інноваційного продукту, яка не забезпечила очікува-
ного економічного ефекту 

За кількістю суб’єктів 
комерціалізації  

Моносуб’єкта комерціалізації інноваційного продукту; 
бісуб’єкта комерціалізації інноваційного продукту; 
полісуб’єкта комерціалізації інноваційного продукту 

За географічним охоп-
ленням суб’єктів коме-
рціалізації  

Комерціалізація інноваційного продукту на національному ринку; 
комерціалізація інноваційного продукту на іноземному ринку; 
комерціалізація інноваційного продукту як на національному, так і 
на іноземних ринках 

За способом фінансу-
вання  

Комерціалізація інноваційного продукту, яка відбувається за рахунок 
коштів венчурних банків і фондів; 
комерціалізація інноваційного продукту, яка відбувається за рахунок 
коштів бюджетних і позабюджетних цільових фондів; 
комерціалізація інноваційного продукту, яка відбувається за рахунок 
власних коштів суб’єктів комерціалізації; 
комерціалізація інноваційного продукту, яка відбувається за рахунок 
коштів з різних джерел фінансування 
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Так, ліцензійна угода передбачає надання ліцензіаром права (ліцензії) на використання 
винаходу або іншого технічного досягнення ліцензіату, на умовах виплати першому певної ви-
нагороди. Об'єктом ліцензійної угоди є технічні рішення, визнані винаходами за законом краї-
ни, громадянином якої є набувач ліцензії; ними можуть бути також інші технічні досягнення, у 
т.ч. "ноу-хау". Умови ліцензійної угоди можуть установлювати територію застосування ліцен-
зії, форму використання об'єкта ліцензії, його обсяг у кількісному відношенні, строк застосу-
вання тощо. У ліцензійну угоду включаються також умови для передачі набувачеві ліцензії те-
хнічної документації, надання йому технічної допомоги, постачання зразків машин і устатку-
вання, інформації про внесені в об'єкт ліцензування технічних удосконалень тощо [9]. Розвиток 
міжнародної торгівлі ліцензіями відбувається більш швидкими темпами, ніж торгівля звичай-
ними товарами [7, с. 245]. Ліцензійна торгівля відіграє все більшу роль в експорті наукомісткої 
продукції. Розвитку експорту технології на основі ліцензійних угод сприяє практика налаго-
дження за кордоном комплектувальних виробництв. Однієї із причин швидкого розвитку ліце-
нзійної торгівлі є істотне підвищення її прибутковості. Розширилася практика продажу ліцен-
зій на побічні технологічні процеси й на окремі винаходи при збереженні монополії на техно-
логію виготовлення готового продукту. У результаті бурхливого росту міжнародної торгівлі 
ліцензіями, патентами й неліцензійними "ноу-хау" сформувався специфічний ринок зі своїми 
особливостями й закономірностями. Міжнародна торгівля ліцензіями й "ноу-хау" стала важли-
вою складовою частиною сучасної світової торгівлі, фактором прискорення міжнародного то-
варообігу. Експорт ліцензій і "ноу- хау" стимулює розширення традиційних товарних потоків. 
Ліцензування технології впливає на розвиток торгівлі об'єктами капітального будівництва й 
інжинірингових послуг [9]. 

Щодо договору франчайзингу, то, як відомо, він так само як і ліцензійний договір перед-
бачає надання франчайзером франчайзі ліцензії, проте ця ліцензія супроводжується передачею 
комплексу виключних прав на використання знака для товарів і послуг, фірмового наймену-
вання, послуг, технологічного процесу і (або) спеціалізованого обладнання, ноу-хау, комерцій-
ної інформації, що охороняється законом, а також інших передбачених договором об´єктів ви-
ключних прав (франшизу) [10].  

Головною відмінністю комерціалізації інновацій за допомогою договору франчайзингу 
від комерціалізації на основі звичайного ліцензійної угоди є те, що власник прав інтелектуаль-
ної власності (франчайзер) бере на себе ширші зобов’язання ніж ліцензіар. Він зобов’язується 
не лише передати технологічну інформацію, але і зареєстровані торгові знаки, марки, техніч-
ний супровід налагодження виробництва і збуту, тобто дозволяє франчайзі отримувати вигоду 
від користування своєю репутацією. Враховуючи це, франчайзери зацікавлені у контролюванні 
якості роботи франчайзі, адже від цього залежать їхня репутація, можливості подальшого роз-
витку. 

Найсуттєвіші відмінності від вищенаведених методів комерціалізації інновацій має коме-
рціалізація, що базується на використанні лізингового контракту. По-перше, цей вид комерціа-
лізації вимагає від власника прав інтелектуальної власності наявності не технологічної інфор-
мації, яка передаватиметься бізнес-партнеру, а фізично існуючих у матеріальній формі 
об’єктів – вузлів, машин, оснащення, технологічних ліній тощо. По-друге, майно, яке переда-
ється у лізинг, у процесі його експлуатації фізично і морально зношується. З огляду на це, ко-
мерціалізація інновацій, яка відбувається за допомогою лізингового контракту має суттєві ча-
сові обмеження щодо її реалізації. 

Незважаючи на ті особливості, які мають різні способи комерціалізації інновацій управ-
ління комерціалізацією, як показали проведені дослідження, відбувається достатньо універса-
льно за схемою, що наведена на рис. 1. Управління комерціалізацією інновацій є конкретною 
функцією менеджменту, яка, як показано на рис. 4.1, реалізовується через загальні функції ме-
неджменту. Їхнє виконання відбувається за допомогою методів менеджменту. 

Функції і методи менеджменту спрямовані на об’єкт управління, а саме на процеси коме-
рціалізації, а також діяльність суб’єктів комерціалізації, які виступають в ролі суб’єктів керо-
ваної підсистеми управління. За результатами контролювання ходу реалізації процесів комер-
ціалізації, а також моніторингу діяльності відповідальних за конкретні види робіт суб’єктів ві-
дбувається акумулювання і обробка інформації керівниками процесів комерціалізації, яка лягає 
в основу рішень щодо необхідності регулювання об’єктів управління. 
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Рис. 4.1. Управління комерціалізацією інновацій малого підприємства 
 
Доцільно відзначити, що до суб’єктів комерціалізації інновацій малих підприємств мо-

жуть належати: розробники, виробники та реалізатори інноваційної продукції, венчурні, лізин-
гові, франчайзингові організації, рекламні компанії, підприємства, які надають послуги сервіс-
ного і гарантійного обслуговування інноваційної продукції тощо. Загалом усіх цих суб’єктів 
можна розділити на дві групи – власники прав інтелектуальної власності на інноваційну проду-
кцію і учасники, комерціалізації, які беруть у ній участь на умовах отримання конкретної фі-
нансової винагороди. Доцільно відзначити, що під час виникнення фінансових відносин між 
суб’єктами комерціалізації інновацій права власності на інноваційну продукцію можуть пере-
ходити від одного суб’єкта до іншого, а також можуть бути розподіленими між двома і більше 
суб’єктами, що має визначальний вплив на зміну складу суб’єктів комерціалізації, які виступа-
ють в ролі членів керуючої і керованої підсистем управління. 

Важливим аспектом управління комерціалізацією інновацій є бізнес-планування. Як-
відомо – бізнес-план є різновидом фінансового плану, у якому в часовому і просторовому вимі-
рі конкретизуються грошові потоки, пов’язані з реалізацією певного проекту. Його метою є об-
ґрунтувати реалістичність окупності витрат на реалізацію проекту і перспективність досягнен-
ня певного рівня рентабельності. Бізнес-планування процесу комерціалізації інновацій відбува-
ється під час виконання керівниками підприємства функції планування (див. рис. 1). Бізнес-
плани використовують також під час контролювання ходу комерціалізації інновацій для вста-
новлення відхилень фактичних параметрів інноваційного проекту від очікуваних параметрів. 
Однією з основних проблем бізнес-планування комерціалізації інновацій є прогнозування по-
питу на інноваційну продукцію. Подальші дослідження доцільно проводити у напрямку побу-
дови моделей прогнозування обсягу збуту інноваційної продукції із врахуванням параметрів 
обраних стратегій маркетингу та інструментів рекламування інновацій. 

Комерціалізація інновації малим підприємством є процесом формування умов для нала-
годження виробництва і збуту інноваційної продукції в обсягах, які забезпечать підприємству 
очікуваний економічний ефект. Реалістичність отримання підприємством очікуваних економі-
чних ефектів від комерціалізації інновацій залежить від ретельності бізнес-планування іннова-
ційних проектів. Причинами необ’єктивності бізнес-планування є неврахування фінансовими 

Планування процесу 
комерціалізації 

Організування процесу 
комерціалізації 

Мотивування суб’єктів  
комерціалізації 

Контролювання процесу 
комерціалізації 

Регулювання процесу 
комерціалізації 

 
 

Методи менедж-
менту 

Об’єкти управління 

Процеси комерціалізації 

Суб’єкти комерціалізації, 
які виступають в ролі 

членів керованої підсис-
теми управління  

Суб’єкти комерціалізації, які виступають в ролі членів керуючої 
підсистеми управління  
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аналітиками впливу  параметрів обраних стратегій маркетингу та інструментів рекламування 
інновацій на обсяг збуту інноваційної продукції. 
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4.2. Теоретичні засади фінансово-кредитного стимулювання  
інноваційних процесів у малому бізнесі 

 
В умовах поширення світової кризи, яка не оминула й економіку України, ще більшого 

значення набуває інноваційність бізнесу, виявлення джерел і ресурсів, які визначають економі-
чний розвиток держав. Застарілі можливості традиційних підходів привертають все більшу 
увагу до різноманітних технологічних, соціальних, організаційних інновацій, які роблять нау-
коозброєність і наукомісткість основними факторами не лише виходу з кризи, а й забезпечують 
економічне зростання. Більше того, у післякризовий період економіка ще більше потребувати-
ме інноваційних продуктів і новітніх  технологій, а також ефективної інфраструктури для ско-
рочення шляху від ідеї до промислового зразка і масового продукту, яка підкріплюватиметься 
відповідним фінансуванням і супроводом.  

Невід’ємним елементом інноваційної моделі розвитку економіки є малий інноваційний 
бізнес. Зростання рівня інноваційної активності малих підприємств потребує не лише усвідом-
лення необхідності побудови інноваційної економіки, але й створення відповідних економіч-
них умов, які спрямовані на фінансово-кредитне стимулювання інноваційної діяльності малих 
підприємств. 

В процесі розвитку ринкових відносин в Україні склалась досить суперечлива і складна 
ситуація щодо забезпечення її інноваційного розвитку. За офіційними даними, в Україні лише 
близько 13% від загальної кількості діючих підприємств можуть розглядатися як інноваційно 
активні, тобто такі, що впроваджують нові технології, оновлюють асортимент продукції. Якщо 
порівнювати із зарубіжними державами, де понад 60% функціонуючих малих підприємств ак-
тивно займаються інноваційною діяльністю, можна стверджувати, що в Україні рівень і темпи 
розвитку інноваційної діяльності у цій сфері є вкрай низькими. Деяке поліпшення впродовж 
останніх років ситуації щодо пожвавлення інноваційної діяльності в цілому не вирішує про-
блеми. Серед причин такої негативної тенденції чільне місце посідають нестача у суб’єктів ма-
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лого бізнесу грошових ресурсів для реалізації інноваційних проектів, а також недосконалість 
фінансово-кредитної політики у напрямку стимулювання інноваційної діяльності в Україні, що 
в свою чергу не дає змоги забезпечити перехід вітчизняної економіки на якісно новий рівень, а 
отже – забезпечити її конкурентоспроможність у глобалізованому світі. 

Тому питання щодо створення адекватної системи фінансово-кредитного стимулювання 
та підвищення її ролі у процесах розвитку інноваційної діяльності малих підприємств в Украї-
ні, є актуальним і своєчасним.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням вибору методів та інструментів дер-
жавного регулювання інноваційної діяльності в Україні останнім часом приділяється значна 
увага.  

Значний внесок у розв’язання проблеми управління інноваційно-інвестиційною діяльніс-
тю малих підприємств зробили праці вітчизняних і зарубіжних вчених і практиків, таких як 
В.П. Александрова, Ю.М. Бажал, В.М. Геєць, М.І. Долішній, А.С. Гальчинський, М.І. Крупка, 
І.І. Лукінов, М.Г. Чумаченко та інші. Аналіз вітчизняних публікацій дає підставу стверджувати, 
що основна увага у дослідженнях вітчизняних науковців-економістів акцентується на питаннях 
побудови інноваційної політики держави, а також застосуванню таких важелів державного ре-
гулювання інноваційної діяльності як податкові пільги, пільгове кредитування інноваційних 
проектів, прискорена амортизація тощо. 

Теоретичні засади дослідження впливу інноваційних процесів на економічне зростання 
та основи фінансово-кредитного забезпечення інноваційної діяльності закладені в роботах ві-
домих зарубіжних вчених, а саме: Д. Кларка, Д. Норта, Б. Санто, Б. Твісса, Р. Нельсона Й. Шу-
мпетера та ін. Однак їх теоретичні обґрунтування і прикладні розробки розраховані на країни з 
розвинутою ринковою системою господарювання і не повною мірою відповідають умовам роз-
витку інноваційної діяльності в Україні, що становить значний науковий і практичний інтерес 
та потребує спеціальних досліджень. 

Віддаючи належне дослідникам та не применшуючи значущості їхніх наукових праць і 
цінності отриманих результатів, необхідно звернути увагу на недостатність досліджень у сфері 
застосування важелів фінансово-кредитного стимулювання інноваційної діяльності суб’єктів 
малого бізнесу на всіх стадіях інноваційного процесу.  

У перші роки незалежності України фінансово-кредитним відносинам відводилася дру-
горядна роль, так як основним завданням в плані підтримки інноваційної діяльності було фі-
нансування за рахунок бюджетних ресурсів мінімального рівня витрат з метою збереження на-
явного науково-технічного потенціалу. Не мали успіху й намагання створити механізм фінан-
сування інноваційної діяльності через систему органів Держінфонду. Основна причинга невда-
чі полягала у тому, що не повною мірою були розвинені кредитні відносини між органами Де-
ржінфонду та інноваційними підприємствами, які отримували кошти на реалізацію проектів, а 
також відсутністю належної системи фінансово-кредитного стимулювання цих процесів. У ре-
зультаті значна частка фінансових ресурсів була розпорошена на реалізацію дрібних іннова-
ційних проектів, які не давали належних гарантій їх окупності та не забезпечували ефективнос-
ті витрачених коштів. При цьому держава переважно виконувала функцію прямого фінансу-
вання витрат на наукові дослідження і дослідно-конструкторські роботи.  

За останні роки у світовій системі господарювання досить широкого визначення і поши-
рення набув такий термін як «фінансово-кредитне стимулювання». За рівнем фінансово-
кредитного стимулювання намагаються оцінювати не перспективність вкладення коштів та 
привабливість тих чи інших регіонів, галузей, сфер економічної діяльності, окремих підприєм-
ницьких структур, а й можливості їхнього розвитку. Однак навіть з теоретичних позицій недо-
статньою мірою дослідженими залишаються питання, пов’язані із визначенням сутності фінан-
сово-кредитного стимулювання, його ролі, функцій і завдань у забезпеченні розвитку інвести-
ційної та інноваційної діяльності в Україні. 

Аналіз публікацій з питань дослідження економічної сутності фінансово-кредитного 
стимулювання інвестиційної та інноваційної діяльності показав, що на сучасному етапі розроб-
леності проблеми вчені-економісти, зокрема Д. Лук’яненко, Б. Губський, А. Пересада, С. Реве-
рчук переважно схиляються до думки, що фінансово-кредитне стимулювання є окремою фор-
мою заохочення підприємницької діяльності у сфері інвестицій, зміст якої полягає у викорис-
танні таких важелів впливу як безпроцентних і пільгових кредитів, а також та інвестиційних 
гарантій [1, 2, 3]. 
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Дещо іншої думки дотримується М.І. Крупка, виділяючи у структурі фінансово-
кредитного механізму інноваційного розвитку економіки фінансове стимулювання, що включає 
бюджетні стимули та податкові пільги. Стимулювальний характер системи бюджетного фінан-
сування полягає у підтримці високоефективних або соціально значимих проектів, а податкові 
пільги можуть надаватися для фінансування заходів з розвитку нових високотехнологічних ви-
робництв. При цьому вчений виокремлює два основні види податкового стимулювання інвес-
тицій у науку – відрахування витрат на дослідження та експерименти, пов’язані з виробничою і 
торгівельною діяльністю платника податку із суми оподатковуваного доходу; податкова зниж-
ка на приріст витрат, спрямованих на дослідницькі розробки, порівняно з попередніми роками. 
А непряма підтримка розвитку інновацій у секторі бізнесу повинна здійснюватись шляхом: зві-
льнення від податків частини прибутків, які інвестують у дослідження і впровадження іннова-
ційних технологій; надання податкових пільг розробникам і підприємствам, які впроваджують 
інноваційні технології; звільнення наукових установ НАНУ від усіх видів податків, зборів і 
мит, у тому числі і на валютні кошти, отримані від їхньої зовнішньоекономічної діяльності; 
звільнення від ПДВ НДДКР, які виконуються за договорами із замовниками та фінансуються із 
державного бюджету; уведення податкових пільг для науково-технічних бібліотек, інститутів і 
центрів науково-технічної інформації [4, c.64-65]. 

Досвід зарубіжних країн у напрямку фінансування науково-технічної сфери неодноразо-
во підтверджує, що вагоме значення для прискорення інноваційних процесів, у тому числі й у 
сфері малого бізнесу в Україні має не лише обсяг виділених грошових ресурсів, але й (що осо-
бливо важливо) дієва система фінансово-кредитного стимулювання, яка також сприяє забезпе-
ченню динамічного розвитку цієї сфери. Фінансово-кредитне стимулювання інноваційної дія-
льності – це діяльність у сфері застосування державою відповідних важелів впливу економіч-
них суб’єктів з метою посилення активізації інноваційної діяльності та підвищення їхньої заці-
кавленості до участі у фінансово-кредитному забезпеченні інноваційних проектів і забезпечен-
ня на цій основі окупності інвестованих коштів. 

У кожній країні ключовим суб’єктами інноваційної діяльності можуть виступати: держа-
ва, як сукупність інституцій, що забезпечують розвиток інноваційної діяльності в Україні та 
розвиток національної економіки загалом, формують нормативно-правову базу, будучи одно-
часно ініціатором фінансово-кредитного стимулювання; місцеві (регіональні) органи влади, які 
вирішують питання, пов’язані із стимулюванням галузей економіки, підприємницьких струк-
тур, а також інноваційних проектів, визначених пріоритетними у регіоні; державні і недержавні 
підприємства, які залучають кошти на реалізацію інноваційних проектів, фінансово-кредитні 
установи, які володіють грошовим капіталом та наділені правами і можливостями щодо його 
ефективного використання; фізичні особи, які мають доходи, капітал та можуть використову-
вати їх відповідно до власних інтересів, у тому числі і на розвиток інноваційної діяльності. 

Для України на теперішній час особливо важливим є створення системи фінансово-
кредитного стимулювання інноваційної діяльності для малих підприємств. Йдеться передусім 
про розроблення, вдосконалення та реалізацію цілісного механізму стимулювання інноваційної 
діяльності на основі застосування бюджетних, податкових та монетерних методів, які широко 
застосовуються у вітчизняній і зарубіжній практиці (рис. 4.2). 

Однак при цьому необхідно зазначити, що їхнє використання буде можливим лише за 
умови дотримання певних принципів: 

1. Адекватність стимулювання – відповідність важелів фінансово-кредитного стимулю-
вання реальному станові розвитку малого бізнесу, який склався на відповідний момент часу і, 
насамперед, це стосується неприпустимості механічного копіювання тих важелів стимулюван-
ня, які використовуються у державах з розвинутою ринковою економікою для даної категорії 
підприємств. 

2. Чіткість стимулювання, яка проявляється в тому випадку, коли державні органи, кот-
рі здійснюють стимулюючий вплив на розвиток інноваційних процесів, а також і суб’єкти ма-
лого повинні чітко розуміти, з якою метою використовуються ті чи інші фінансово-кредитні 
важелі, і на які види економічної діяльності буде спрямований їхній стимулюючий вплив.  

3. Раціональне поєднання бюджетних, податкових і монетарних важелів фінансово-
кредитного стимулювання. При цьому необхідно застосовувати ті важелі, які є найбільш опти-
мальними та спричиняють позитивний вплив на розвиток інноваційної діяльності малого бізне-
су. При цьому не слід допускати одночасного використання державними органами влади знач-
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ної кількості важелів з усіх перелічених вище груп, оскільки в свою чергу це призведе до погі-
ршення як загальноекономічної ситуації в країні так і стану розвитку малого бізнесу зокрема.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4.2. Важелі фінансово-кредитного стимулювання 
інноваційної діяльності малих підприємств в Україні 

 

4. Прогнозованість стимулювання, тобто врахування так званих «вторинних наслідків». 
Досить часто береться до уваги лише безпосередній ефект від використання фінансово-
кредитних важелів, тобто їх стимулюючий вплив на конкретну групу економічних суб’єктів. 
При цьому часто зовсім не враховуються довгострокові наслідки не лише для цієї окремої гру-
пи, а й для економіки країни в цілому. 

5. Послідовність стимулювання, що означає дотримання державою обраної політики 
стимулювання інноваційної діяльності малого бізнесу впродовж відповідного періоду. Дотри-
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мання цього принципу забезпечить, по-перше, передбачуваність наслідків та дасть змогу дер-
жавним органам влади вжити заходів щодо виправлення небажаних результатів. По-друге, упе-
вненість і довіру суб’єктів малого бізнесу до дій держави та, як наслідок, підвищення іннова-
ційної активності у державі. 

6. Ефективність стимулювання – досягнення за допомогою застосовуваних фінансово-
кредитних стимулів визначених цілей. Показник ефективності можна вважати найголовнішим 
критерієм успішності будь-якої діяльності, у тому числі й дій держави у щодо фінансово-
кредитного стимулювання інноваційної діяльності малого бізнесу. 

Перш ніж говорити ефективність застосування тих чи інших важелів фінансово-
кредитного впливу на розвиток інноваційної діяльності малих підприємств, слід визначити ба-
зові завдання, які неодмінно постають при спробі використати ці важелі для стимулювання ін-
новаційної діяльності, і від правильного вирішення яких залежить успішність усієї системи фі-
нансово-кредитного стимулювання інноваційних процесів: 1) виникає необхідність визначення 
конкретних видів інноваційної діяльності, які підтримуються державою по відношенню до ма-
лих підприємств; 2) слід сформувати оптимальний набір інструментів підтримки [5, c. 93]. 

Що стосується першого завдання, то використовуючи важелі фінансово-кредитного сти-
мулювання інноваційних процесів, слід чітко визначити той вид (види) діяльності, які є 
об’єктом стимулюючого впливу держави, так як інноваційна діяльність передбачає широкий 
комплекс заходів наукового, технологічного, організаційного, фінансового та комерційного ха-
рактеру. 

Досвід промислово розвинених країн переконує, що найчастіше запровадження фінансо-
во-кредитних стимулів державою підтримуються такі види інноваційної діяльності: проведення 
наукових досліджень і розробок; придбання обладнання, призначеного винятково для прове-
дення наукових досліджень; трансфер технологій – придбання патентних та безпатентних ліце-
нзій, прав на об’єкти інтелектуальної власності, результатів наукових досліджень, послуг тех-
нологічного характеру; виробниче проектування; навчання працівників; укладання малими пі-
дприємствами контрактів із науково-дослідними організаціями; співробітництво малих підпри-
ємств із науково-дослідними організаціями та університетами; придбання програмного забез-
печення; створення нових інноваційних малих підприємств. 

Що стосується другого завдання, виходячи зі змісту описаних вище принципів, застосу-
вання важелів фінансово-кредитного стимулювання повинно спричиняти лише позитивний 
вплив на розвиток інноваційних процесів у сфері малого бізнесу. Негативні наслідки застосу-
вання таких важелів досить широко описані у науковій літературі. Так наприклад, застосування 
необґрунтованих податкових стимулів призводить до зниження ефективності розподілу ресур-
сів та необхідності підвищення інших податків з метою компенсації обсягів втрачених доходів, 
що ставить під сумнів дотримання принципу рівності системи оподаткування в країні. Дифере-
нціація за видами діяльності також призводить до прийняття відповідних заходів з планування 
та перегляду діяльності суб’єктів інноваційної діяльності таким чином, щоб вони могли отри-
мати право на відповідні пільги. При цьому малі підприємства доволі часто не здійснюють ін-
новаційної діяльності у тому сенсі, який вкладають в неї ініціатори фінансово-кредитного сти-
мулювання. До того ж, світовий досвід переконливо засвідчив, що при використанні різного 
роду податкових і бюджетних стимулів скорочення бюджетних доходів може перевищувати 
збільшення вкладень в інноваційний розвиток. 

Ще одним важливим питанням у дослідженні теоретичних засад фінансово-кредитного 
стимулювання інноваційної діяльності малого бізнесу є формування методології дослідження. 
Якщо фінансово-кредитне стимулювання інноваційних процесів може проявлятися на всіх іє-
рархічних рівнях управління економікою, а відповідно вплив фінансово-кредитного стимулю-
вання на розвиток інноваційної діяльності може досліджуватися і оцінюватися на різних рівнях 
управління економічними процесами. При цьому залежно від мети і завдань повинні обиратися 
чи розроблятися відповідні методи наукових досліджень. 

Методологічну основу дослідження фінансово-кредитного стимулювання інноваційних 
процесів доцільно формувати на принципах системного підходу, які дають змогу: досліджува-
ти фінансово-кредитне стимулювання інноваційних процесів як діяльність щодо застосування 
відповідних важелів впливу на суб’єктів малого бізнесу з метою їх зацікавленості до участі у 
фінансово-кредитному забезпеченні інноваційних проектів; моделювати кількісні і якісні зале-
жності між використанням фінансово-кредитних важелів та результатами розвитку інновацій-
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них процесів у сфері малого бізнесу; визначати оптимальний набір фінансово-кредитних важе-
лів відповідно до умов економічного розвитку; структуризувати напрями використання фінан-
сово-кредитних важелів та оцінювати їхній вплив на ефективність малого бізнесу. 

Кожен із зазначених напрямів може виступати як самостійний предмет досліджень або 
входити складовою частиною в системи вищого рівня. Цільову спрямованість досліджень 
окреслює сукупність функцій управління інноваційним розвитком держави, які реалізуються на 
основі застосування важелів фінансово-кредитного стимулювання. 

На теперішній час у суспільстві існує розуміння того, що світова економіка ХХІ століття 
характеризується кардинальними змінами у визначенні напрямів економічного прогресу. Осно-
вні акценти переміщуються на завдання прискореного інноваційного розвитку, переходу до та-
кої стратегії розвитку держави, яка базується на знаннях. Саме тому необхідність вирішення 
проблем, пов’язаних з інноваційним розвитком малого бізнесу та його фінансово-кредитним 
стимулюванням набуває особливого значення.  

Оцінка впливу фінансово-кредитних важелів на розвиток інноваційної діяльності малих 
підприємств повинна концентрувати увагу дослідників на обґрунтуванні раціональних напря-
мів використання цих важелів впливу. На теперішній час загальновизначеними пріоритетними 
напрямками стимулювання вкладень розвиток інноваційної діяльності економічних суб’єктів 
прийнято вважати: стимулювання вкладень у розвиток людського потенціалу (підвищення ква-
ліфікації працівників, створення та реалізація нових знань, поліпшення умов праці, розкриття 
інтелектуального потенціалу людини); стимулювання вкладень у забезпечення інноваційного 
розвитку, включаючи впровадження нових енерго- та ресурсозберігаючих технологій, сучасних 
досліджень в управлінні економічними процесами, розроблення і реалізацію інноваційних про-
дуктів і послуг. 

Слід зазначити, що застосування фінансово-кредитних важелів для стимулювання інно-
ваційної діяльності малого бізнесу в Україні є необхідною, проте недостатньою умовою. Без 
застосування поряд із ними інших заходів державного впливу, наприклад створення системи 
інформаційного забезпечення учасників інноваційної діяльності; створення сприятливих умов 
для розвитку інноваційних структур, що забезпечуватимуть комерціалізацію результатів науко-
во-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (венчурних фондів, технологічних бізнес-
інкубаторів, промислово-фінансових груп, інжинірингових центрів); забезпечення трансферту 
технологій з державного сектора до приватного; надання державою консалтингових послуг 
суб’єктам інноваційної діяльності; створення дієвої системи охорони та захисту інтелектуаль-
ної власної та інших, досягнути очікуваних результатів неможливо. 
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4.3. Розвиток банківського фінансування інноваційної діяльності малого бізнесу України 
 
Національні інтереси України вимагають негайних та ефективних заходів,  спрямованих 

на збереження її науково-технологічного потенціалу, забезпечення ефективнішого його вико-
ристання  для подолання кризових явищ в економічному і соціальному розвитку. У регіонах 
нашої держави зосереджено значний науковий потенціал, сформовано потужні наукові ком-
плекси, що часто були орієнтовані не тільки на забезпечення регіональних пріоритетів, а й на 
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наукове забезпечення всього народногосподарського комплексу колишнього СРСР. У зв’язку зі 
становленням державності України, здійсненням нею власної науково-технічної та інновацій-
ної політики і визначенням нових державних пріоритетів відбувається процес організаційної і 
структурної перебудови наукових досліджень і проектно-конструкторських розробок, відми-
рають старі і створюються нові структури українського науково-технічного комплексу, вклю-
чаючи його регіональні ланки.  

Проте у зв’язку з кризовими явищами в економіці України швидко втрачаються можли-
вості розвивати належним чином наукові дослідження, оперативно впроваджувати їх результа-
ти у практику, реагувати на світові науково-технологічні досягнення та ефективно використо-
вувати їх у національних інтересах. Значна частина вітчизняних товарів не відповідає рівню 
сучасного наукового й технологічного забезпечення, що зумовлює їхню неконкурентоспромо-
жність на зовнішньому і внутрішньому ринках. Перспективним напрямом вирішення проблем у 
цій сфері як на державному, так і на регіональному рівнях є перехід вітчизняного виробництва 
на інноваційний шлях розвитку та активізація інноваційної діяльності.  

Питання переходу України до інноваційної моделі розвитку привертає до себе дедалі бі-
льшу увагу вітчизняних науковців, політиків, представників практичного бізнесу. Стає все 
більш очевидним, що лише на цьому шляху національна економіка може зайняти пристойне 
місце у світовому ринковому середовищі. Створення належних стимулів для поширення інно-
ваційної моделі економічної поведінки українського бізнесу стає одним із найбільш визначаль-
них завдань економічної політики держави. 

У процесі практичної реалізації державної інноваційної політики доводиться констатува-
ти, що в Україні досі практично не створено сприятливих умов для здійснення інноваційної ді-
яльності малими підприємствами, формування попиту на інновації, що поряд із недосконаліс-
тю системи фінансування інновацій надає цій проблемі з часом усе більшої актуальності. 

Ключовою проблемою української економіки, що так і не була вирішена за роки незале-
жності, є істотний розрив між галузями, орієнтованими переважно на експорт, і галузями, оріє-
нтованими на внутрішній ринок. У перших утворюється свого роду надлишок фінансових ре-
сурсів, другі ж, більш численні, навпаки, відчувають брак таких ресурсів. Багато в чому це ро-
зшарування є наслідком деформованої структури внутрішніх цін, у тому числі й валютно-
фінансових параметрів. Відсутність механізмів перерозподілу капіталу з капіталонадлишкових 
до капіталодефіцитних галузей, а також процес експорту капіталу за кордон визначається низь-
ким рівнем розвитку фінансового ринку країни і, відповідно, низькою інноваційною активніс-
тю підприємницьких структур.  

Головною перешкодою на шляху інноваційного розвитку малого бізнесу в багатьох краї-
нах, які здійснюють економічні реформи, як правило, є хронічна нестача капіталу в цих підп-
риємницьких структур, проблеми з позиковими і залученими ресурсами. Ці ж проблеми є осно-
вним гальмівним фактором при переході до інноваційної моделі економічного розвитку і для 
України, вирішення якої без коштів держави, підприємств, приватних інвестиційних компаній 
та фондів є практично неможливим. Тому у фінансуванні інноваційних проектів більш активну 
роль мають відігравати комерційні банки, що є актуальною та далеко не вирішеною пробле-
мою. Однак питанням запровадження ефективних механізмів банківського фінансування інно-
ваційних проектів та пошуку шляхів посилення ролі фінансово-кредитних установ у процесах 
капіталізації інновацій приділено недостатньо уваги вітчизняними науковцями та дослідника-
ми. 

З позицій участі в інноваційних процесах банки можуть виступати з двох сторін: як без-
посередні суб’єкти інноваційного підприємництва, які здійснюють нововведення з метою за-
воювання конкурентних переваг на інвестиційному ринку; як зовнішні, але економічно потужні 
суб’єкти, які виступають активними учасниками в інноваційному середовищі шляхом фінансу-
вання відповідних проектів.  

Під фінансово-кредитним забезпеченням інноваційної діяльності вітчизняні дослідники1 
розуміють сукупність економічних відносин, що виникають з приводу пошуку, залучення і 
ефективного використання фінансово-кредитних ресурсів та організаційно-управлінських 
принципів, методів і форм їхнього впливу на життєздатність економічних інновацій. 

                                                      
1 Васюренко О. Шляхи розвитку кредитного забезпечення інноваційної діяльності / О. Васюренко,  

І. Пасічник // Економіка України. – 2000. – № 2. – C. 23–29. 
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Досвід розвинутих країн показує, що банки в інноваційному процесі можуть працювати в 
трьох напрямах:  

1) обслуговування руху грошей, що належать клієнтам та призначені для інвестицій в ін-
новації; 

2) інвестування (через фондовий ринок) у діяльність інноваційно активних підприємств; 
3) кредитування інноваційних проектів.  
Вітчизняна практика свідчить, що роль банків у процесах фінансування інноваційної дія-

льності малого бізнесу в Україні переважно зводиться до першого і третього напрямів із цього 
переліку. Через низку причин (як-от відсутність прозорого та стабільного фондового ринку в 
Україні, брак привабливих фінансових інвестиційних інструментів тощо) інвестування банками 
в інноваційно активні підприємства на практиці майже не здійснюється. Відсутні на фінансо-
вому ринку й інвестиційно привабливі боргові цінні папери. Отже, фактично банківське фінан-
сування інноваційної діяльності в Україні зводиться до кредитування інноваційних проектів. 

Банки можуть брати більш активну участь в інноваційних процесах малих підприємств, 
спрямовуючи власну політику на якісне та своєчасне обслуговування інноваційної діяльності 
підприємницьких структур, використовуючи весь наявний спектр кредитно-інвестиційних опе-
рацій та послуг. Але ситуація, що склалася на нинішній день, ускладнюється певними трудно-
щами. Сьогодні операцій зі спрямування фінансового капіталу на реалізацію інноваційних про-
ектів малих підприємств у вітчизняній банківській практиці майже не використовується з таких 
причин: відсутність дієвих механізмів стимулювання участі банківських установ у фінансуван-
ні інноваційного бізнесу та ефективної системи відбору найбільш ефективних та конкурентоз-
датних нововведень; високий ступінь ризику неповернення вкладених коштів через відсутність 
гарантій досягнення очікуваного; тривалі, як правило, терміни фінансування; високі процентні 
ставки за такими кредитами і труднощі в їх отриманні; брак у банків досвіду фінансування ін-
новаційної діяльності. 

У світлі зазначених перешкод ефективне здійснення інноваційної політики потребує пос-
лідовного застосування розгалуженого інструментарію економічного регулювання, глибокого 
професійного аналізу умов здійснення інноваційної політики та рішучих активних дій щодо її 
реалізації. Насамперед, необхідною є максимальна мобілізація фінансових ресурсів банків та 
інших підприємницьких структур, який має стати головним рушієм інноваційних процесів в 
Україні. Украй важливе завдання держави – створити для цього належні умови та інфраструк-
туру, заохотити суб’єктів господарювання рухатися по інноваційному шляху розвитку.  

Держава повинна бути зацікавлена в залученні банків до таких проектів і має забезпечити 
надходження як внутрішніх, так і зовнішніх інвестицій, створити сприятливий інвестиційний 
клімат у країні. Державні та регіональні органи влади повинні створити належні умови для за-
лучення коштів банківських установ та інших джерел фінансових ресурсів, оскільки своєчасне 
фінансування інноваційних заходів та проектів має важливе значення в діяльності малих підп-
риємств. 

У світовій практиці банки здійснюють інноваційне фінансування переважно на принци-
пах функціонування «ризикових» фондів: організація часткового фінансування розробки; упро-
вадження на дослідному підприємстві перспективних науково-технічних досягнень, а на цій 
основі в майбутньому – одержання прибутків від спільного володіння патентом на профінансо-
вану банком розробку. Основні напрями діяльності банків на ринку інновацій показано в 
табл. 4.2. 

Специфікою участі банків у процесах капіталізації інновацій є те, що: 
по-перше, банк забезпечує акціонерам можливість отримувати дивіденди на вкладений 

ними капітал; 
по-друге, за сприяння банку акціонери мають можливість оперативно і якісно вирішувати 

питання власного науково-технічного розвитку та отримувати від цього додатковий прибуток, а 
також організувати широкомасштабне впровадження розроблених нововведень та отримання 
доходів від їх експлуатації; 

по-третє, через банк акціонери можуть отримати на пільгових умовах кредит для вирі-
шення не тільки науково-технічних, а й виробничих завдань власного розвитку; 

по-четверте, завдяки обліку потреб у науково-технічній продукції та можливостей нау-
кового потенціалу регіону банк забезпечує високий рівень інформованості акціонерів із цих 
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питань, що дає змогу з більшою ефективністю планувати та здійснювати власні програми нау-
ково-технічного та соціально-економічного розвитку. 

 
Таблиця 4.2 

Основні напрями діяльності банків у сфері фінансування інноваційних  
проектів малого бізнесу1 

Напрям діяльності Характеристика напряму 
Організація спільних вироб-
ництв 

З метою впровадження прогресивних технологій банки прак-
тикують створення та фінансування спільних виробництв 

Фінансування створення та 
реалізації науково-технічних 
нововведень 

Банк виступає співвласником кінцевого продукту, повертаючи 
витрати у формі частки прибутку від експлуатації нововве-
день, або через певний строк продає свою частку в проекті за-
цікавленим особам 

Придбання авторських прав на 
нововведення 

Банк придбаває повністю або частково авторські права на но-
вовведення. Витрачені кошти повертаються у формі прибутку 

Конкурсне фінансування Банк здійснює розподіл коштів, бере участь у проведенні екс-
пертизи проекту, визначає потреби та обсяги, здійснює фінан-
сування, контролює використання коштів. Напрями та обсяги 
фінансування визначаються на конкурсній основі 

Кредитування різних станів 
процесу «дослідження –
виробництво» 

Надання кредиту під наявні фонди заявника, укладені догово-
ри на придбання інноваційної продукції за проектом, що кре-
дитується 

Кредитування заходів щодо 
підвищення технічного рівня 
підприємства 

Здійснення комплексного фінансово-кредитного обслугову-
вання для забезпечення робіт за інноваційним проектом 

Надання послуг Надання консалтингових, інформаційних, розрахунково-
касових, посередницьких, валютних та інших послуг клієнтам 

Експертиза нововведень Проведення експертизи інновацій як для власних потреб, так і 
на замовлення зацікавлених організацій 

Проведення досліджень Організація та фінансування проведення відповідних наукових 
досліджень і розробок із залученням учених та провідних спе-
ціалістів 

Лізингові операції Передача в лізинг майна підприємству, яке впроваджує новов-
ведення 

Факторингові операції Оплата рахунків та заборгованості підприємства-інноватора 
 
Проте найчастіше банки беруть участь в інноваційній діяльності шляхом кредитування. 

Банки можуть виконувати такі функції, виступаючи в ролі органу, що надав кредит для іннова-
ційних цілей: 

1) кредитує незавершене виробництво наукових досліджень та розробок, що виконують-
ся науковими організаціями за договором із зацікавленими замовниками, які оплачують роботу 
лише після її завершення; 

2) контролює якість робіт та відповідає за цілісне й ефективне використання коштів. За-
вдання банку полягає в тому, що він не сам кредитує інноваційний проект, а виступає посеред-
ником між державою (відомством чи спеціалізованим фондом), що виділяє кошти на прове-
дення науково-дослідних робіт, та організацією, яка їх проводить; 

3) кредитуючи інноваційний проект, є джерелом інвестицій та координатором проекту 
одночасно. Ця ситуація ідентична з першою, проте вона відрізняється складністю проектного 
кредитування, що потребує більш ретельного аналізу ефективності вкладень капіталу, а також 
впливу різноманітних ризиків2. 

З метою насичення економіки України кредитними ресурсами для малого та середнього 
бізнесу за фінансової підтримки уряду був створений у березні 2004 року Український банк ре-

                                                      
1 Пересада А. А. Управління банківськими інвестиціями : монографія / А. А. Пересада, Т. В. Майоро-

ва. – К. : КНЕУ, 2005. 
2 Матвієнко П. Комерційний банк у сфері інноваційного підприємництва / П. Матвієнко, Н. Приту-

ляк // Банківська справа. – 1997. – № 3. – С. 57. 



 

 160

конструкції і розвитку, який не виправдав покладених на нього сподівань через корупційні дії 
його засновників і керівництва. Вважалося, що УБРР є тим інструментом, на який давно чека-
ють західні банки, аби ввійти на територію України, оскільки вони зацікавлені в тому, щоб за 
загальноприйнятими правилами проводити інвестиції через банк і спеціалізовану компанію, 
яка вміє створювати і продавати професійний інноваційний проект.  

На шляху створення й налагодження ефективної роботи УБРР є безліч перешкод. 
По-перше, ідеться, по суті, про реформу банківської системи, в якій, крім наявних уні-

версальних, з’явилися б спеціалізовані банки. А для цього потрібне не тільки відповідне зако-
нодавство, а й диференціація підходів НБУ до банківського нагляду. Адже «вузька» банківська 
спеціалізація передбачає більші ризики, ніж в універсальних комерційних банках. 

По-друге, появу нового держбанку слід розглядати в контексті необхідності реформи ін-
шої державної банківської установи – Ощадбанку, про яку неодноразово говорили фахівці з 
МВФ1.  

Проте, на думку колишнього-голови Ради НБУ А. Гальчинського, можливий комплекс-
ний підхід, за якого можна одночасно залучити кошти до УБРР і знизити ризики Ощадбанку. 
На думку вченого, Ощадбанк залучає кошти, які через УБРР вкладаються в перспективні висо-
котехнологічні галузі. За користування залученими коштами УБРР платить Ощадбанку таку 
процентну ставку, яка дасть змогу останньому бути конкурентоспроможним на ринку депози-
тів. Банк реконструкції і розвитку міг би продавати пули своїх кредитів шляхом емісії цінних 
паперів, які повинна гарантувати держава. Таким чином, могла б бути створена надійна, пос-
тійно діюча система залучення грошових ресурсів в економіку.  

Слід зазначити, що проти створення Кабміном державного Українського банку реконст-
рукції й розвитку виступав Світовий банк, побоюючись, що останній буде видавати пільгові 
кредити. При цьому Світовий банк підтримує створення банку, що займеться рефінансуванням 
комерційних банків для видачі кредитів на підтримку бізнесу в аграрному секторі. Експерти 
МВФ зазначали, що з обачністю ставляться до ідеї створення банку розвитку, враховуючи не-
гативний досвід інших країн у цьому питанні2.  

Колишній Голова Національного банку України С. Тігіпко на етапі відкриття банку ро-
бив акцент на тому, що хоч МВФ і критикує ідею створення УБРР, але не відкидає її повністю. 
Він не бачив серйозних проблем у діяльності УБРР, якщо той діятиме як «банк другого рівня». 
Тобто видаватиме кредити позичальникам не прямо, а шляхом відкриття кредитних ліній під ті 
самі інноваційні проекти уповноваженим (дібраним за певними критеріями) комерційним бан-
кам. У такому разі частину ризиків УБРР буде перекладено на діючі банки, а крім того, як го-
ворив С. Тігіпко, «збережеться конкуренція і не буде безпосереднього контакту держави та біз-
несу». У такому підході нічого нового немає, оскільки, саме за таким принципом через дібрані 
банки Європейський банк реконструкції та розвитку кредитує малий і середній бізнес3.  

Натомість Я. Жаліло відзначає, що в Україні не створено жодного інвестиційного банку 
довгострокового кредитування. Тривалий час саботувалося передбачене низкою указів та роз-
поряджень Президента України створення Державного банку реконструкції і розвитку. У трав-
ні – червні 2003 року справу було нібито зрушено з «мертвої точки». Проте протистояння мо-
делей УБРР, запропонованих урядом та НБУ, поступово призвело до нівелювання позитивного 
потенціалу прийнятих рішень4. 

Одним із механізмів, що може суттєво стимулювати інноваційну діяльність у державі, є 
розвиток венчурного бізнесу5. Як свідчить зарубіжний досвід, саме венчурні компанії здійс-
нюють фінансування невеликих підприємств, що спеціалізуються на впровадженні інновацій. 

                                                      
1 Шевченко С. НУФ «перетвориться» на УБРР? / С. Шевченко // Галицькі контракти. – 2003. –  

№ 17–18. – С. 21.  
2 Шкарпова О. Три дорогі букви / О. Шкарпова // Контракти. – 2006. – № 30. – С. 28.  
3 Шевченко С. НУФ «перетвориться» на УБРР? / С. Шевченко // Галицькі контракти. – 2003. –  

№ 17–18. – С. 21 
4 Жаліло Я. А. Економічна стратегія держави: теорія, методологія, практика / Я. А. Жаліло ; Націо-

нальний ін-т стратегічних досліджень. – К. : НІСД, 2003. – С. 24. 
5 Венчурний бізнес – вид бізнесу, орієнтований на практичне використання технічних і технологіч-

них розробок, результатів наукових досліджень, ще не випробуваних на практиці. [Див. Міжнародна ін-
вестиційна діяльність : підручник / Д. Г. Лук’яненко, Б. В. Губський, О. М. Мозговий та ін. ; за ред. д-ра 
екон. наук, проф. Д. Г. Лук’яненка. – К. : КНЕУ, 2003. – С. 46]. 
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Наприклад, у США є три типи компаній венчурного фінансування: дочірні компанії великих 
корпорацій, незалежні і приватні інвестиційні компанії малого бізнесу. Приватні інвестиційні 
компанії діють під егідою адміністрації у справах малого бізнесу і мають право на довгостро-
кові федеральні позики з умовою подальшого їх реінвестування в малі фірми. Оскільки інвес-
тиції таких фірм, в основному, мають ризиковий характер, то венчурний бізнес називають ри-
зиковим. 

Венчурний бізнес виконує роль посередника між потенційним інвестором і підприємст-
вом, яке потребує стартового капіталу чи інвестицій для реалізації нового проекту. Інвестора-
ми – акціонерами венчурного фонду в такому разі можуть бути корпорації, пенсійні фонди, 
страхові компанії, приватні особи, банки. Венчурний інвестор приходить на тривалий термін, 
зацікавлений в одержанні контролю над об’єктом інвестування, прагне підвищити його ринко-
ву ціну за рахунок позитивних економічних дій (раціоналізація структури і керування, упрова-
дження технологічних інновацій, реінвестування прибутку). Використовуючи кошти інвесто-
рів, венчурний фонд, по-перше, купує пакет акцій компанії (підприємства) розміром від 25% до 
40%, по-друге, через деякий час надає цій компанії інвестиційний кредит. Очікується, що за 3–
7 років вартість компанії суттєво збільшиться завдяки впровадженню у виробництво та реалі-
зації нових видів продукції, зокрема високотехнологічних. Венчурний фонд продає пакет акцій, 
який перебував у його власності, і розподіляє прибуток від продажу між акціонерами. 

При цьому створюються інноваційні фонди ризикового капіталу, які акумулюються на 
акціонерних засадах із різноманітних джерел: капіталу корпорацій, банківських кредитів, пен-
сійних фондів, особистих заощаджень громадян тощо. Відносно до фірми, яка впроваджує но-
вовведення, інноваційний фонд виступає в ролі донора: інвестиційна компанія скуповує у фір-
ми контрольний пакет акцій. Успішна діяльність фірми гарантує фондові венчурного фінансу-
вання багаторазове збільшення початкового авансу, і цей процес відтворюється на розширеній 
основі. Основним стимулом венчурного інвестування є прибуток від приросту вартості акцій 
нових фірм. Інтенсивність вкладень у малий інноваційний бізнес залежить від рівня оподатку-
вання прибутку, оскільки зниження податкової ставки веде до збільшення обсягів венчурних 
фондів, і – навпаки.  

Серед джерел фінансування інноваційної діяльності в Європі велика питома вага нале-
жить саме банкам. На частку венчурних фондів, які є структурними підрозділами банків, при-
падає близько третини їх загального обсягу. Так, у Великобританії ця величина становить 
18,7%, а в Голландії – 29,17% (табл. 4.3). Хоча ці фонди не мають жодних пільг і їм досить 
складно конкурувати з незалежними інноваційними фондами, великі інвестиційні банки все ж 
утворюють у своїх структурах і забезпечують потрібними фінансовими ресурсами спеціалізо-
вані венчурні підрозділи з метою диверсифікації портфеля послуг і розширення бази клієнтів.  

 
Таблиця 4.3 

Джерела фінансування венчурного капіталу в Європі 
Джерела фінансування Голландія Великобританія 

Банки 29,17 18,7 
Пенсійні фонди 9,53 29,52 
Страхові компанії 23,51 13,16 
Академічні установи 0 0,33 
Корпоративні інвестори 1 13,78 
Приватні інвестори 0 3,19 
Державні організації 0 1,18 
Прибуток венчурних фондів (реінвестування) 35,71 12,43 
Інші джерела 1,07 7,72 

 
Позитивним аспектом діяльності венчурних компаній є те, що вони, на відміну від стра-

тегічних промислових інвесторів, у ролі яких часто виступають ТНК, не приводять, як правило, 
до підпорядкування економіки країни інтересам гігантів світового бізнесу. Важливим позитив-
ним чинником є й те, що діяльність венчурних фондів веде до впровадження на придбаних або 
контрольованих підприємствах інноваційних виробничих, управлінських, маркетингових тех-
нологій, формування прошарку населення, яке готове до сприйняття інновацій. 
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Умовами успішної реалізації проектів венчурного інвестора є: 
наявність ринків та галузей, які швидко розвиваються (що залежить від зростання еконо-

міки взагалі);  
перспективи розвитку окремої компанії;  
наявність кваліфікованого менеджменту компанії, який зможе ефективно використати 

інвестиції та підвищити вартість компанії;  
достатній рівень розвитку фондового ринку, що дозволить об’єктивно оцінити поточну 

вартість компанії, тобто створить сприятливі умови для вигідного продажу венчурним інвесто-
ром пакета акцій компанії, яка виступала об’єктом інвестування.  

Порядок створення та діяльності венчурних фондів в Україні встановлено Законом Укра-
їни «Про інститути спільного інвестування», який набув чинності 15 березня 2001 року. Крім 
того, Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку визначено порядок реєстрації 
випуску акцій з метою здійснення спільного інвестування та інвестиційних сертифікатів венчу-
рного фонду. Незважаючи на це, Указом Президента України від 25 березня 2002 року було 
знову поставлено питання про розроблення законопроекту «Про основні засади формування та 
регулювання ринку венчурного капіталу в Україні», що свідчить про визнання неефективності 
наявних правових інструментів. Зокрема, відкритим залишається питання про стимулювання 
розвитку венчурного капіталу, заохочення потенційних інвесторів до участі в ньому.  

За оцінками Мінекономіки, обсяг ринку венчурного капіталу в Україні становить приб-
лизно 400 млн. доларів США. Найбільшими фондами є: Western NIS Enterprise Fund (капітал у 
розмірі 150 млн. доларів США, виділений урядом Сполучених Штатів Америки), пріоритетни-
ми галузями для інвестицій якого є харчова промисловість, сільське господарство, виробництво 
будівельних матеріалів, фінансові організації; Sigma Blazer (капітал 100 млн. доларів США). 
Об’єктами інвестицій фонду «Baring Vostok Capital Partners» свого часу були оператор мобіль-
ного зв’язку «Golden Telecom» та пивзавод «Рогань», але фонд уже продав свої частки акцій у 
цих компаніях. Фонд прямих інвестицій «Україна» за 10 років діяльності в Україні інвестував 
понад 22,5 млн. доларів США (50% свого капіталу) у більш як 30 українських підприємств, які 
займаються виробництвом товарів широкого вжитку та послуг на внутрішньому ринку. 

Слід зазначити, що термін реалізації багатьох проектів, фінансованих венчурними фон-
дами в Україні, ще не закінчився, тому оцінювати результати діяльності цього сектору поки що 
недоцільно. Проте перелік інвестицій венчурних фондів в Україні свідчить, що інноваційна ді-
яльність протягом останніх років не є об’єктом їхньої першочергової зацікавленості. 

На теперішній час в Україні потрібно використовувати зарубіжний досвід венчурного ін-
вестування, всебічно сприяти створенню та функціонуванню регіональних інноваційних фон-
дів, а також регіональних банків, які б спеціалізувалися на фінансуванні та кредитуванні інно-
ваційних проектів, починаючи з їх створення та закінчуючи масовим упровадженням.  

Основні перешкоди для розвитку венчурного бізнесу такі:  
1. Відсутність між підприємствами і венчурними фондами налагодженого зв’язку і розу-

міння (венчурні інвестори й підприємці спрямовують свою увагу на різні пріоритети: одні на 
строки окупності, обсяги ринків буту, розміри прибутків, інші – на технічні аспекти).  

2. Складність інтерпретації фінансової звітності компанії-претендента, оскільки фінансо-
ву звітність компанії, яка складена для цілей оподаткування, венчурний інвестор має на меті не 
розкривати, а приховувати інформацію про фінансовий стан фірми.  

3. Відсутність ґрунтовно розробленої програми щодо підтримки венчурних інвесторів та 
стратегії розвитку венчурного бізнесу в Україні.  

4. Труднощі, пов’язані із залученням фінансових ресурсів у венчурні фонди, оскільки 
приватні заощадження можна залучити в інноваційний процес лише за таких сприятливих для 
інвестора умов: висока прибутковість інвестицій, наявність страхування венчурних вкладень та 
сприятливе економічне середовище.  

Фінансування інноваційно-інвестиційної діяльності підприємства за участі банку вклю-
чає елементи венчурного фінансування на різних етапах життєвого циклу продукту у взає-
мозв’язку з іншими формами фінансування (рис. 4.3). 

На схемі виділено три види венчурного фінансування, пов’язані з найважливішими стаді-
ями життєвого циклу продукту. 

1. Фінансування інкубаційного періоду. На цьому етапі банк здійснює експрес-аналіз ін-
новаційних пропозицій та проводить роботу зі створення бізнес-інкубатора чи інноваційного 
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центру. На цьому етапі виділяється дві стадії: передстартове і стартове фінансування. На пе-
ршій стадії здійснюється фінансування початкових етапів підприємницької діяльності, а саме: 
оцінювання нематеріальних активів, патентного захисту, аналіз ринку збуту, правового забез-
печення вигідних франчайзингових договорів та договорів купівлі-продажу, а також форму-
вання плану підприємницької діяльності. 

 
 ВИДИ ВЕНЧУРНОГО ФІНАНСУВАННЯ 

1. Фінансування 
інкубаційного періоду 

2. Фінансування 
комерційного освоєння

3. Фінансування 
розвитку 

1.1.Передстартове 
фінансування  

1.2. Стартове 
фінансування 

2.1. Фінансування 
початкової стадії 
2.2. Фінансування 
освоєння 

3.1. Фінансування вен-
чурного підприємства 
3.2. Перепродаж вен-
чурного підприємства 

Власні кошти 
Вступні венчурні 
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Рис. 4.3. Схема венчурного фінансування інноваційної діяльності 
 
Стартове фінансування використовується з метою забезпечення початку виробничої дія-

льності в бізнес-інкубаторі чи інноваційному центрі. Основними джерелами фінансування на 
цьому етапі є власні кошти підприємства (прибуток та амортизація), вступні венчурні внески та 
пов’язані кредити (комерційні кредити, пов’язані угодами про розподіл майбутніх доходів, а 
також цільові кредити на придбання високоліквідних активів). 

2. Фінансування комерційного освоєння. Цей етап також включає в себе дві стадії: фі-
нансування початкової стадії та фінансування освоєння. На початковій стадії передбачається 
надати кошти підприємцям та керівникам підприємств, які мають значний потенціал зростання. 
Фінансування освоєння передбачає виділення коштів на комерційну реалізацію дослідного зра-
зка продукції. Основними джерелами фінансування на цьому етапі є банківські кредити і кош-
ти синдикованого інвестора. 

Синдиковане інвестування – це пайове фінансування малих інноваційних підприємств, 
зацікавлених у впровадженні продуктових або інших інновацій, які одержують у процесі реалі-
зації інноваційно-інвестиційних проектів підприємств. Синдиковане інвестування є перехідною 
формою до венчурного фінансування. 

3. Фінансування розвитку. Венчурне фінансування є строго цільовим «під ключ». Основ-
ною умовою такого фінансування є наявність у підприємства технологічного та комерційного 
заділу з випуску на ринок продукту. Венчурний капітал інвестує не пов’язані між собою проек-
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ти в розрахунку на швидку окупність коштів. Для венчурних інвесторів дуже важливим є пра-
вильно спрогнозувати очікувану ринкову вартість бізнес-напряму, куди вони вкладають кошти. 
Тому на цьому етапі здійснюється встановлення спільних з інвестором або самостійних нових 
цільових підприємств із бізнес-інкубаторів, що створюються на першому етапі. 

Для участі у венчурному фінансуванні банки створюють спеціальні фонди, або фонди ри-
зикованого (венчурного) фінансування. Такий венчурний капітал банку використовується в ос-
новному для фінансування діяльності підприємств, що швидко розвиваються, і тому відіграє 
важливу роль у забезпеченні конкурентоспроможності промисловості в цілому. Функціональне 
завдання банківського венчурного фінансування – сприяти зростанню перспективного бізнесу 
шляхом надання певної суми грошових коштів в обмін на частку у статутному капіталі. На 
практиці найчастіше використовують комбіновану схему банківського венчурного фінансуван-
ня, за якої частина коштів вноситься в акціонерний капітал, а інша надається у формі інвести-
ційного кредиту. 

Реалізація комерційного інтересу венчурного фінансування для банку полягає в тому, 
щоб підприємство успішно розвивалося та через 3–5 років підвищило свою вартість і вартість 
своїх акцій у 5–7 разів, забезпечивши таким чином у середньому 30–40% щорічного підвищен-
ня. Це дасть можливість банкові (венчурному інвестору) на певній стадії продати свої акції або 
самому підприємству, або на фондовому ринку, або іншій зацікавленій стороні. У результаті 
він одержує повернення своїх інвестицій та прибуток із капіталу в разі виходу з бізнесу. 

Основною проблемою для венчурного фінансування банку є те, що через високий ризик 
такий капітал надається підприємствам під вищий процент, аніж звичайний банківський кре-
дит, однак у деяких випадках, пов’язаних зі збільшенням гарантії проти нецільового викорис-
тання вкладених коштів, банки можуть залишатися співвласниками підприємства, створеного 
під перспективний інвестиційний проект, протягом усього життєвого циклу освоєння продукту. 
У цьому разі вони розраховують на одержання дивідендів з очікуваних прибутків. 

Банківське венчурне фінансування, яке характеризується підвищеними ризиками, має 
схожі зовнішні ознаки з проектним фінансуванням. Однак ці механізми фінансування принци-
пово відрізняються один від одного. Венчурне фінансування банків здійснюється лише за ра-
хунок фондів, спеціально сформованих для фінансування проектів із високими та дуже висо-
кими ризиками. 

Здійснюючи вкладення коштів в інноваційні проекти, банки завжди наражаються на зна-
чні ризики не лише економічного характеру, хоча в майбутньому вкладені кошти можуть пове-
рнутися зі значним прибутком. Тому при фінансуванні інноваційного проекту банк повинен 
приділити особливу увагу оцінці майбутньої прибутковості (рентабельності) проекту з коригу-
ванням на ризики, які мають місце при реалізації цього проекту. Як правило, ці проекти 
пов’язані з розробленням нових технологій та нових продуктів, отже, у банківського венчурно-
му фінансуванні переважають ризики науково-технічного характеру та комерційні (ринкові) 
ризики (табл. 4.4). 

 
Таблиця 4.4 

Ризики при банківському венчурному фінансуванні та причини їх виникнення 
Види ризиків Причини, що їх зумовлюють 

1. Технічні Негативні результати науково-дослідних робіт, що включені в проект; 
недосягнення запланованих технічних показників у ході наукових розро-
бок; 
випередження ними технологічного рівня та можливостей виробництва 
щодо засвоєння отриманих результатів розробок; 
випередження ними технологічного рівня та можливостей виробництва 
щодо сфери споживання інновацій; 
виникнення різноманітних проблем, які неможливо вирішити на сучас-
ному рівні науки і техніки 

2. Комерційні Неправильне визначення економічної мети проекту; 
неправильна оцінка обсягу необхідних ресурсів; 
недотримання терміну реалізації проекту; 
неправильна оцінка ринків збуту 
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У венчурному фінансуванні банки закладають допустимі норми збитків, які для учасни-
ків проектного фінансування є неприйнятними. Наприклад, вважається нормальним для венчу-
рного фінансування, якщо внаслідок збитків від реалізації інноваційного проекту списується 50 
і більше відсотків капіталу фонду. Для учасників проектного фінансування, передусім банків, 
результати реалізації таких проектів суттєво впливатимуть на їхній фінансовий стан, а в певних 
випадках можуть призвести до банкрутства1. 

Таким чином, банки фінансуватимуть інноваційні проекти тільки в тому разі, якщо ма-
тимуть необхідні ресурси та умови для формування фондів ризикованого (венчурного) фінан-
сування. 

Належить розробити і затвердити пріоритетні напрями інноваційної діяльності малого бі-
знесу на державному, регіональному і галузевому рівнях, провести інвентаризацію та експерт-
ну оцінку наукових розробок у різних галузях науки і виробництва з метою активізації їх коме-
рційного використання. Основною метою науково-технологічної та інноваційної діяльності на 
наступні роки має стати реалізація нових пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, за-
тверджених Верховною Радою України, а також пріоритетів інноваційної діяльності в галузях 
науки, промисловості, АПК, інших галузей, де Україна має значний науковий, технологічний і 
виробничий потенціал. 

Треба перетворити частину галузевих науково-дослідних і проектних інститутів в інжи-
нірингові фірми з розвиненою фінансово-економічною, маркетинговою і комерційною 
стpуктуpою, здійснити  санацію або закриття організацій, які працюють неефективно. 

З метою стимулювання технологічного оновлення малого підприємництва держава по-
винна використовувати такі форми: 

надання фінансової, методичної та організаційно-технічної допомоги в проведенні нау-
кових досліджень, упровадженні інновацій та інтенсифікації процесів передачі технологій; 

стимулювання венчурного бізнесу, франчайзингових відносин між підприємцями, залу-
чення суб’єктів малого підприємництва до участі в реалізації науково-технічних програм шля-
хом надання відповідних пільг в оподаткуванні та надання державних гарантій приватним ін-
весторам, які проводять дослідження і розроблення нових технологій; 

надання консультаційних послуг, зокрема створення банку даних щодо пошуку нових те-
хнологій або їх розробників, інноваційних проектів, а також установ, які здійснюють науково-
технічну експертизу; 

створення мережі технопарків та технополісів, бізнес-інкубаторів, виробничо-
технологічних центрів тощо. 

Реалізація запропонованих заходів дасть змогу створити всі передумови для забезпечення 
економічного зростання на основі широкого використання інновацій, розвитку наукоємних ви-
робництв, подолання ресурсовитратного характеру виробництва та його технологічне оновлен-
ня, підвищення конкурентоспроможності науково-технологічної та інноваційної політики, 
утвердження України як високотехнологічної держави. 

 
 
 

                                                      
1 Пересада А. А. Управління банківськими інвестиціями : монографія / А. А. Пересада, Т. В. Майо-

рова. – К. : КНЕУ, 2005. – С. 268. 
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4.4. Шляхи розвитку фінансово-кредитного забезпечення інноваційної  
діяльності малих підприємств 

 
Основною рушійною силою довгострокового економічного розвитку держави є інновації. 

На нинішній день, в період інтеграції України у світову ринкову систему господарювання, кон-
курентне становище держави буде визначатися наявністю інноваційного потенціалу та ефекти-
вністю механізмів його розвитку. Ступінь та динаміка розвитку інноваційних процесів є визна-
чальним показником економічного стану країни, здатності членів суспільства до дійсних рин-
кових перетворень за рахунок створення, впровадження, поширення та практичного викорис-
тання нової техніки, продукції та сировини, освоєння новітніх технологічних процесів, сучас-
них методів організації виробництва, його матеріально-технічного забезпечення тощо. 

Основною перешкодою на шляху інноваційного розвитку економіки у багатьох країнах, 
як правило, є хронічна нестача власних коштів у підприємств. Ця ж проблема є головним галь-
муючим фактором при переході до інноваційної моделі економічного розвитку і для України, 
вирішення якої без коштів держави, підприємств, приватних інвестиційних компаній та фондів 
є практично неможливим. Тому питання розвитку системи фінансово-кредитного забезпечення 
інноваційної діяльності малих підприємств виступає актуальною та далеко невирішеною про-
блемою в Україні. 

Найважливішою передумовою ефективної реалізації інноваційних процесів виступає від-
повідне фінансово-кредитне забезпечення цієї діяльності на всіх етапах. Під фінансово-
кредитним забезпеченням інноваційної діяльності слід розуміють діяльність у сфері пошуку, 
залучення і ефективного використання фінансових і кредитних ресурсів для реалізації іннова-
ційного проекту на усіх його стадіях. 

На початку періоду незалежності України практично єдиним джерелом фінансування на-
уково-технічного розвитку залишалися бюджетні асигнування та кошти децентралізованих фо-
ндів цільового призначення, які формувалися за адміністративно встановленими нормативами. 
Однак, на даний час в Україні досі не знайдено дієвих засобів адекватної заміни застарілого 
механізму фінансування інновацій. В умовах постійного скорочення бюджетного фінансування 
інноваційних заходів за рахунок державних коштів фінансуються у незначних обсягах перева-
жно фундаментальні та довгострокові прикладні дослідження, що мають загальнонаціонельне 
значення, а також міждержавні, загальнодержавні науково-технічні програми та проекти. Крім 
того, держава створює умови для фінансування науково-дослідних і дослідно-конструктор-
ських робіт із різних джерел. Сьогодні в Україні основними джерелами фінансування іннова-
ційної діяльності є: кошти Державного бюджету України та місцевих бюджетів; власні кошти 
спеціалізованих державних і комунальних інноваційних фінансово-кредитних установ; власні 
та позичені кошти підприємств; ресурси фінансово-кредитних організацій (банків, інвестицій-
них компаній, страхових компаній, венчурних фондів та ін.); кошти фізичних осіб, а також інші 
джерела, які не заборонені чинним законодавством [1, с. 272]. 

Наявність дефіциту державного бюджету, фінансова слабкість та незначні обсяги власно-
го капіталу більшості вітчизняних малих підприємств, відсутність мотивації у стратегічних ін-
весторів – усе це позбавляє можливості забезпечення інноваційних процесів за допомогою за-
значених джерел фінансування. Саме тому успішність економічної діяльності в інноваційній 
сфері останнім часом дедалі тісніше ставиться у залежність від ступеня залучення фінансових 
ресурсів банківських і небанківських фінансово-кредитних установ до системи фінансового за-
безпечення відтворювальних процесів. При цьому дуже важливо досягти стабільності і безпе-
ребійності фінансово-кредитної системи, прискорити її реорганізацію з метою надійного фі-
нансування матеріальних потоків виробництва та інноваційних процесів. Банківські та спеціа-
лізовані фінансово-кредитні установи можуть приймати більш активну участь в інноваційних 
процесах, спрямовуючи власну політику на якісне та своєчасне обслуговування інноваційної 
діяльності малих підприємств, використовуючи весь наявний спектр кредитно-інвестиційних 
операцій та послуг. Але ситуація, що склалася на нинішній день ускладнюється певними труд-
нощами. На даний час операції з надання фінансово-кредитних ресурсів для реалізації іннова-
ційних проектів малими підприємствами у вітчизняній практиці не набули поширення через 
наступні причини: відсутність дієвих механізмів стимулювання участі фінансово-кредитних 
установ у фінансуванні малого бізнесу та ефективної системи відбору найбільш ефективних та 
конкурентноздатних нововведень; наявність високого ступеня ризику неповернення вкладених 
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коштів через відсутність гарантій досягнення очікуваного; тривалі, як правило, терміни фінан-
сування; високі процентні ставок за такими кредитами та труднощі в їх отриманні; відсутність 
у більшості вітчизняних фінансово-кредитних установ досвіду фінансування інноваційної дія-
льності. Крім того, доцільно виділити переважно короткостроковий характер пасивів, якими 
розпоряджаються вітчизняні фінансово-кредитні установи, а відповідно – зацікавленість у фі-
нансуванні спекулятивних операцій зі швидким терміном окупності; низьку ліквідність об'єктів 
застави, що можуть бути передані у забезпечення інноваційного кредиту, а також відсутність 
такої застави у багатьох суб’єктів малого бізнесу; відсутність можливостей довгострокового 
рефінансування зі сторони Національного банку України [2, с. 981-982]. 

Водночас, це не означає, що фінансово-кредитним установам не треба приділяти належ-
ної уваги розвиткові інноваційної діяльності у сфері малого бізнесу. Разом з тим цілком очеви-
дно, що за нинішніх економічних умов залучення цих установ до фінансово-кредитного забез-
печення інноваційних процесів потребує розроблення та впровадження дійових стимулюючих 
заходів на державному рівні. Оскільки будь-яка діяльність у фінансово-кредитній сфері базу-
ється на аналізі, прогнозуванні та постійному моніторингу двох взаємозв'язаних показників – 
доходності й ризику, заходи щодо активізації фінансово-кредитного забезпечення інноваційної 
діяльності малих підприємств мають передусім забезпечити: вищий рівень доходності фінансу-
вання інноваційної діяльності порівняно з іншими активними операціями банків; зниження рі-
вня ризиків від вкладень в інноваційні проекти, що реалізуються малими підприємствами. 

Виходячи з цього, заходи щодо стимулювання діяльності фінансово-кредитних установ у 
інноваційній сфері мають розглядатися в двох аспектах. 

Перший аспект – пропозиції щодо підвищення доходності операцій з фінансово-
кредитного забезпечення інноваційної діяльності: 

звільнення від оподаткування прибутку фінансово-кредитних установ, отриманого від 
операцій з фінансування інноваційних проектів терміном більш як на 5 років; 

заохочення фінансово-кредитних установ до придбання акцій підприємств, які виготов-
ляють високотехнологічну продукцію шляхом звільнення від оподаткування тієї частини при-
бутку, яка спрямовується на придбання акцій даних підприємств; 

диференціація діючої ставки податку на прибуток фінансово-кредитних установ залежно 
від напрямів використання ресурсів шляхом зниження в разі довгострокового фінансування ви-
сокотехнологічних інноваційних проектів на строк від 3 до 5 років, а у випадку вкладення кош-
тів у короткострокові (спекулятивні) операції фінансового ринку – залишити ставку оподатку-
вання незмінною; 

створити систему пільгового довгострокового рефінансування Національним банком 
України тих комерційних банків, які активно фінансують підприємства, що реалізують високо-
ефективні інноваційні проекти у сферах економічного розвитку і мають стратегічний пріоритет 
з точки зору цілей державної економічної політики; 

запровадити державне відшкодування (часткове) процентних ставок за кредитами, що 
спрямовуються у інноваційні проекти, що реалізуються у пріоритетних галузях економіки, та 
передбачити відповідні обсяги відшкодування у Державному та місцевих бюджетах. При цьому 
отримувачі кредитів на фінансування інноваційних проектів сплачують проценти за нижчою 
(порівняно з ринковою) ставкою. Процентна різниця, що виникає за конкретним інноваційним 
кредитом, відшкодовується банку з відповідного державного (регіонального) фонду (або, на-
приклад, Державної інноваційної фінансово-кредитної установи); 

Другий аспект – пропозиції щодо зниження ризику фінансово-кредитних установ при фі-
нансово-кредитному забезпеченні інноваційної діяльності: 

забезпечення стабільності національної валюти на середньо- та довгостроковому інтер-
валах, що дасть змогу суб’єктам інноваційної діяльності (як кредиторам, так і реципієнтам) ма-
ти стійку базу для прогнозування надходжень від інноваційних вкладень на тривалому проміж-
ку часу; 

введення механізму обліку Національним банком України цінних паперів комерційних 
банків (векселів, облігацій), емітованих ними в рахунок сек’юритизації банківських активів, 
вкладених в інноваційні проекти, з дисконтною ставкою, нижчою від офіційно оголошеної 
НБУ; 
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організація державного страхування інноваційних вкладень малих підприємств за раху-
нок спеціально створеної страхової компанії, які розробляють і впроваджують високотехноло-
гічну продукцію та діяльність яких пов’язана зі значним інвестиційним ризиком; 

надання державних гарантій за стратегічно пріоритетними напрямами інноваційного фі-
нансування. Тут, зокрема, може бути використаний такий механізм: чим більше підприємство 
витратило власних ресурсів на фінансування інноваційних проектів у попередніх періодах, тим, 
відповідно, більша сума довгострокового інноваційного кредиту може бути надана йому бан-
ком та гарантована державою.  

Пропоновані пільгові умови з метою більш широкого залучення фінансово-кредитних 
установ до стимулювання інноваційної діяльності, на нашу думку, не є заходами, які ставлять 
їх у нерівне становище з іншими економічними суб’єктами, а необхідними передумовами акти-
візації діяльності цих інституцій у даному напрямку.  

Активну участь у фінансово-кредитному забезпеченні повинна приймати і держава, осо-
бливо на регіональному рівні. Так, для здійснення фінансової підтримки місцевих інноваційних 
програм і проектів можуть створюватися комунальні інноваційні фінансово-кредитні установи, 
кошти яких формуються за рахунок відповідного місцевого бюджету вітчизняних та іноземних 
інвестицій, добровільних внесків, залучених від фізичних та юридичних осіб, а також інших 
джерел коштів відповідно до чинного законодавства України. Саме такі установи повинні здій-
снювати супроводження реалізації інноваційних проектів, які фінансуються ними, та контро-
лювати цільове використання інвестованих коштів. 

Підсумовуючи викладене вище, з метою розвитку інноваційних процесів у сфері малого 
бізнесу, на нинішній день існує об’єктивна необхідність створення та введення в дію відповід-
ного механізму фінансово-кредитного забезпечення інноваційної діяльності малих підпри-
ємств, який повинен базуватися на активній участі економічних суб’єктів і широкому викорис-
танню усіх можливих джерел фінансово-кредитних ресурсів у даних процесах (рис. 4.4).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 4.4. Механізм фінансово-кредитного забезпечення інноваційної діяльності 
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Ще одним важливим питанням фінансово-кредитного забезпечення інноваційної діяль-
ності малих підприємств є оптимальний вибір та розподіл джерел фінансово-кредитних ресур-
сів залежно від стадії життєвого циклу інноваційної продукції (табл. 4.5).  

 
Таблиця 4.5 

Розподіл джерел фінансово-кредитних ресурсів за стадіями інновації 
Стадія створення інновацій та виробництва інно-

ваційної продукції 
Види фінансово-кредитного забезпечення 

Виникнення ідеї Пряме фінансування 
Фундаментальні дослідження Пряме фінансування 

Компенсації 
Прикладні дослідження Кредити 

Лізинг 
Приватне фінансування 
Компенсації 

Дослідно-конструкторські роботи Кредити 
Лізинг 
Приватне фінансування 
Компенсації 

Виробництво Кредити 
Лізинг 
Приватне фінансування 

 
Як видно з таблиці, на стадії виникнення ідеї виконуються дослідження незадоволених 

потреб споживачів, пошук та економічне оцінювання можливих шляхів їх задоволення. Резуль-
тати дослідження на цій стадії, як правило, не дають змоги розрахувати майбутню економічну 
ефективність інновацій, що обумовлює доцільність прямого фінансування цих витрат за раху-
нок власних коштів підприємств, бюджетних асигнувань та іноземних грантів. Практична реа-
лізація інноваційних ідей потребує фундаментальних досліджень, які проводяться науковими 
установами і мають значення для багатьох сфер економіки. 

Такі дослідження доцільно фінансувати за рахунок цільових бюджетних асигнувань і 
коштів Державної інноваційної фінансово-кредитної установи у формі безпроцентних кредитів 
або ж їх часткової компенсації за користування банківським кредитом. З просуванням інновації 
до стадії прикладних досліджень і дослідно-конструкторських робіт роль застосування прямого 
фінансування і компенсації підвищених витрат знижується, натомість поширюються такі фор-
ми інвестування, як кредити, лізинг та приватне фінансування (емісія акцій, боргових цінних 
паперів тощо), тоді як на стадії виробництва інноваційної продукції ці види фінансово-
кредитного забезпечення стають основними.  

На нинішній день існує об’єктивна потреба розроблення та реалізації широкомасштабних 
інноваційних та інвестиційних програм. Однак фінансовий потенціал більшості фінансово-
кредитних установ України є недостатнім для їх впровадження через недостатність власних і 
залучених коштів, які перебувають у їх розпорядженні. Фінансово-кредитна система України 
не зможе повною мірою відповідати вимогам активної взаємодії з реальним сектором економі-
ки, якщо не буде створене відповідне економічне середовище. В свою чергу це потребує ство-
рення на державному рівні дієвої і цілеспрямованої стратегії фінансуванні нових технологій, 
реалізації можливостей банків та інших фінансово-кредитних установ у їх фінансовому забез-
печенні. При цьому в економічних умовах, що склалися на нинішній день, вирішення даної 
проблеми вимагає комплексного підходу, який повинен враховувати інтереси держави та в усіх 
учасників інноваційного процесу. Важливими компонентами такого підходу повинно бути по-
силення ролі держави в процесах консолідації приватного капіталу для реалізації значних за 
обсягами інноваційних проектів у сфері малого бізнесу шляхом поєднання банківського капі-
талу, небанківських фінансово-кредитних установ, промислового капіталу та коштів науково-
дослідних організацій через створення холдингових, фінансово-промислових груп, банківських 
консорціумів, венчурних фондів, а також створення сприятливих умов для їх діяльності. Саме 
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ці компоненти й повинні виступати предметом для подальших досліджень у напрямку підви-
щення ролі банків у фінансуванні інноваційної діяльності. 

Звичайно, наведені в статті пропозиції не охоплюють усього комплексу заходів, які ма-
ють бути спрямовані на переорієнтацію поглядів та дій малих підприємств з короткострокових 
відносин на довгострокові суспільні та бізнесові цілі. Разом з тим практичне застосування за-
значених рекомендацій сприяло б суттєвому поліпшенню інноваційного клімату за рахунок по-
силення, насамперед, мотиваційних тенденцій як у держави, фінансово-кредитних установ, так 
і на підприємствах-інноваторах. 
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Розділ 5. ФОРМУВАННЯ КЛАСТЕРІВ МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ 
 
5.1. Кластери як інноваційний шлях розвитку України та Донецького регіону 

 
Окремі розвинуті країни, які мають значні природні ресурси, останнім часом обрали курс 

на зменшення інтенсивності їх споживання і основою свого розвитку визнали інноваційний фа-
ктор. Кожна успішна держава, якою зараз не є Україна, повинна розвиватися не екстенсивним, 
а інтенсивним шляхом, тобто насамперед підтримувати інноваційну діяльність. 

Підприємствам бракує коштів для реконструкції і модернізації обладнання. У зв’язку з 
цим виникла гостра необхідність у формуванні нової державної політики, заснованої на пер-
шочерговому посиленні ролі регіонів і розробці нових виробничих систем на основі мережевих 
структур – інноваційних кластерів. Як вважає С.І.Соколенко, «кластери допомагають заповни-
ти порожнечу між бізнесом, дослідженнями й ресурсами, таким чином, швидше видаючи знан-
ня на ринок. Успішні кластери пропагують інтенсивну конкуренцію одночасно зі співробітниц-
твом. Вони збільшують продуктивність, залучають інвестиції, пропагують дослідження, підси-
люють промислову базу…» [1, с.7]. 

Питаннями підвищення конкурентоспроможності регіонів та розробкою методології по-
будови нових інноваційно-виробничих мережевих структур на регіональному та національному 
рівнях займаються багато зарубіжних і вітчизняних науковців. Серед них окремо слід відзначи-
ти комплексні дослідження С.І. Соколенко [2], М.П.Войнаренко [3], В.І. Дубницького [4], 
Н.Г.Каніщенко [5], В.І. Захарченко [6]. Широта та багатоаспектність цієї проблематики  вима-
гає більш детального і всебічного наукового вивчення. Мета полягає в обґрунтуванні необхід-
ності створення інноваційних кластерів для підвищення конкурентоспроможності України та 
покращення стану Донецького регіону.  

Термін «кластер» як окрема економічна категорія з’явився в економіці при дослідженні 
процесів виникнення географічно локалізованих груп компаній і об’єднань, що спеціалізують-
ся на певних видах економічної діяльності. Вперше на це явище звернув увагу Альфред Мар-
шал. Розглядаючи особливості промислових регіонів, він відзначив тенденцію до концентрації 
на таких територіях спеціалізованих компаній. Але автором кластерного підходу в економіці 
вважають М. Портера, який визначає «кластер – як територіальне об'єднання взаємозалежних 
підприємств різних галузей в межах відповідних промислових регіонів, що спрямовують свою 
діяльність на виробництво конкурентної продукції світового рівня» [7, с.9].   

Концепція створення кластерів (т.з. «кластерна ініціатива») - це новий спосіб мислення 
про конкурентоспроможність підприємств, регіонів і країни. Її суттю є стимулювання співробі-
тництва між окремими підприємствами, прискорення їх інноваційної діяльності і, як наслідок, 
поліпшення конкурентної позиції (рис. 5.1) [8, с.11].  Кластери виникають майже в усіх галузях 
економіки: як у промисловості, так і у сфері послуг, як в секторах високих технологій (наноте-
хнології), так і в традиційних галузях виробництва. Вони характеризуються різним рівнем ін-
новаційності та технологічного удосконалення, і, відповідно, різними стратегіями та перспек-
тивами розвитку. 

В Україні зараз функціонує більше двадцяти кластерів. Як і в більшості європейських 
країн, координатором першого українського кластера була не місцева влада, а недержавна ор-
ганізація – асоціація «Поділля Перший» (PPNGO), метою якої був розвиток підприємницької 
активності через консолідацію зусиль державних органів влади, муніципальних утворень (міст 
Кам`янець-Подільский, Староконстантинова, Грицива та інші), наукових організацій (Хмель-
ницького технологічного університету), різних агентств та асоціацій, підприємницьких кіл та 
банківських структур (Укрсоцбанк, Хмельницька торгово-промислова палата) [9, с.242].  

Відмінною рисою кластера є його інноваційна спрямованість. Саме тому успішні класте-
ри формують там, де здійснюється або очікується прорив у сфері техніки й технології чи запо-
чатковується виробництво з подальшим виходом на нові ринки збуту.  

У вітчизняній економіці процеси кластерізації відрізняються не координованістю дій, ни-
зькою ефективністю вже створених мережевих структур, відсутністю відповідного стимулю-
вання. Причини, що заважають розповсюдженню таких інноваційних систем в Україні та не 
дозволяють підприємствам більш гнучко реагувати на зміну умов господарювання, можна 
представити у вигляді схеми [10, с.8] (рис. 5.2).  
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Рис.5.1. Характерні особливості успішної роботи кластерів [8, с.11] 
  

 

 

 

 
Рис. 5.2. Основні причини слабкого розповсюдження процесів кластерізації в Україні 
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Донецький регіон є одним з найбільш розвинених промислових регіонів України. Саме 
тому має сенс розглянути можливість створення кластерів на його території. Кластери, які мо-
жна ініціювати у Донецькій області, - це переважно металургійні та гірничошахтні кластери, а 
також кластери нанотехнологій та машинобудування (обладнання для вугільної та гірничодо-
бувної промисловості). У 2009 році було розроблено стратегію розвитку «Донбас 2025: страте-
гія майбутнього», в якій йдеться про необхідність створення інноваційних кластерів для пода-
льшого розвитку регіону [11]. Американські експерти Monitor Group після завершення першого 
етапу досліджень виділили в економіці Донецької області два ключові кластери, які, на їхню 
думку, мають стати «локомотивом» розвитку регіону. Це металургія та сільське господарство. 
Такі висновки було зроблено після аналізу 20 кластерів регіональної економіки. 

Що стосується металургії, то для покращення положення в країні необхідно напівфабри-
кати продавати в Європу для подальшої переробки, а продукцію високого переділу спрямову-
вати на вітчизняний ринок. 

У Донецькому регіоні виокремилась ще одна потужна галузь, яка сьогодні поступається 
металургії лише за обсягами виробництва, – це машинобудування. За радянських часів її частка 
у експорті була вища, ніж частка будь-якої іншої галузі. Тому створення машинобудівного кла-
стеру допоможе функціонувати більш ефективно не лише цій галузі, а й економіці усього регі-
ону. У рейтингу машинобудівельних підприємств перші три місця за розміром чистого доходу 
(виручки) посідають: ВАТ «Маріупольський завод важкого машинобудування», ВАТ «Азовза-
гальмаш», ЗАТ «Новокраматорський машинобудівний завод», на які потрібно покласти всі на-
дії. 

Внукова Н.М. вважає, що «особливу увагу слід приділяти насамперед машинобудуванню. 
В Україні немає внутрішнього ринку, економіка країни є експортнозалежною. І внутрішній ри-
нок можна й потрібно розвивати через машинобудування – металургійне, вугільне, сільського-
сподарське… У цьому сенсі перспективним є навіть звичайне вагонобудування, в країні дефі-
цит вантажних вагонів» [12, с.73]. 

В Донецькому регіоні машинобудівна продукція традиційно розрахована на попит, пере-
дусім, підприємств вугільної та металургійної промисловості, які є основними ринками збуту. 
Це пояснюється концентрацією цих підприємств в регіоні та говорить про близькість їх розта-
шування [13,с.84]. 

Крім машинобудування, відродження колишніх технологічних ланцюжків могло 
б вивести на провідні позиції хімічну промисловість та «оборонку», що у перспективі допомо-
же повернути донецьким виробникам традиційні ринки збуту наукоємної продукції в Росії 
та інших країнах СНД. Крім того, в регіоні багато великих промислових споживачів, які тери-
торіально розташовані близько один від одного та мають гарний доступ до місцевих природних 
ресурсів. Але майже усі вони мають низьке інформаційне забезпечення, яке потребує якісного 
удосконалення шляхом утворення кластерів. 

У перспективі, звичайно, можна мріяти й про польоти в космос, і про нанотехнології, 
і про будівництво космодромів, адже регіон забезпечений спеціалізованою в різних напрямках 
робочою силою, висококваліфікованими спеціалістами з науковими ступенями для ефективно-
го функціонування кластерів. До 2012 року планується відкрити чотири науково-учбові центри 
з нанотехнологій для підготовки магістрів та аспірантів, один з яких буде розташовуватися в 
Донецьку [14].  

Отже, Україна має значний потенціал для кластеризації як в області високих технологій, 
так і в традиційних напрямках. Необхідно лише забезпечити фінансову підтримку кластерних 
ініціатив з боку держави, щоб кластери мали змогу швидше розвиватися та ефективніше діяти. 

В цілому формування кластерів приводить до певних переваг у розвитку регіонів, але по-
ки що в державі є ряд негативних факторів, які стримують їх утворення: відсутність державних 
програм сприяння їх розвитку, недосконала законодавча база тощо. 

Що стосується розвитку кластерів у Донецькому регіоні, то тут слід відзначити, що регі-
он має висококваліфіковану робочу силу, місцеві природні ресурси, широко розвинену інфра-
структуру та багато інших факторів, які роблять можливим створення кластерних об’єднань. 
Перспективним бачиться створення двох великих кластерів – металургійного і машинобудівно-
го, як головних китів, на яких побудована промисловість регіону і від ефективного функціону-
вання яких залежить характер розвитку території в цілому.  У майбутньому можливе створення 
кластерів, пов’язаних з нанотехнологіями та будівництвом. 
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5.2. Туристичні кластери: особливості формування та функціонування 
 
Міжнародне визнання ефективності кластерного підходу та спрямованість України на ін-

новаційну економіку вимагають застосування ефективних ринкових механізмів для підвищення 
конкурентоспроможності держави на світовому глобалізаційному просторі. Такий підхід ґрун-
тується на кластерних моделях регіональної економіки і залишається основою економік майже 
всіх промислово розвинених країн.  

Спрямованість економіки України на кластеризацію підтверджується Державною цільо-
вою економічною програмою «Створення в Україні  інноваційної інфраструктури на 2008-2012 
роки», метою якої є забезпечення «підвищення конкурентоспроможності національної еконо-
міки та ефективне використання вітчизняного науково-технологічного потенціалу» [1, с. 1], та 
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проектом розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції створення 
кластерів в Україні», в якому передбачалося «визначення загальних засад створення та розвит-
ку кластерів для забезпечення високих темпів економічного зростання та диверсифікації еко-
номіки» [2].  

Слід зазначити, що кластеризація туристичної сфери діяльності, як перспективного на-
пряму економіки України, особливо напередодні проведення Євро-2012, відбувається повіль-
ними темпами, хоча спостерігається позитивна її динаміка. Найбільш успішними прикладами 
стали кластер сільського туризму «Оберіг», туристичний кластер «Кам’янець», кластер 
«ЕКОТУР», туристично-рекреаційний кластер «Гоголівські місця Полтавщини», Славутицька 
міська громадська організація «Туристичний кластер – Славутич», «Туристичний кластер «Пі-
вденне туристичне кільце» [3]. З’являються ініціативи створення кластерів й в інших областях 
України.  

З огляду на зростання кількості кластерів в туристичній сфері діяльності виникла про-
блема пошуку особливостей функціонування таких об’єднань в туризмі, актуальність якої 
обумовлена відсутністю законодавчого визначення порядку створення і функціонування турис-
тичного кластера, під яким розуміють географічно сконцентровану в межах регіону групу під-
приємницьких структур й організацій пов’язаних прямо чи опосередковано з обслуговуванням 
туристів, що спільно використовують туристичні ресурси, спеціалізовану туристичну інфра-
структуру, локальні ринки праці, здійснюють спільну маркетингову, рекламно-інформаційну, 
наукову діяльність, але конкурують між собою. 

Проблема кластеризації туристичного бізнесу є цікавою як зарубіжним, так і вітчизняних 
науковцям. Особливо слід відзначити праці К.А. Андрющенка, М.П. Войнаренка, Л.І. Гонтар-
жевської, І.М. Дишловий, В.Ф. Кифяка, С.І. Соколенка, С.Н. Соколова, О.О. Теребуха, 
Н.В. Чорненької, І.Ю. Щвець, Так, останньою запропоновано концепцію створення туристич-
них кластерів, в основу якої покладено використання економічного, організаційного і правово-
го механізмів [4], Л.І. Гонтаржевська, В.Ф. Кифяк, О.О. Теребух підкреслюють необхідність 
застосування системного підходу до управління туристичним кластером [5-7].  Науковцями 
О. Крайник, М. Біль розроблено типову структуру туристичного кластера в регіоні [8], а 
І.М. Дишловий – модель функціонування такого об’єднання, в якій скооперовано зусилля регі-
ональних органів влади і ключових учасників кластерів для формування туристичного продук-
ту на основі його диверсифікації з огляду на попит споживачів [9]. Незважаючи на значну кіль-
кість публікацій зі створення та управління туристичними кластерами, проблема удосконален-
ня їхнього функціонування залишається відкритою, оскільки особливості розвитку туризму в 
кожному регіоні потребують розробки і впровадження відповідних механізмів впливу на діяль-
ність кластерних об’єднань.  

Функціонування кластерів в міжнародній практиці спрямоване на досягнення конкурент-
них переваг всієї організації завдяки ефекту синергізму, що забезпечить підвищення конкурен-
тоспроможності та отримання економічної і соціальної ефективності кожного з її членів. Проте 
така ефективність діяльності не притаманна більшості українських туристичних кластерів, вне-
сок яких залишається несуттєвим в соціально-економічний розвиток регіонів, а тому ці 
об’єднання потребують реальної участі кожного члена, їхньої ініціативності, інновацій, інфор-
маційного забезпечення, інтеграції для активізації сталого розвитку туризму на всіх рівнях.  

Відзначимо, що ефективність туристичного кластера залежить насамперед від соціальних 
чинників, тобто від партнерських взаємин між його учасниками, що пропонують для реалізації, 
перш за все, інформацію, а потім надання послуг за цією інформацією. Тому достовірність, ак-
туальність, доступність інформації потребує довіри і поваги у взаємовідносинах при створенні 
й функціонуванні туристичного кластерного об’єднання, оскільки комплексність інформацій-
них потоків дозволяє синхронізувати всі етапи створення туристичного продукту та надання за 
ним сервісу.  

Як показує практика, кластери туристичної сфери діяльності об’єднують сукупність га-
лузей, що формують туристичний продукт і сприяють підвищенню його конкурентоспромож-
ності. Це вимагає постійного дослідження внутрішнього середовища кожного підприємства-
члена кластера, а також оновлення його меж у зв’язку з появою нових підприємств і галузей, зі 
зміною умов функціонування ринку, державного регулювання, міжнародної ситуації тобто тих 
чинників, що здійснюють зовнішній опосередкований вплив на туристичну сферу діяльності.  
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Найбільш пріоритетним при створенні туристичного кластера є території, на яких турис-
тична діяльність ведеться найбільш активно. Взагалі, однією з особливостей кластерів у турис-
тичному бізнесі України стала зосередженість їхнього розташування в західних та центральних 
регіонах країни. Зокрема, Львівська область, на рівні з АР Крим та м. Києвом, позиціонується 
як туристичний регіон привабливий для іноземних та внутрішніх туристів через давню історію, 
природні ресурси, унікальну культуру і побут та близькість до європейського кордону. Тому, в 
2010 р. було ініційовано розробку «Спільної стратегії розвитку українсько-польського транско-
рдонного регіону (Волинська, Львівська, Закарпатська області та Люблінське і Підкарпатське 
воєводства) на період до 2015 року», де передбачено створення транскордонного туристичного 
кластеру через визначення туристсько-рекреаційної діяльності однією з основних пріоритетів 
його розвитку.  

В той же час, східні області, особливо напередодні «Євро-2012», коли передбачається 
значне зростання туристичного в’їзного потоку, також бажають привернути увагу туристів до 
себе і отримати імідж туристичної території. Так, наприклад, Донецька область, не зважаючи 
на наявність унікальних природних ресурсів – Азовського моря, крейдових гір у 
м. Святогірськ, соляних шахт та двох національних парків, асоціюється з промисловістю, ма-
шинобудуванням та вугледобуванням і позиціонується як промисловий центр України, хоча всі 
умови для розвитку туризму на основі створення високоякісного туристичного кластера під на-
звою «Святі гори» є. На визначеній території сконцентровано 129 пам’яток археології, 73 
пам’ятки історії, а географічне розташування та унікальна флора надали можливість створення 
оптимальних кліматичних умов не тільки для відпочинку, але і для лікування. Для туристів 
працює близько 135 санаторно-курортних і 20 дитячих оздоровчих закладів, що складає майже 
5% усіх санаторно-курортних закладів країни та майже 40% таких закладів в Донецькій облас-
ті. 

Отже, ще однією з особливостей функціонування туристичного кластера, на нашу думку, 
є концентрація його підприємств і суб’єктів підприємництва в рамках однієї дестинації, що до-
зволяє забезпечити високу конкурентоспроможність сектору виробництва туристичних послуг 
та його найближчому оточенню: споживачам, конкурентам, постачальникам.  

Таким чином, туристичний кластер формується на певній території, яка є цікавою для ту-
ристів, тобто має певні унікальні туристичні ресурси: природні, історичні, культурні, розважа-
льні, а також розвинену інфраструктуру, що забезпечить потреби туриста в розміщення, харчу-
ванні, транспортуванні та розвагах (рис. 5.3).  

Наступною особливістю діяльності туристичного кластера є провідна роль туристичного 
оператора, навколо якого повинні концентруватися туристичні агенції, заклади розміщення та 
оздоровлення туристів, підприємства харчування та перевезення туристів, заклади організації 
дозвілля та індустрії розваг, фінансові та страхові установи, органи державної влади тощо. Та-
ке місце туристичного оператора підтверджується залежністю ефективності функціонування 
кластера від сформованого туристичного продукту та туристичного маршруту, обраного турис-
том, оскільки всі їхні складові пов’язують об’єкти, які перетворюються з конкуруючих у взає-
модіючі для якісного надання туристичного сервісу, що потребує туристоцентристського під-
ходу до задоволення попиту. Отже, туристичний потік є одним з основних показників ефектив-
ності туристичного кластера, а його зростання - підґрунтям успішної діяльності утворення. В 
той же час, інтенсивність туристичного потоку напряму залежить від атрактивності дестинації, 
яка проявляється не тільки в природних, культурних, історичних об’єктах, а й в розвитку мате-
ріально-технічної бази (транспорті, комунікацій, закладів розміщення), маркетингових підхо-
дів, кваліфікованого персоналу тощо.  

Аналіз практики роботи туристичних кластерів в Україні засвідчив їхню спеціалізацію на 
просуванні одного виду туризму з комбінованими та диференційованими маршрутами. Особ-
лива увага надається сільському зеленому туризму як одному із способів диверсифікації дже-
рел прибутків сільського населення, як компоненту комплексного розвитку сільських терито-
рій та сільської інфраструктури, а також як одному з факторів стратегії подолання бідності в 
сільській місцевості [10].  

В Карпатському регіоні, що охоплює Івано-Франківську, Закарпатську, Львівську та Чер-
нівецьку області, при наданні послуг сільського зеленого туризму популярними стали природо-
знавчий, кінний, історико-етнографічний туризм, фольктуризм, рафтинг, велотуризм. Південь 
України серед своїх цікавинок, окрім моря і гір, пропонує ознайомлення з побутом, пам’ятками 
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культури та історії кримських татар, болгар, німців, греків. Особливостями Поділля стали при-
родні (гори Кременецькі, Товтри, Вороняки, Гологорами, Оппіля та глибокі каньйонами Дніст-
ра, Південного Буга з численними притоками) та архітектурно-історичні (Кам‘янець-
Подільська та Хотинська фортеці) пам’ятки. Серед головних центрів Центрального та Східного 
регіонів в розвитку сільського зеленого туризму виділяються батьківщина Т.Г. Шевченка м. 
Корсунь-Шевченківський, Миргород, Великі Сорочинці, Диканька – місця, пов‘язані з 
М.В. Гоголем, а також столиця українського гончарства – село Опишня, недалеко від якого 
можливо побачити найбільше в Європі скіфське городище.  

 

 
 

Рис. 5.3. Структурна модель туристичного кластеру 
 
Слід зауважити, створення кластера, що спеціалізується на одному виді туризму, є недо-

цільним, оскільки задоволення забаганок туриста вимагає комплексу підготовлених та заздале-
гідь організованих заходів, що по своїй суті є окремими послугами певних видів туризму, але 
носять вторинний характер при формуванні туру. Проте кластерів для організації ділового, 
спортивного, подієвого та інших видів туризму поки що в Україні не створено. 

А втім, при організації туристичного кластерного об’єднання в межах окремої дестинації 
необхідно вивчити попит і виявити потреби у турпродуктах різних категорій споживачів. І у 
зв’язку з цим має відбутися узгодження загальних цілей усіх учасників туристичного кластера 
спрямоване на сталий розвиток туризму на основі організації ефективного міжгалузевого спів-
робітництва, створенні єдиної інформаційної системи, раціонального використання природно-
рекреаційних, науково-технологічних, інтелектуальних, земельних та культурних ресурсів де-
стинації. Отже, кластеризація туристичної сфери діяльності є інноваційним механізмом вико-
ристання всіх видів ресурсів та об’єднання зусиль для розв’язання соціально-економічних про-
блем регіону [11, c. 77].  

Одним із очікуваних результатів діяльності туристичного кластера є поліпшення інвес-
тиційної привабливості регіонів та забезпечення зростання залучення вітчизняних та іноземних 
інвестицій в матеріально-технічну базу туризму й інтелектуальний розвиток його людського 
капіталу, що потребує постійної фінансової підтримки розвитку стратегічного потенціалу кож-
ного члена об’єднання. Зрозуміло, що ефективність вкладених інвестицій буде вищою при пов-
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Сувенірна продукція 

Фінансові послуги 
Страхування 
Банківські послуги 
Державна підтримка 
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ному задоволенні потреб туристів у подорожі, тобто при підвищенні якості туристичного про-
дукту до максимального рівня у стратегічній перспективі, що потребує розробки стратегій ко-
жного учасника кластера та альтернативних стратегій функціонування кластерного об’єднання 
при безпосередній участі органів державної влади й наукових установ.  

Таким чином, при організації туристичного кластера та розробці стратегії його діяльності 
необхідно враховувати окремі показники розвитку туризму в дестинації, тобто кількісні дані 
привабливості території для туристів.  

Враховуючи проведений аналіз, розроблено систему кваліфікаційних показників, які вар-
то використовувати при оцінці перспективності створення туристичного кластеру в певній де-
стинації (табл. 5.1). 

 
Таблиця 5.1 

Перелік кваліфікаційних показників оцінки перспективності створення 
 туристичного кластера 

№ з/п Показник 
1 Динаміка кількості туристів за п’ять років  
2 Частка податкових зборів від туристичної діяльності 
3 Середній період проживання туриста на території дестинації 
4 Кількість осіб, що пройшли лікування та/або оздоровлення в дестинації 
5 Рівень забезпеченості туристсько-рекреаційними ресурсами дестинації: 

природні заповідні (охоронювані) території 
пам’ятки історії та архітектури 
музеї та інші заклади культури 
лікувально-оздоровчі заклади 
природні ресурси 
розважальна інфраструктура 

6 Частка зайнятих у туризмі 
7 Кількість місць розміщення 
8 Частка навчальних закладів, що готує професійні кадри для туризму  
9 Динаміка надходжень до бюджету з регіону (дестинації) 
10 Кількість підприємств, що займається туристичною діяльністю 
11  Розвиненість інфраструктури транспортування й комунікацій 
12 Рівень атрактивності туристичних ресурсів 
13 Частка прибутку в доході кластера 
14 Рівень витрат на утримання кластера 
15 Інтенсивність туристичного потоку 
16 Коефіцієнт сезонності   

  
Наведені показники характеризують стан туристсько-рекреаційної діяльності в масшта-

бах певної туристичної дестинації, що повинна стати основою формування туристичного клас-
тера там, де спостерігається стійка тенденція розвитку туристичної галузі. 

Отже, кластерне об’єднання є інноваційною організацією, а розвиток туристичних інно-
вацій в регіонах має багато передумов. В Україні існують численні приклади туристичних кла-
стерів, проте їхня дієвість та ефективність залишається спірною через зосередженість на одно-
му виді туризму, декларативність діяльності та ігнорування споживчого попиту на окремі тури-
стичні послуги. 

В той же час, інноваційний розвиток, який відбувається при кластерному об’єднанні, має 
бути інтегрованим, а діяльність членів туристичного кластера узгодженою і спрямованою на 
створенні унікального бренду та комплексу послуг, що надаватимуться туристам як особливі. 

Використання кваліфікаційних показників на етапі планування створення туристичного 
кластеру дозволить від описового характеру його привабливості перейти до економічного об-
ґрунтування, що дозволить залучити більшу кількість членів всього циклу надання туристич-
них послуг, а це дозволить проводити маркетингові дослідження потенціальних та реальних 
споживачів туристичних послуг і розробляти та застосовувати більш активну та агресивну 
компанії з їхнього просування.  
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Таким чином, туристичне кластерне об’єднання дозволить досягти ефективної взаємодії 
всіх його учасників на основі інтеграції їхньої діяльності й забезпечить отримання синергетич-
ного ефекту, формами прояву якого є зниження витрат і підвищення конкурентоспроможності 
учасників кластеру, а також зростання привабливості туристичної дестинації. 
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5.3. Розвиток Слов’яно-Лиманської туристсько-рекреаційної зони  
Агломерації «Північний Донбас» і створення туристсько-рекреаційного 

кластера «Сіверський Донець» 
 
У цей час індустрія туризму є однією з високоприбуткових і найбільш динамічних галу-

зей світового господарства. За даними Всесвітньої туристської організації (ВТО) і Міжнарод-
ного валютного фонду, туризм вийшов на перше місце у світовому експорті товарів і послуг, на 
частку туризму доводиться близько 10% світового валового продукту. 

Сучасний розвиток туризму в Україні характеризується наявністю глибоких протиріч у 
його організаційній структурі, напрямках розвитку.  

Це виражене: 
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- у відсутності системи державного керування туристською сферою на регіональному й 
муніципальному рівнях (ст.3 ЗУ « Про туризм» передбачає таке регулювання); 

- стан туристської галузі, з одного боку, оцінюється як кризове  (діюча матеріальна база 
туристської галузі 90-х р.р.), з іншого боку, відзначаються високі темпи  будівництва туристсь-
ких об'єктів, що відповідають найвищим світовим стандартам. 

Для підвищення ефективності туристської діяльності необхідно розробити цілісну систе-
му керування, що відповідає сучасним і перспективним вимогам динамічного розвитку. Цільо-
ва прихильність туризму до ресурсного потенціалу певного простору, є основою виділення й 
проектування територіальних туристських рекреаційних комплексів з формуванням певного 
організаційно-економічного механізму керування.  

Економічна структура туризму, як правило, регіональна, тобто прив'язана до певної тери-
торії. Туризм як об'єкт керування може мати кілька центрів у регіоні, і може бути міжрегіона-
льним. У цьому сенсі туризм є регіональна або територіальна система. Регіональна система ту-
ризму прив'язана більшою мірою до адміністративно-територіальних меж, територіальний ту-
ристсько-рекреаційний комплекс - до природних і культурних комплексів. У подальшому, для 
того, щоб вийти на побудову цілісної системи керування розвитком туристсько-рекреаційної 
діяльності ми повинні чітко розуміти які проблеми є в цій галузі. 

Проблеми в сфері туристсько-рекреаційного розвитку територій: 
• поверхневе уявлення про склад турпродукта і, як наслідок, спотворене розуміння взає-

мозв'язку туризму й рекреації, 
• відсутність правового поля, у рамках якого формується й функціонує інфраструктура 

рекреації та туризму,  
• слабке розуміння оптимуму локалізації «крапки рівноваги» між зусиллями держави, 

комерційного сектору й місцевих Громад у сфері рекреації та туризму. 
Мабуть, найслабшим місцем у сучаснім розумінні туризму є поняття про «туристичний 

продукт». Більш коректно було б говорити про рекреаційний продукт, точніше, про розвиту 
сферу рекреаційних послуг, прив'язаних до рекреаційних зон, що й обслуговуються, звісно, го-
тельним сервісом, мережею підприємств громадського харчування, екскурсійними програмами 
і транспортом.  

Успішний внутрішній туризм може розвиватися тільки на основі попередньої розгор-
нутої рекреації, яка, у свою чергу, повинна спиратися на попередньо вибудовану систему рек-

реаційних територій. 
Туристсько-рекреаційна сфера України ефективно зможе розвиватися тільки за умови, 

що туризм повинен спиратися на попередньо розгорнуті рекреаційні можливості. Останні по-
винні визначатися з урахуванням рекреаційних потреб громадян, для чого необхідно їх попере-
днє вивчення. Розгортання спектра рекреаційних можливостей передбачає виправлення дефор-
мацій правового поля, а також принципово інший підхід до планування, при якому характер 
освоєння територій будуть визначати не тільки місцева регіональна влада та діячі з ланцюжка « 
інвестор-забудовник-архітектор», але і представники місцевих Громад. Для реалізації такого 
підходу місцеві Громади повинні більш активно брати участь у розв'язанні принципових пи-
тань землекористування, планування й освоєння через своїх виборних представників і громад-
ські організації. 

Засобами правового регулювання туристської галузі виступають законодавчі акти і про-
цедура територіального планування, засобами облаштованості – ландшафтно-архітектурне 
проектування і формування спеціальної інфраструктури. 

В Україні, на жаль, не існує комплексного вирішення зв'язаних нерозривно завдань керу-
вання територіями, які базуються на регулюванні містобудівних і земельно-майнових відносин. 

Розвиток туристсько-рекреаційної галузі в Слов’яно-Лиманській туристсько-рекреаційній 
зоні  агломерації «Північний Донбас» повинен стати одним із чотирьох проектованих «центрів  
росту» у стратегії розвитку економіки північного регіону в цілому.  

Переваги північного регіону у розвитку туристичної галузі: 
- унікальність місця розташування Слов’яно-Лиманської туристсько-рекреаційної зони; 
- наявність природно-ресурсного потенціалу (територія району одна із найбільш екологі-

чно чистих в області – більше ніж 90% екологічної чистоти); 
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- наявність на території Слов’яно-Лиманської туристсько-рекреаційної зони діючих рек-
реаційних підзон: 

(«Святогір’я», «Сіверський Донець» (Щурово, Брусино), «Блакитні озера», «Червоний 
Оскол»); 

- наявність на території Слов’яно-Лиманськоъ туристсько-рекреаційної зони заповідних 
зон державного значення: національний природний парк «Святі гори» (територія Святогір’я, 
Яровської та Новселівської селищних рад), заповідник Академії наук України «Крейдові гори» 
(територія Ямпільської селищної та Криволуцької сільської рад); 

- наявність історико-архітектурного потенціалу (на території Святогір’я розташовані: 
Святогірський монастир, Миколаївська церква, підземні крейдові печери, історичні поселення  
третього тисячоліття д.н.е. тощо). 

Основним завданням у рамках стратегії розвитку агломерації «Північний Донбас» стає 
використання переваг Слов’яно-Лиманської туристсько-рекреаційної зони, які дозволили б ста-
ти ключовими зонами - «крапками економічного росту», у підвищенні конкурентоздатності 
своїх територій. Крапками економічного росту і називають кластерні об'єднання, які протягом 
90-х років поширилися майже всім світом. 

Кластер за визначенням М. Портера – є географічно сконцентрована група взаємозалеж-
них компаній, спеціалізованих постачальників, постачальників послуг фірм у споріднених га-
лузях, а також пов'язаних з їхньою діяльністю організацій, що конкурують і при цьому ведуть 
спільну діяльність. 

Світовий досвід показує, що в умовах ринку кластери – найбільш ефективні й гнучкі 
структури. 

Кластерні концепції є відносно новим підходом, що розглядають проблеми взаємодії го-
сподарюючих суб'єктів з державою  на основі державно-приватного партнерства, за допомогою  
трансформації  ізольованих організацій у підприємницькі мережі.  Основне їхнє завдання поля-
гає у забезпеченні виробничо-комерційної діяльності на основі ефективного стратегічного аль-
янсу і ділового співробітництва. 

Проблеми, які можуть виникнути на шляху створення кластера: 
- нерозвиненість інфраструктури і транспорту (що є проблемою більшості районів); 
- низький рівень економічного розвитку сільських територій району; 
- брак туристських кадрів; 
- тривалий період формування кластера (тобто не миттєве одержання користі від його 

створення). 
Вирішення цих проблем у рамках туристсько-рекреаційного кластера буде сприяти ство-

ренню сучасного  конкурентоспроможного туристського комплексу. 
При формуванні туристсько-рекреаційного  кластера Слов’яно-Лиманської туристсько-

рекреаційної зони необхідно виділити такі етапи: 
- визначення основних конкурентних переваг Слов’яно-Лиманської туристсько-

рекреаційної зони серед інших зон у Донецькій області й  Україні, та позначити території, де 
виділені переваги проявляються найбільш яскраво; 

- проведення туристського районування (зонування) за принципом завершеності турист-
ських маршрутів; 

- ідентифікація географічних меж рекреаційно-туристичного кластера, обумовлені транс-
портними комунікаціями (стан автомобільних доріг, залізничного і водного транспорту)  які 
з'єднують між собою основні центри притягання туристів; 

- визначення «ключової ланки»: у нашому випадку основною ланкою є надання готель-
них і санаторних видів послуг зовнішнім і внутрішнім туристам; 

- визначення «горизонталі» організацій, що забезпечують комплекс додаткових послуг на 
умовах взаємозв'язку з основними послугами. 

Необхідно враховувати при створенні туристсько-рекреаційного кластера умови, які ма-
ють тенденцію змінюватися, це: 

- соціо-культурні умови (традиції й культури місцевого населення); 
- політичну ситуацію на території кластера; 
- економічне середовище,  зумовлене рівнем економіки та життя населення, яке впливає 

на вартість і попит товарів і послуг, у т.ч. туристського призначення. 
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При формуванні туристсько-рекреаційного кластера необхідно приділити увагу взаємоз-
в'язкам між його складовими. Це виражається у взаємозв'язку наступних елементів: 

- «транспорт - засоби розміщення - харчування» - як основних послуг кластера; 
- «державне керування - комерційні організації - науково-освітні установи». 
Створення туристсько-рекреаційного кластера у рамках  агломерації «Північний Донбас» 

дозволить створити  конкурентоспроможний туристсько-рекреаційний ринок, який призведе до 
створення й просуванню бренда Слов’яно-Лиманського рекреаційно-туристичного регіону, ро-
сту добробуту населення, внесе вклад у розвиток економіки регіону, збереження й раціональ-
ного використання культурного й природного потенціалу. 

Що таке туристичний кластер («горизонталь» додаткових послуг на умовах взаємозв'язку 
з основними туристськими послугами), добре видно на наступній схемі: 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 5.4. Інтегративна система взаємозалежних видів послуг туристичного кластера 

 
«Ключова ланка» кластера - основна послуга, це надання туристичних послуг. 
Усі види додаткових послуг, стосовно майбутнього туристсько-рекреаційного комплексу, 

можна розділити на чотири категорії: 
Перша – комунальні послуги, які абсолютно необхідні для надання основної послуги: те-

хнічна експлуатація будинків, водопостачання і каналізація, тепло-газо-електропостачання, 
пожежна охорона, утримання і ремонт автодоріг і пішохідних доріжок, зовнішнє освітлення, 
утилізація сміття, прибирання приміщень і мийка вікон, хімчистка, пральня, телефонний зв'я-
зок, Інтернет, суспільні туалети. Комунальні послуги повинні бути бездоганними й максималь-
но сучасними. 

Друга категорія – інші інфраструктурні види бізнесу, що не входять у систему комуналь-
них послуг: інформаційно-довідкова мережа, охорона, паркування, автомийки, АЗС, СТО, ди-
тячі садки, підприємства роздрібної торгівлі, громадського харчування, медичне, банківське 
обслуговування, косметичні салони, перукарні, продаж сувенірів, швидке пасажирське повідо-
млення з іншими майданчиками зони. Інша інфраструктура, поряд з основною послугою, також 
забезпечує конкурентоспроможність курорту. 

Третя категорія – супутні послуги, тобто ті послуги, які, з одного боку, використовують 
приплив відпочиваючих на ці курорти, з іншого боку – самі стимулюють приплив туристів: 
страхування гірськолижних турів, лазні й сауни, продаж і прокат спортивного спорядження і 
інвентарю, школа гірськолижного спорту, студія засмаги, тренажерний зал, масажний салон. 
Супутні послуги не конкурують із основними. Відпочиваючі користуються ними як природнім 
доповненням до основного профілю курорту. Категорія супутніх послуг найбільш близька до 
того, щоб нею займалися основні інвестори, що вкладають засоби в санаторний і гірськолиж-
ний бізнес. 

Четверта група – це додаткові розваги: кінотеатр, боулінг, більярд, пейнтбол, тир, страй-
кбол, льодова ковзанка, нічний клуб, концертний зал, комп'ютерний клуб, дегустаційний зал, 
парк сучасних розваг, кінні прогулянки, піший туризм, прогулянки на вертольоті, полювання, 
риболовля, сплави річкою (рафтинг), скелелазіння (скалодром), етнографічний туризм, центр 

 
Основна послуга 

Комунальні 
послуги 

(15 видів) 

Інша ін-
фраструк-

тура  
(24 види) 
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екстремального відпочинку, парапланеризм і дельтапланеризм, їзда на гірських і трюкових ве-
лосипедах. Усі ці послуги є факультативним, тобто їх може й не бути, але якщо ні, то будуть 
обмежені можливості курорту й знижена його перспективна конкурентоспроможність. 

Тепер ми бачимо, що послідовність розгортання видів бізнесу наступна: спочатку вирі-
шуються питання комунальних послуг, потім інфраструктурних і супутніх, у висновку розвер-
тається сфера додаткових розваг. Кожна із груп бізнесу вимагає самостійних маркетингових і 
економічних оцінок і перспектив розвитку.  Після встановлення кола вхідних у кластер видів 
економічної діяльності потрібно виділити сукупності:  

а) державних і муніципальні органів у тій або іншій формі, що регулюють діяльність вхі-
дних у кластер підприємств і організацій;  

б) організацій, що здійснюють кадрову підготовку й перепідготовку, що генерують нові 
технології, у тому числі інформаційні, що мобілізують капітал і утворюють елементи фінансо-
во-кредитної інфраструктури (університети, банки, страхові компанії тощо); 

в) професійні організації й суспільні асоціації. 
Таким чином, туристична зона представляє туристичний кластер, де співтовариство ско-

нцентрованих за географічною ознакою організацій будуть взаємодоповнювати й підсилювати 
конкурентні переваги одне одного. 

Вибудована в такий спосіб схематична структура туристичного кластера відкриває гос-
подарюючим суб'єктам принципово нове бачення комплексу діяльності, змінює їхнє відношен-
ня до горизонтальних зв'язків між собою, стимулює конструювання й використання нових ме-
ханізмів взаємодії при вирішенні тих проблем і завдань, які викликають як загальний, так і 
приватний інтерес кожного з учасників. 

 
 

5.4. Активізація кластерних ініціатив  підприємств малого  
та середнього бізнесу Донецької області 

 
«... Сьогодні конкурентоспроможність української економіки безпосередньо залежить від 
використування сучасних технологій, впровадження інноваційних методів виробництва, 
створення дієвих мереж взаємодії між наукою і бізнесом. Тільки на основі підвищення 
конкурентоспроможності підприємств на світовому ринку можливо процвітання країни в 
цілому. Як показує міжнародний досвід, найважливішим фактором досягнення та утри-
мання переваги над конкурентами стають не лише інновації та освіту, а й взаємозв'язку 
між підприємствами, створення і поліпшення яких і забезпечують кластерні ініціативи ». 

Доктор Антон Вірт, проект GIZ 
 
Поняття «кластер» з'явилося в Україні зовсім недавно. І зумовлено це аж ніяк не модним 

захопленням красивим терміном, результатом сплеску інтелектуальної діяльності. Справді, це 
необхідність, викликана життям. 

Кластер - це сконцентрована на якійсь території група взаємопов'язаних підприємств: по-
стачальників устаткування, комплектуючих, сировинних ресурсів і спеціалізованих послуг; ін-
фраструктури; науково-дослідних інститутів; ВНЗ та інших організацій, взаємодоповнюючих 
один одного і підсилюючих конкурентні переваги окремих компаній кластера в цілому. 

Згідно з економічною теорією Майкла Портера кластери є організаційною формою кон-
солідації зусиль зацікавлених сторін, спрямовані на досягнення конкурентних переваг в умовах 
глобалізації економіки. Головне, на що націлені кластери - це можливість для бізнесу і для ре-
гіону розвиватися не за інерцією. Для бізнесу кластер - це реальна можливість забезпечити 
собі конкурентоспроможність у майбутньому, тобто, створювати довгострокову страте-
гію розвитку підприємств на 5-10 років і більше. 

Майкл Портер у книзі «Конкуренція» 1 каже, що національне процвітання неможливо ус-
падковувати - воно має створюватися. Національне процвітання не виникає саме собою з 
природних ресурсів країни, наявної робочої сили, діючих процентних ставок або купівельної 
спроможності національної валюти.  

                                                      
1 Портер, Майкл, Э. Конкуренция.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. – 608 с.  
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Конкурентоспроможність окремої країни залежить від схильності її промисловості до ін-
новацій і модернізації. Компанії досягають переваги щодо найсильніших світових конкурентів 
завдяки тиску і кинутим їм викликам. Вони виграють від присутності на ринку сильних внут-
рішніх суперників, агресивних місцевих постачальників і вимогливих покупців. 

Факторами, що забезпечують конкурентоспроможність є: 
1. Умови для факторів. Позиція галузі у факторах виробництва: наявність кваліфікова-

ної робочої сили та інфраструктури, необхідних для ведення конкурентної боротьби в даній га-
лузі. Якщо компанії зіштовхуються з недостачею робочої сили або місцевої сировини, вони по-
винні впроваджувати інновації і оновлюватися для ведення конкурентної боротьби. 

2. Стан попиту. Галузь отримує конкурентну перевагу там, де внутрішній попит забез-
печує компаніям більш чітке або більш раннє представлення про появу потреб покупців. Вимо-
гливі покупці чинять тиск на компанії, змушуючи їх швидше впроваджувати інновації. 

3. Споріднені та підтримуючі галузі. Вони завчасно, швидко, а іноді і привілейованим 
чином забезпечують Споріднені галузі найефективнішим економічним обладнанням і техноло-
гіями, забезпечують інновації і модернізацію. Внутрішня конкуренція в споріднених галузях ви-
ступає джерелом нових учасників, які будуть приносити новий підхід до конкурентної боро-
тьби. 

4. Стійка стратегія, структура і суперництво. Наявність сильних місцевих конкурентів 
є потужний стимул до створення і підтримання конкурентних переваг. Конкуренція на внутрі-
шньому ринку є найважливішою у зв'язку з потужним стимулюючим впливом на інші елемен-
ти. Внутрішня конкуренція стимулює динамічне вдосконалення, призводить до виникнення ти-
ску на компанії, змушуючи вводити нововведення і вдосконалюватися. Місцеві конкуренти 
змушують один одного знижувати ціни, покращувати якість та обслуговування, а також при-
думувати нові продукти і хід розвитку. 

Створення більш стійких переваг часто має на увазі, що компанія повинна розцінювати 
свої переваги як застарілі - навіть якщо вони все ще залишаються перевагами. 

 

 
Рис. 5.5. Схема формування кластера 

 
Чому успішно функціонуючі компанії неохоче застосовують інновації і зміни? 
У таких компаніях діють досить потужні сили, які прагнуть уникнути змін і захиститися 

від них. Минулі підходи стають для них основними в загальноприйнятих методах роботи та 
управління. Підвищення кваліфікації стає єдиним правильним засобом що-небудь зробити. 
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Успішно функціонуючі компанії тяжіють до передбачуваності та стабільності; вони про-
довжують працювати, намагаючись захистити свої досягнення. Можливість серйозних змін 
знижується через страх перед великими втратами. Вся середовище діє подібно імунній системі, 
яка прагне ізолювати і відторгнути «ворожі» особистості, які прагнуть вести пошук в напрям-
ках, що відхиляються від загальноприйнятих. 

Питання про те, коли компанію обійдуть конкуренти, - лише питання часу. 
Починаючи з 2009 року Донецька торгово-промислова палата та її Відділення в 

м. Краматорськ активно підтримують розвиток кластерної ініціативи в містах Донецької облас-
ті. Завдяки фінансової та методичної підтримки Товариства Міжнародного Співробітництва 
(GIZ) з 2010 року активно розвивається ювелірний кластер «Краматорськ Ювелірний». 

Слід зазначити, що ювелірна галузь в Краматорську дуже молода. Перші підприємства 
виникли в 1991 році і історія галузі налічує не більше 20 років. Але краматорські ювеліри вже 
займають досить високі позиції серед ювелірних підприємств України. 10% золотих виробів в 
Україні виготовлені в Краматорську. Успішно працюють 15 підприємств, що виготовляють 
ювелірні вироби і близько 10 підприємств, що забезпечують виробників сировиною, устатку-
ванням, інструментом, допоміжними і спеціалізованими послугами. 

З 2011 фахівцями ДТПП тривають дослідження з вивчення та активізації кластерної іні-
ціативи в 4-х пілотних містах Донецької області: Артемівську, Горлівці, Маріуполі та Красноа-
рмійську. Сьогодні виявлені кластерні ініціативи у наступних галузях: туризм (Артемівськ, Го-
рлівка), житлово-комунальне господарство - ОСББ (Артемівськ, Горлівка), машинобудівний, 
металургійний та інноваційно-медичний кластери в Маріуполі, флористичний - в Красноармій-
ську. 

Особисті зустрічі з керівниками підприємств, анкетування, проведення навчальних тре-
нінгів з кластерним технологій дозволяють виявити не тільки шляхи розвитку кластерів, а й 
зрозуміти, що кластерна організація може дати позитивні тенденції підвищення конкурентосп-
роможності підприємств, допомогти їм знайти упевненість в тій економічної ситуації, що скла-
лася в даний час. 

Підприємства пілотних міст (Артемівська, Горлівки, Маріуполя та Красноармійська) та 
ювелірні підприємства Краматорська зацікавлені в налагодженні співпраці та взаємодії з метою 
підвищення конкурентоспроможності як на внутрішньому, так і зовнішніх ринках. 

Анкетування дозволило виявити «больові» точки діяльності підприємств в сучасних умо-
вах, а також проблеми, які можна вирішити за допомогою кластерного об'єднання. 

Незважаючи на різну галузеву орієнтованість кластерних ініціатив, основними стратегіч-
ними напрямами діяльності кластерів є: доступ до стратегічної інформації та аналіз світових 
тенденцій розвитку галузей, розширення ринків, у тому числі і ринків країн ЄС. Це дорогий 
процес, тому тільки об'єднання зусиль усіх підприємств кластера дозволить досягти поставле-
ної мети. 

Розвиток кластерних ініціатив дозволить вийти на новий рівень розвитку, посилити пере-
ваги підприємств, дати передумови для сильної конкуренції як на внутрішньому, так і зовніш-
ньому ринках. 

Важливим аспектом розвитку кластерних ініціатив є те, що паралельно ДТПП і GIZ ве-
дуться роботи зі створення інвестиційної привабливості цих же пілотних міст (територіальний 
маркетинг). 

Підприємства розуміють, що кластерний підхід дає підприємствам перевагу над більш 
ізольованими конкурентами. Він дає можливість компаніям фокусуватися на всьому, що вони 
знають та роблять найкраще. Компанії спроможні функціонувати більш- менш як система, мо-
жуть використовувати ресурси більш ефективно та колективно виробляти більше, ніж складає 
сума їхніх індивідуальних результатів. Опосередкованими вигодами кластерного підходу є не-
матеріальні активи, які не переносяться прямо в баланс, а потенційно мають навіть більший 
вплив, ніж прямі вигоди. Переваги цих активів походять з мобільної робочої сили та обміну 
знаннями поміж фірмами через формальні та неформальні дискусії з учасниками, постачальни-
ками та  споживачами. 

Розвиток кластерів ініціатив дозволить не тільки зміцнити позиції підприємств, а й спри-
чинить: 

1. Зміну психології підприємців, розуміння можливості чесного, відкритого і взаємови-
гідного співробітництва всіх учасників кластерного об'єднання. 
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2. Підвищення рівня інформованості підприємств з питань підвищення якості та уніка-
льності продукції за рахунок ефекту синергії і уніфікації підходів як, логістиці, інжинірингу, 
інформаційних та інноваційних технологіях. 

3. Підвищення рівня підготовки і перепідготовки кадрів, зниження рівня безробіття. 
4. Підвищення можливостей підприємств до залучення інвестицій і грантів. 
5. Популяризація інформації про кластери на різних рівнях: громадськість, органи влади, 

підприємства малого та середнього бізнесу, навчальні заклади. 
 
 

5.5. Формування конкурентних переваг у ланцюзі цінності об’єднань малих підприємств 
 
У сучасних умовах господарювання, коли підприємницька діяльність здійснюється в не-

стабільному зовнішньому середовищі і має велику кількість ризиків, мотивація суб'єктів госпо-
дарювання в максимальному збільшенні своїх можливостей істотно зростає. З активізацією ри-
нкових механізмів і посиленням конкуренції перед суб'єктами малого бізнесу виникає пробле-
ма створення додаткових механізмів і чинників, що забезпечують максимальну ефективність 
цілеспрямованої діяльності цих суб'єктів підприємницької  діяльності. Для підвищення своїх 
можливостей суб'єкти малого бізнесу можуть створювати об'єднання територіально близьких 
малих підприємств, які мають загальну територію, приблизно ідентичний круг клієнтів, різні 
потреби яких окремо або в сукупності можуть задовольняти продукція, товари або послуги, 
пропоновані цими суб'єктами господарювання. Потенційну вигоду може збільшити можливість 
ефективно використати переваги об'єднання зусиль із просування свого бізнесу в частині ефек-
тивного забезпечення поточних і перспективних потреб, реклами, транспортних послуг, ремон-
ту і обслуговуванню приміщень тощо. Проблемам ефективності функціонування і розвитку ма-
лого бізнесу постійно приділяється велика увага, як з боку учених-економістів і практиків (Ан-
софф І. [1], Ануфрієв М. [2], Варналій З. [3], Віханський О. [4], Клєйнєр Г. [5], Ляшенко В. [6],  
Мінцберг Г. [7], Портер М. [8], Стрікленд А. [9], Хобта В. [10], Чижиков Г. [11], Шлафман О. 
[12] ), так і з боку уряду, який приймає різні рішення, спрямовані на поліпшення умов функціо-
нування малого бізнесу. Проте стратегічним проблемам створення і розвитку кластерних стру-
ктур малого бізнесу ще не приділено достатньої уваги. 

Метою цього дослідження є формування конкурентних переваг створення і функціону-
вання кластера малих підприємств.  

Для національної економіки великий інтерес представляють ціннісна орієнтація кожного 
суб'єкта господарювання і цілі, які він ставить перед собою. Такі можливості, що практично 
виникають без істотних додаткових зусиль і вкладень засобів учасників, виникають в об'єднан-
нях кластерного типу. 

Основна ідея створення кластера полягає в гармонізації інтересів учасників кластера і 
створенні додаткових матеріальних і нематеріальних стимулів для ефективного функціонуван-
ня і розвитку усіх суб'єктів, які в нього входять. Певною мірою такі додаткові ефекти можна 
віднести до переваг, які дає аутсорсинг, який дозволяє задіяти для функціонування і розвитку 
зовнішні ресурси, проте в кластері ці переваги мають реальнішу основу, підкріплену спільніс-
тю інтересів територіального, виробничого і організаційного характеру. В цьому випадку кож-
на компанія - учасник кластера дістає додаткову можливість підтримки і розвитку основних 
стратегічних напрямів діяльності, ефективнішого використання своїх ресурсів, що становлять 
серцевину конкретного бізнесу. 

Кластер малих підприємств є, як правило, неформальним об'єднанням підприємств різ-
них форм і масштабу, які можуть бути пов'язані виробничо-комерційними інтересами. В ре-
зультаті ефективної взаємодії такого об'єднання суб'єктів господарювання створюється додат-
кова цінність, яка забезпечує формування додаткових конкурентних переваг підприємств - уча-
сників кластера, що може істотно вплинути на конкурентоспроможність продукції, товарів і 
послуг, що надаються клієнтам. В даному випадку конкурентоспроможність підприємства є 
здатністю об'єкту задовольнити конкретну потребу, міра наближення його в цьому плані до рі-
вня кращих аналогічних об'єктів, діючих на цьому ринку. Конкурентні переваги, у свою чергу, 
характеризують ексклюзивні здібності, якості, якими володіє цей суб'єкт, що дає йому переваги 
в порівнянні з конкурентами. 
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Кластерні об'єднання дозволяють найбільш ефективно здійснювати процеси новаторсь-
кого характеру: виробляти інноваційну  продукцію, модернізувати вже існуючу; використову-
вати інноваційні технології, нову техніку, впроваджувати нові чи вдосконалювати існуючі сис-
теми організації виробництва та праці, організовувати ефективні схеми просування продукції 
чи послуг на нові чи вже освоєні ринки та т.д. Об’єднання в кластери дозволяє формувати спе-
цифічний економічний простір з визначеним бізнес -  кліматом, що сприяє розширенню мож-
ливостей суб’єктів господарювання в частині більш ефективного використання фінансових, 
трудових, матеріальних інформаційних та інших видів ресурсів, що дозволяє не тільки підви-
щити віддачу  від їх використання, а також суттєво знизити ризики підприємницької діяльнос-
ті.  

В цьому разі  на ринку конкурують вже не окремі підприємства, а цілі комплекси, які 
скорочують свої витрати завдяки спільній технологічній, технічній, організаційно-
управлінській   кооперації. Членство в кластері означає для підприємства: більш широкий дос-
туп до спеціальної інформації; можливості випуску продукції чи надання послуг з перспекти-
вою виходу  на світові ринки; залучення капіталовкладень для покращення якості продукції та 
посилення конкурентних переваг; доступ до юридичних консультацій щодо реєстрації торго-
вих марок, можливість набуття персоналом більш високого рівня професійних знань та нави-
чок стратегічного мислення. Крім того, підприємства в кластері можуть більш ефективно поді-
ляти ризики, використовувати не тільки ефекти масштабу, а й ефекти різноманіття, доручати 
окремі ланки ланцюгу цінності зовнішнім підрядникам, тобто використовувати аутсорсинг то-
що.  

Для національної економіки кластеризація є одним із шляхів, що може сприяти більш 
швидкому та ефективному просуванню до створення економічних відносин сучасного світово-
го рівня, розбудови економіки та підтримки її на належному рівні при вступі до світових інтег-
раційних систем, зокрема зон вільної торгівлі із країнами СНД та об’єднаної Європи.  

Слід відмітити, що ефект кластеру створюється завдяки синергетичному ефекту. Синер-
гетичний ефект надає зростання ефективності діяльності в результаті інтеграції, злиття окре-
мих частин в єдину систему за рахунок створення системного ефекту. Синергізм означає пере-
вищення сукупним результатом суми факторів, що його складають.  

Синергетичний ефект надає можливість вирішити проблеми взаємозв’язку між різними 
видами діяльності одного чи декількох суб’єктів господарювання, щоб досягти більш високих 
результатів, ніж в разі автономної діяльності за кожним видом діяльності чи діяльності кожно-
го підприємства, яке діє в визначеній групі підприємств. Оптимізація внаслідок взаємодії всіх 
видів діяльності на підвалинах синергетичного ефекту носить стратегічний характер, бо надає 
переваги в порівнянні з іншими суб’єктами господарювання. 

Дія синергетичного ефекту спрямована на якісну зміну всієї системи, а також структури 
та механізмів взаємодії її елементів. Внаслідок цих змін відбувається зростання кількісних та 
якісних показників функціонування. 

Синергетичні ефекти є різноманітними, до них відносять: торгівельні, операційні, інвес-
тиційні та управлінські (рис. 5.6). 

 

 
 
Рис. 5.6. Класифікація синергетичних ефектів, яка запропонована І.Ансоффом [1, 173] 

 
Можливості розвитку кожного сучасного підприємства визначаються ефективністю його 

функціонування у вибраній сфері діяльності. Ефективність функціонування підприємства дося-
гається за рахунок раціонального витрачання ресурсів, використання наявного потенціалу,   на-
дійної роботи  постачальників, а також сприятливого зовнішнього середовища, яке впливає на  
процес здійснення діяльності і результати, що досягаються підприємством, і інших чинників. 

Синергетичні ефекти 

Торгівельний Операційний Інвестиційний Управлінський 
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Формування ефектів в рамках кластеру можна проілюструвати наступною схемою 
(рис. 5.7).  

 
Рис. 5.7. Концептуальна структурно-логічна схема формування конкурентних переваг  

в системі відносин об'єднання підприємств в кластері 

Стратегічний аналіз зовнішнього середовища і стану ресурсів, оцінка потенціалу, проблем і взає-
мин підприємства 

Обговорення умов, використання можливостей, відповідальності (розподілу ризиків) 

Стратегічне планування розвитку по варіантах використання факторів, що має МП 

Оцінка можливостей та вибір варіанту розвитку 

Визначення концепції створення об’єднання малих підприємств на основі кластеру 

Визначення критеріїв відбору партнерів, обговорення умов, визначення реальних можливостей 

Оцінка потенціалів учасників кластеру, остаточне визначення учасників кластеру  

Визначення потенційних конкурентних переваг 
виходячи з наявного потенціалу партнерів 

Обговорення та можливе узгодження інтересів на основі меморандуму про наміри чи іншого 
рамкового документу щодо ефективної взаємодії 

Визначення вигід щодо існування кластеру та 
відповідних механізмів їх отримання 

Формування ефектів успішного співробітництва в кластері на рівні регіону, національної економіки 

.Ефективне функціонування в умовах кластеру 

Формування засад подальшого вдосконалення механізмів отримання ефектів по напрямках  

Створення умов подальшого розвитку всіх субєктів – учасників кластеру та залучення нових уча-
сників 

Розробка механізмів адаптації розроблених підходів до визначення стратегічних напрямків дія-
льності та отримання вигід кластеру до змін зовнішнього середовища 
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Як відомо, в своїй діяльності підприємство постійно вступає у взаємодію з іншими су-
б'єктами господарювання, що забезпечують наше підприємство різними видами ресурсів, які є 
заставою досягнення  надалі позитивних результатів. Крім того, підприємство  має різні конта-
кти з іншими суб'єктами - організаціями і установами, що гарантують коректний правовий су-
провід, своєчасне отримання якісної інформації, необхідної для ефективної  підприємницької 
діяльності, а також що здійснюють контрольні функції щодо діяльності підприємства. Наяв-
ність такого різноманіття зв'язків істотно збільшує як можливості підприємства, так і ризики 
його функціонування, особливо в сферах підприємницької діяльності з високою швидкістю 
змін. Внаслідок цього кожне підприємство прагне максимізувати ті можливості, які виникають 
при здійсненні власної діяльності в рамках сумісного функціонування всіх суб'єктів господа-
рювання, установ і організацій, задіяних в забезпеченні нормальною, тобто що має позитивні 
підсумки, роботи такого суб'єкта господарювання. Дана структурно-логічна схема надає наочне 
уявлення про формування можливостей та потенційних конкурентних переваг в рамках класте-
ру.  

Питання ефективного використання наявних можливостей досить часто розглядаються 
дослідниками, проте проблема стабільного досягнення максимально можливих результатів в 
конкретних умовах господарювання, які формуються унаслідок наявності певного стану  зов-
нішнього і внутрішнього середовища, розглянуті не достатньо глибоко, носять загальний хара-
ктер і, як правило, не зважають на специфіку діяльності суб'єктів господарювання. Особливо це 
стосується максимізації ефекту, отримуваного суб'єктом господарювання, виходячи з фази і 
стадії життєвого циклу такого суб'єкта господарювання або  сукупності суб'єктів господарю-
вання, задіяних в процесі створення, виробництва і реалізації продукції або послуги. 

В цьому відношенні для суб'єкта господарювання завжди представлятиме інтерес можли-
вість моделювання своїх дій   або побудови планів подальшої ефективної співпраці з партнера-
ми, клієнтами, організаціями і установами, задіяними у формуванні  ефективної   підприємни-
цької діяльності. В даному випадку ми можемо розглядати загальну систему управління вида-
ми діяльності суб'єктів господарювання, включених в процес створення, виробництва або про-
сування до споживача продукції або послуги, використання фінансових ресурсів, інших мож-
ливостей, які є в розпорядженні суб’єкта господарювання. 

Виходячи з вищевикладених міркувань, можна зробити висновок, що кожне мале підпри-
ємство може суттєво розширити свої можливості, якщо буде діяти спільно із іншими, які ,в 
свою чергу, можуть збагатити це підприємство за рахунок використання їх можливостей в час-
тині різних факторів виробництва. Такі спільні дії надають можливість отримати додаткові 
конкурентні переваги та добре місце на відповідному ринку чи його вагомому сегменті. поліп-
шити результати функціонування і розвитку такого суб'єкта господарювання, а також підсили-
ти його стратегічні перспективи. 
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Розділ 6. ПОДАТКОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО  
 ПІДПРИЄМНИЦТВА 

 
6.1. Генезис створення Податкового кодексу України: обговорення,  

прийняття та внесення змін у 2010-2011 рр. 
 
Малий і середній бізнес був, є і буде найефективнішим засобом підтримки життєдіяльно-

сті людей. Ось чому у більшості країн цьому сектору економіки приділяється значна увага, бі-
льше того - він розглядається як об'єкт державної політики. Українська економіка у 2008-2009 
pp. знаходилася цілком під впливом світової економічної кризи, тому дії уряду були спрямовані 
в більшій мірі на подолання кризових явищ. Після набуття чинності Закону України «Про вне-
сення змін до деяких законодавчих актів України з питань регулювання підприємницької дія-
льності» від 18.09.2008р. класифікація малого та середнього підприємництва була частково 
приведена у відповідність з поширеною у світі, що дозволило забезпечити єдність методологі-
чної бази для порівняння результатів розвитку підприємництва. За даними Держкомстату Укра-
їни, у 2009 році частка МСП в Україні в загальній структурі всіх підприємств становила 99,5%, 
вони реалізували 54,4% продукції і створювали 60,5% робочих місць в країні. 

Трансформація системи оподаткування в Україні у 2010 році спонукала вітчизняних нау-
ковців до інтенсифікації дослідження зазначеної проблеми. Так, оцінці впливу податкової полі-
тики на соціально-економічний розвиток країни присвятили свої роботи А. Крисоватий та 
Т. Кощук [12], З. Варналій і Д. Серебрянський [13]. Окремі положення нового Податкового ко-
дексу розкрили Т. Єфименко [14] та Ф. Ярошенко [15]. Проблему державної підтримки малих 
підприємств та оцінки ефективності їх діяльності на регіональному рівні дослідили О. Піску-
нова [16], В. Мікловда та К. Товт [17]. Однак суперечливість певних положень нового Подат-
кового кодексу та не сприйняття його окремих статей підприємцям засвідчує про недостатньо 
зважені підходи держави до оподаткування малого бізнесу. Зазначене визначило актуальність 
даного дослідження. 

Динаміка малого підприємництва в 2009 році в період розгортання депресійних процесів 
в економіці характеризувалася зменшенням обсягів реалізованої продукції у зв'язку зі знижен-
ням споживчого попиту на внутрішньому і зовнішньому ринках, вивільненням робочої сили, 
нерозвиненістю інфраструктури; зростанням кількості збиткових малих підприємств. Разом з 
тим, сектор малого підприємництва продовжував активно виконувати соціальну функцію, збі-
льшивши кількість зайнятих працівників на 2,1% (142,9тис. осіб) порівняно з 2008 роком [36].  

Зменшення кількості працюючих в цьому секторі відбулося лише в сільському господар-
стві та будівництві. Таким чином динаміка сектору малого підприємництва дозволяла певною 
мірою знижувати соціальний тиск на ринку праці. Разом з тим, депресійні тенденції обумовили 
низку негативних структурних змін зайнятості в секторі малого підприємництва: її структура 
зміщувалася в напрямі робочих місць, яким притаманний менший рівень соціальних гарантій 
та захищеності (від малих підприємств до фізичних осіб - підприємців); відбувалося перетікан-
ня зайнятості в сферу послуг. 

Як свідчить успішний досвід антикризової політики значної кількості країн світу, розви-
ток підприємництва має потенціал стати рушійною силою на шляху виходу з економічної де-
пресії. Проте більшість заходів державної економічної політики в Україні в період кризи, крім 
певних ініціатив щодо дерегуляції умов ведення бізнесу, не мали безпосередньої орієнтації на 
створення дієвих механізмів розвитку підприємництва. Переважна більшість антикризових ма-
кроекономічних заходів мала для підприємництва стримуючий характер. 

На відміну від більшості країн світу, які зустріли кризу з мінімальними інфляційними 
показниками, Україні впродовж останніх років був притаманний досить потужний інфляційний 
тренд. Саме він став на заваді безпосереднього використання заходів прямого стимулювання 
внутрішнього платоспроможного попиту, які практикувалися розвиненими країнами світу, та 
змусив поєднувати антикризову політику з протидією інфляційним тенденціям. 

Тому заходи макроекономічної стабілізації завдавали неоднозначного впливу на стан пі-
дприємницького клімату в Україні. З одного боку, існувало відносно прогнозоване середовище 
ведення бізнесу. З іншого - стабілізаційні заходи, які полягали в запровадженні обмежень у мо-
нетарній сфері та посиленні жорсткості фіскальної політики, об'єктивно завдавали контрактив-
ного впливу, гальмуючи економічну активність в країні. 
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У сфері заходів фіскальної стабілізації урядом насамперед переслідувалися завдання що-
до мобілізації ресурсів дохідної частини державного бюджету та можливого обмеження видат-
кової частини відповідно до наявних бюджетних ресурсів. Це значною мірою досягалося за ра-
хунок посилення фіскального навантаження. 

Спостерігалося зменшення спрямованості бюджетних видатків на цілі розвитку. Таким 
чином, антикризова фіскальна політика об'єктивно гальмувала економічну активність в Украї-
ні. Крім того, доступ малих та середніх підприємств до зовнішніх джерел фінансування вияви-
вся практично повністю перекритим, тоді як потреби їх у фінансовій підтримці істотно зросли. 
Критично зменшилися обсяги фінансової підтримки малого підприємництва з місцевих бюдже-
тів. Доводиться зробити висновок про негативний вплив антикризової монетарної політики на 
економічну активність в Україні. Між тим, державна політика щодо регуляторного клімату в 
кризовий та посткризовии періоди має бути спрямована на сприяння відновленню економіки та 
стійкості банківської системи, забезпечення та збереження позицій конкурентоспроможності 
на внутрішньому та світових ринках. При цьому діяльність малого підприємництва зосереджу-
ється головним чином в посередницьких видах діяльності. Найбільший обсяг реалізованої про-
дукції сектором малого підприємництва (малими підприємствами і фізичними особами-
підприємцями) створюється в сфері торгівлі та ремонту - 61,5%, операцій з нерухомістю, орен-
ди, інжинірингу та надання послуг підприємцям -11,4%. Кризові та депресійні тенденції вітчи-
зняної економіки значно знизили мотивацію до створення нових підприємств. За оцінками Сві-
тового банку, в 2009 році кількість новостворених підприємств виявилася майже вдвічі мен-
шою, ніж в 2007 році. 

Системний негативний ефект від дії важелів макроекономічної стабілізації уряд намагав-
ся компенсувати за допомогою безпосередньої підтримки низки галузей економіки в режимі 
«ручного управління». Об'єктами такої підтримки стали гірничо-металургійний комплекс та 
хімічна промисловість, аграрний сектор, житлове будівництво тощо. Заходи були сконцентро-
вані переважно для підприємств великого та середнього бізнесу. Між тим, підприємства малого 
бізнесу були залишені практично сам на сам з проблемами погіршення фінансового становища, 
наростання вартості валютної заборгованості, зростання витрат та звуження ринків збуту. 

Ефективна податкова система є однією з найважливіших складових економічного про-
цвітання країни. Про це можна судити по зарубіжних країнах, де обговорення податків давно 
вже займає почесне місце серед економічного планування. Система податків і зборів служить 
інструментом економічної дії на суспільне виробництво, його структуру і динаміку, розміщен-
ня, прискорення науково-технічного прогресу. Податками можна стимулювати або, навпаки, 
обмежувати ділову активність, а отже, розвиток тих або інших галузей підприємницької діяль-
ності. Можна створити передумови для зниження витрат виробництва і обігу приватних підп-
риємств, для підвищення конкурентоспроможності національних підприємств на світовому ри-
нку. Податки створюють основну частину доходів державного і місцевих бюджетів. Для Украї-
ни необхідна серйозні зміни в податковій політиці держави, здатні зробити податкову систему 
ефективно виконуючою свої функції. Життя показало неспроможність зробленого упора на чи-
сто фіскальну функцію: оббираючи платника податків, податки душать його, звужуючи тим 
самим базу оподаткування і зменшуючи податкову масу. Потрібні зміни, які стимулювали б то-
варовиробника, зацікавили його і спонукали розширювати виробництво, інвестувати. А для 
цього необхідно, з одного боку, послабити податковий прес, з іншою, - установити додаткові 
пільги для тих, хто стане вкладати засоби у виробництво. Зміни відбуваються - Податковий ко-
декс, документ, який вперше зібрав в одному всі норми, що регулюють оподаткування в країні. 
Обговорювали цей нормативно-правовий акт практично всі. Більшість населення негативно ві-
днеслось до прийняття кодексу. Загальний звід правил оподатковування, взаємин між платни-
ками податків і контролюючими органами, безумовно, потрібний. Але зміст нинішнього Коде-
ксу викликає у фахівців - юристів, економістів, підприємців - дуже багато питань.  

Фахівці також давали свою оцінку. Допомогали порадами (з власного досвіду) і зарубіж-
ні фахівці, які також критикували Податковий кодекс в достатній мірі. Так, керуючий директор 
ЄБРР у Туреччині, Східній Європі, Кавказі та Центральній Азії Олв'є Декамп вважає, що важ-
лива не наявність Податкового кодексу, а вміння його реалізувати. Тому на адресу українсько-
го уряду було надіслано ряд пропозицій зі змінами в проекті. „Я думаю, що новий Податковий 
кодекс є дуже необхідною частиною законодавства, він повинен забезпечити нові правила гри, 
щоб зробити податки простими і чесними для кожного. Тому він стане ключовою точкою в 
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удосконаленні податкового клімату, а це зробить Україну привабливою для інвесторів", - роз-
повів Декамп. «Дирекція ЄБРР і я особисто бачили деякі частини  нового Податкового кодексу, 
і ми висловили уряду України певні пропозиції щодо покращення цього кодексу", - відзначив 
керуючий директор ЄБРР [1]. 

Американська Торгівельна Палата в Україні (Палата) концентрувала свої стратегічні зу-
силля довкола Проекту Податкового Кодексу, сподіваючись, що фінальна версія документу ві-
дповідатиме найкращим міжнародним стандартам у сфері оподаткування. Редакція Проекту 
Податкового Кодексу, містить певні невідповідності та потенційні виклики для ведення закон-
ного бізнесу в Україні. Усвідомлюючи виклики, з якими зустрінуться існуючі та потенційні 
стратегічні інвестори в разі прийняття поточної версії Проекту Податкового Кодексу, Палата 
направила свою позицію щодо віднесення до валових витрат роялті та плати за послуги, що 
сплачуються нерезидентам наголошуючи, що поточна версія буде в значній мірі перешкоджати 
діяльності міжнародних компаній, які суворо дотримуються чинного законодавства, продовжу-
вати вираховувати роялті у відповідності з міжнародно прийнятими принципами та забезпечу-
вати українських споживачів першокласними інноваційними продуктами та послугами. Проект 
Податкового кодексу України забороняв віднесення до валових витрат для цілей оподаткуван-
ня податком на прибуток підприємств наступні витрати, пов'язані з господарською діяльністю: 
1) витрати, понесені (нараховані) у зв'язку з придбанням у нерезидента послуг (робіт) з консал-
тингу, маркетингу, реклами, інжинірингу (стаття 139.1.13); 2) роялті, що сплачуються нерези-
дентам (стаття 140.1.2). Виняток зроблено лише у випадку, якщо вищевказані послуги чи права 
інтелектуальної власності надаються постійними представництвами нерезидента в Україні, що 
сплачують податок на прибуток підприємств в Україні. 

Палата розуміє, що на думку Уряду така заборона буде запобігати податковим схемам, 
що використовуються непрозорим бізнесом для скорочення своїх податкових зобов'язань з по-
датку на прибуток підприємств в Україні. Однак, беручи до уваги аргументи, наведені нижче, 
така пропозиція є неприйнятною для міжнародного прозорого бізнесу: 1) роялті і плата за об-
слуговування, як правило, є прийнятими бізнес-практиками в усьому світі, спрямованими на 
відрахування відповідних витрат компаніям, які отримують економічну вигоду від прав інтеле-
ктуальної власності або послуг; 2) для міжнародного бізнесу роялті є платежами за законні 
права на використання інтелектуальної власності. Крім того, для низки бізнесі (наприклад, лі-
цензована розробка програмного забезпечення та дистрибуція, телевізійні канали тощо) роялті 
є основними витратами щодо господарської діяльності в Україні. Врахування цих витрат в по-
датковому обліку має бути логічним і економічно виправданим; 3) як правило, міжнародні 
компанії мають штаб-квартири та/або інші міжнародні сервіс-центри, які знаходяться за межа-
ми України та здійснюють свою діяльність в інтересах групи в цілому і для кожного конкрет-
ного підрозділу. Спектр наданих послуг згаданими провайдерами дуже широкий. Це можуть 
бути консультативні послуги, будь-яка технічна підтримка, дослідження та розробка, інформа-
ційні технології, менеджмент та інші послуги в залежності від галузі, в якій працює компанія. 
Такий спосіб роботи дозволяє міжнародним компаніям підтримувати їхню економічну ефекти-
вність на глобальному і національному рівнях. Також це гарантує, що кінцевим ринкам нада-
ються високоякісні постійні та сучасні послуги; 4) коли український бізнес розширюється на 
зовнішніх ринках, у нього виникає необхідність залучати іноземних постачальників послуг, 
щоб консультувати їх з питань ведення бізнесу на таких зарубіжних ринках. Ці витрати мають 
чіткий зв'язок з господарською діяльністю, і врахування цих витрат в податковому обліку має 
бути логічним і економічно виправданим. 

Палата, як постійний партнер уряду України та організація, що об'єднує міжнародних та 
національних стратегічних інвесторів, які працюють в Україні, хоче наголосити на наступних 
пунктах, які вплинуть на українську економіку, якщо ця пропозиція стане законом. Українські 
дочірні компанії міжнародних компаній будуть відшкодовувати додаткові податкові витрати 
(податок на прибуток підприємств, ПДВ, акцизний податок, якщо застосовується) за рахунок 
підвищення цін на свої товари, роботи і послуги в Україні. У результаті, українські споживачі 
будуть вимушені споживати продукти високої якості за підвищеними цінами. 

Інвестиційний імідж України в очах іноземних інвесторів буде серйозно пошкоджено. У 
результаті, подальші іноземні інвестиції в Україну не можуть бути привабливими для міжнаро-
дного бізнесу, в порівнянні з сусідніми країнами. Компанії можуть розглядати імпорт в Украї- 
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ну більш економічно вигідним, ніж виробництво в Україні. Для цілей надання послуг з-за меж 
України і отримання роялті міжнародний бізнес навряд чи буде реєструвати постійні представ-
ництва в Україні, тому що вони не будуть відповідати критеріям українського законодавства 
для постійного місця діяльності для представництв. 

Багато угод про уникнення подвійного оподаткування, які Україна підписала з іноземни-
ми країнами передбачають відсутність дискримінації іноземного бізнесу у відношенні до укра-
їнського. Можна очікувати, що багато міжнародних компаній будуть посилатися на ці угоди і 
доводити своє право на податкове вирахування в українських судах. Беручи до уваги міжнаро-
дний досвід та найкращі практики, має бути зазначено, що жодна розвинута країна не заборо-
няє віднесення до валових витрат роялті та плати за послуги, що сплачуються зарубіжним пос-
тачальникам. Як правило, роялті або плата за послуги, що сплачуються непов'язаним інозем-
ним постачальникам підлягають віднесенню до валових витрат в повному обсязі. Коли такі ви-
плати здійснюються пов'язаній стороні, інші країни дозволяють віднесення таких сум до вало-
вих витрат за умови, що платежі не перевищують рівень аналогічних платежів непов'язаним 
сторонам (так званий принцип „витягнутої руки" („armslength")). Зарубіжні країни розробили 
своє законодавство з трансфертного ціноутворення, яке визначає принципи „витягнутої руки". 

Палата від імені своїх Членів хотіла б запропонувати способи вирішення цього питання 
Урядом по-іншому: 1) забезпечити контроль за бізнес спрямованістю таких платежів (стаття 
14.1.27 Проекту Податкового кодексу - визначення витрат); 2) обмежити вирахування роялті та 
плати за послуги, що сплачуються офшорним зонам або країнам, в яких ставки податку на при-
буток підприємств є значно нижчими, ніж відповідні ставки в Україні; 3) запровадити правила 
трансфертного ціноутворення ОЕСР (Організації економічного співробітництва та розвитку) 
(які наданий момент є більш розвиненими у визначенні чи трансфертні ціни між пов'язаними 
сторонами с на рівні ринкових); 4) досліджувати та застосовувати міжнародні практики у по-
доланні таких проблем. Палата, як організація, що представляє стратегічних та інституційних 
інвесторів, які суворо дотримуються виконанню норм вітчизняного законодавства та які пра-
цюють на території України, продовжує підтримувати прийняття сприятливого для національ-
ного ринку Податкового Кодексу з метою забезпечення конкурентоздатності та привабливості 
України для іноземних та вітчизняних інвесторів [2]. Запропоновані способи вирішення цього 
питання, чи скористаємось ми ними? 

Член ради Національного банку Польщі професор Анджей Казімірчак вважає, що Подат-
ковий кодекс Миколи Азарова прискорить темпи зростання української економіки. Про це він 
пише в статті, опублікованій у польському тижневику „Думка", в якій, зокрема, експерт торк-
нувся проблем реформування економіки України. На думку Казімірчака, потужний поштовх 
реформам дасть прийняття нового Податкового кодексу, який був недавно представлений гро-
мадськості українським прем'єр-міністром. Експерт підкреслив, що даний проект кодексу зме-
ншує податки для фізичних осіб і підприємств, отже, стимулює внутрішній попит і, як резуль-
тат, „прискорить темпи зростання української економіки і понизить рівень безробіття в країні". 
На думку професора, особливо цікавими є: „поступове зниження ставки прибуткового податку 
для юридичних осіб до 16% у 2014 році; податкові послаблення для дрібних і середніх підпри-
ємств; стимулювання впровадження інноваційних технологій; низькі ставки прибуткового по-
датку для малозабезпечених верств населення; спрощення правил господарського розрахунку, 
відміна торгівельного податку, податку на рекламу, розширення списку послуг, вільних від 
ПДВ, і зниження ставки даного податку до 17%, заборона на імпорт одягу секонд-хенд", пові-
домляє „УНІАН". Казімірчак підкреслив, що проект кодексу орієнтований на максимальне 
сприяння ініціативності громадян. „Український уряд, на відміну від інших, усвідомлює, що 
рушійною силою економіки є вітчизняний бізнес, і що нежорстке пониження бюджетних ви-
трат, але створення умов для поліпшення економічної кон'юнктури може значно прискорити 
процес виходу з кризи", - вважає польський експерт [3]. 

Застосування з 1 січня 2011 р. норм Податкового кодексу України підтвердило застере-
ження багатьох експертів, які висловлювалися в процесі його підготовки. Слабкі місця, недолі-
ки документу обернулися на суцільний «головний біль» для підприємців, коли кодекс набув 
чинності. По-перше, «прискорене» введення в дію Податкового кодексу України, відсутність 
завчасної роз'яснювальної роботи обернулися незнанням його положень та норм, неготовністю 
до його запровадження не лише з боку платників податків, але й з боку податківців. По-друге, 
не вирішено основну проблему, яку бізнес пов'язував з прийняттям нового Податкового кодек-
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су, - розбудови рівноправних, із високою взаємною відповідальністю, взаємовідносин влади і 
підприємництва. Залишилися випадки неприйняття податковими органами податкових декла-
рацій всупереч порядку та вимогам положень кодексу. ДПСУ порушує обов'язок приймати по-
даткові декларації без попередньої перевірки її показників з подальшим направленням платни-
кам податків письмових повідомлень щодо її неприйняття з обов'язковим обґрунтуванням не-
визнання декларації [37]. Як наслідок - робота бізнесу на час пристосування до нових умов 
оподаткування (впровадження нових податкових накладних, форм податкової звітності, онов-
лення програмних продуктів, проведення навчання персоналу, внесення коректив в бізнес-
процеси внаслідок зміни баз, об'єктів, ставок, порядку оподаткування) виявляється повністю 
заблокованою. Особливої гостроти набула процедура представлення підприємцями декларацій 
в податкові органи. 

В ході підготовки Податкового кодексу особливу увагу було приділено перевагам та но-
ваціям, що мали б слугувати спрощенню підприємницької діяльності. Нині з'ясувалося, що во-
ни не працюють. Отже з початку 2011 р. не було здійснено: 1) запровадження дієвого, відкри-
того автоматичного відшкодування ПДВ з бюджету (відшкодування в березні 2011 р. 24 підп-
риємствам - лише перший крок); 2) зниження ставок ПДВ та податку на прибуток; 3) запрова-
дження  податкових канікул для малого підприємництва; 4) запровадження звичайної ціни для 
імпортних товарів, що реалізуються на митній території України, яка визначатиметься на рівні 
митної вартості. 

Крім того, з 1 квітня 2011 року впроваджується обмеження можливості віднесення до 
складу витрат платника податку сум, сплачених або нарахованих на користь фізичної особи - 
платника єдиного податку за надані цією особою послуги, поставлені товари, виконані роботи. 
Профанацією обернулося задеклароване право на добровільну реєстрацію платником ПДВ. Не 
відбулося удосконалення системи податків і зборів шляхом оптимізації застосування штрафних 
фінансових санкцій. Деякі норми, які були задекларовані як суто позитивні, на практиці засто-
совуються за принципом «подвійних стандартів». 

1. Автоматичне відшкодування має ряд недоліків: рівень визначення податкового зобо-
в'язання з податку на прибуток до сплати до бюджету (відношення сплаченого податку до об-
сягів отриманих доходів) повинен бути вищим від середнього по галузі. При цьому середній 
показник рівня податкового навантаження по галузі визначається самим податковим органом, 
відсутні джерела отримання відповідної інформації; повинен бути відсутній податковий борг. 
При цьому незрозумілим є питання відповідності платника податку цьому критерію при наяв-
ності податкового боргу за іншими податками та зборами (наприклад, зі збору з першої реєст-
рації транспортного засобу, податку на доходи фізичних осіб, збору за використання води то-
що). 

Заслуговую на увагу приклад ВАТ «Крюківський вагонобудівний завод», який має більш 
ніж 140-річну історію існування, є єдиним підприємством машинобудівної галузі на теренах 
СНД, яке одночасно виробляє широкий модельний ряд вантажних та пасажирських вагонів, ва-
гонів для метрополітену, ескалаторів та запасних частин до них. Задля забезпечення вимог за-
лізниць і метрополітенів України за останнє десятиліття підприємство за власні кошти нарощу-
вало виробничі потужності з випуску транспорту соціального призначення до 500 пасажирсь-
ких вагонів на рік, базуючись на новітніх технологіях. Підприємством поставлено вітчизняним 
залізницям понад 400 пасажирських вагонів, введено в експлуатацію шість п'ятивагонних потя-
гів на лініях Київського метрополітену. Крім того, ВАТ «КВБЗ» протягом 2008-2010 років 
здійснює постачання пасажирських вагонів до Білорусі, цілеспрямовано веде роботу з органі-
зації поставок в Казахстан та Узбекистан. 

Завод самостійно, за власні кошти займається розширенням асортименту транспорту со-
ціального призначення та освоєнням виробництва нової техніки - сучасних міжрегіональних 
електро- і дизельпоїздів, рейкових автобусів, нових моделей пасажирських вагонів для швидкі-
сних поїздів, вагонів метро з асинхронним тяговим приводом тощо. Але, на жаль, подальша 
перспектива розвитку підприємства нині через низку обставин перебуває на критичній межі. І 
однією з найболючіших проблем є дефіцит обігових коштів, що пов'язано насамперед з невід-
шкодуванням ПДВ. Станом на 01.02.2011 р. підприємство мало бюджетну заборгованість з 
ПДВ по податковому обліку 213,5 млн. грн., до прострочених до відшкодування 82,4 млн. грн. 
(без суми, оскарженої в суді) додалися непідтверджені перевірками ще 81,1млн.грн. У зв'язку з 
відсутністю грошових обігових коштів продукція ВАТ «КВБЗ» стає неконкурентною на зовні-
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шніх ринках, підприємству загрожує скорочення експорту, погіршення фінансового стану, зме-
ншення надходження податків до державного бюджету. Є нагальна потреба включити ВАТ 
«Крюківський вагонобудівний завод» до реєстру підприємств на отримання автоматичного ві-
дшкодування ПДВ [42]. 

Зменшення ставок податків нівелюється: з податку на прибуток -за рахунок обмеження з 
1 квітня 2011 року можливості віднесення до складу витрат платника податку сум, сплачених 
або нарахованих на користь фізичної особи - платника єдиного податку за надані цією особою 
послуги, поставлені товари, виконані роботи; з ПДВ - за рахунок внесення змін в порядок опо-
даткування комісійних операцій або операцій, здійснених за договорами доручення, обмеження 
права осіб на добровільну реєстрацію платниками ПДВ, внаслідок чого така особа втрачає пра-
во на податковий кредит (особливо у разі створення нових підприємств, яке передбачає вне-
сення майнових інвестицій - нерухомості, обладнання, іншого майна). 

Слід також відмітити, що незважаючи на набуття чинності Податкового кодексу з 1 січня 
2011 p., запроваджені норми щодо автоматичного відшкодування впроваджені поки що для не-
великого кола компаній. Податкові органи продовжують негативну практику затягування тер-
мінів проведення відшкодування податку з бюджету. 

2. Зниження ставок податків, яке носить поступовий характер та починається: з ПДВ - з 1 
січня 2014 p., з податку на прибуток - з 1 квітня 2011 p., нівелюється збільшенням (з 1 січня 
2011 року - з ПДВ та з 1 квітня 2011 р. - з податку на прибуток) бази та об'єктів оподаткування 
з цих податків. У Кодексі передбачається основна ставка податку на прибуток у розмірі 20% зі 
зменшенням її по роках до 17%. В той же час встановлюється додаткова ставка до 2% облас-
ними радами, до 3% -районними й міськими радами. Наївно думати, що в умовах безгрошів'я ці 
додаткові ставки не будуть застосовані. А це значить, що в 2011 році ставка 25% збережеться з 
незначним зниженням у наступні роки. Якщо врахувати, що норми прямо забороняють вклю-
чення у валові витрати сум роялті й витрат на проведення реконструкції, модернізації й інших 
заходів щодо вдосконалювання основних фондів (які враховуються винятково через амортиза-
цію основних засобів непрямим віднесенням на витрати), як це було раніше, незначне знижен-
ня нівелюється фактичним зменшенням формування витрат, а, виходить, фактичним збільшен-
ням бази оподатковування. З таким підходом Податковий кодекс не тільки не зменшить наван-
таження на бізнес, але й збільшить його. Інноваційний розвиток економіки  знову відкладається  
на невизначений період [38]. 

3. Запровадження з 1 квітня 2011 року податкових канікул для суб'єктів малого підприє-
мництва має досить обмежену сферу застосування як в розрізі видів діяльності, так і в частині 
використання коштів, вивільнених внаслідок звільнення від оподаткування. Норми щодо цільо-
вого використання таких коштів мають неоднозначне тлумачення. 

4. Визначення звичайної ціни для імпортних товарів, що реалізуються на митній терито-
рії України, яка визначатиметься на рівні митної вартості. Як і раніше, митні органи значно за-
вищують митну вартість товарів, що ввозяться на територію України, іноді доводячи вхідні ці-
ни на товар до рівня роздрібних (споживчих) цін на внутрішньому ринку. В результаті митна 
вартість товарів перевищує оптові ціни на українському ринку. Застосування при подальшій 
реалізації товарів звичайних цін на рівні їх митної вартості, самостійно визначеної митними 
органами, призводить лише до збитків підприємства, зриву контрактів. 

Було відхилено пропозиції УСПП щодо зміни методики визначення звичайної ціни. Це 
відбулося не дивлячись на те, що такий підхід був узгоджений всіма членами робочої групи 
при Держкомпідприємництві, що представляли громадськість та бізнесові кола. В підсумку за 
основу була повністю взята редакція ДПА та Міністерства фінансів України. При наявності уз-
годженої позиції громадськості та бізнесу пріоритетною виявилася позиція органів влади [37]. 
Особливо хочеться наголосити, що не враховано пропозиції щодо можливості платників пода-
тку самостійно здійснювати вибір одного з передбачених Кодексом методів визначення зви-
чайної ціни. 

5. Через обмеження з 1 квітня 2011 року можливості віднесення до складу витрат плат-
ника податку сум, сплачених або нарахованих на користь фізичної особи - платника єдиного 
податку за надані цією особою послуги, поставлені товари, виконані роботи, сьогодні тисячі 
фізичних осіб - платників єдиного податку - залишають без ринку збуту своїх товарів та послуг 
та вимушені закривати свою підприємницьку діяльність. 
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6. Значно обмежено право на добровільну реєстрацію платником ПДВ. Негативні наслід-
ки такого обмеження особливо можуть проявитися щодо новостворених осіб, які отримали в 
свій статутний фонд майнові інвестиції (нерухомість, обладнання, інші основні засоби та акти-
ви). Виходячи з зазначеної норми, така особа не має права на відповідний податковий кредит з 
ПДВ. 

7. Запровадження штрафних (фінансових) санкцій за завищення платником податків ві-
д'ємного значення об'єкту оподаткування з податку на прибуток та ПДВ. Запровадження штра-
фних (фінансових) санкцій за завищення від'ємного значення об'єкту оподаткування є спробою 
при відсутності факту заниження суми податків до бюджету розширити сферу застосування 
фінансових санкцій в порівнянні з вимогами законодавства, що діяло до 2011 року. 

Норма, що обмежує права потенціальних платників податку, більше за все вдарить по ін-
вестиційній привабливості економіки України як для внутрішніх, так і для зовнішніх інвесто-
рів, збільшить податкове навантаження на суб'єктів господарювання за рахунок часткової або 
стовідсоткової втрати права на «вхідний» ПДВ від вартості товарів, робіт, послуг при стовідсо-
тковому оподаткуванні ПДВ на виході таких товарів, робіт, послуг. 

Також, на думку експертів, неприпустимим є невиконання доручення Президента Украї-
ни щодо розробки та прийняття у першому кварталі 2011 р. Закону України «Про спрощену си-
стему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва». А саме «спрощен-
ка» є сьогодні основним засобом самозайнятості та створення робочих місць. Кодексом перед-
бачається ставка єдиного податку для юридичних осіб - 6 відсотків від бази оподатковування. 
При цьому законодавчо вводиться обов'язкова окрема додаткова плата в усі фонди. Очевидно, 
при такому підході низька ставка єдиного податку повністю нівелюється, навантаження на пла-
тників податків значно зростає. 

Кодексом передбачаються норми, що вступають у протиріччя з Конституцією України. 
Істотні обмеження застосування єдиного податку фізичними особами призводить до порушен-
ня їх конституційного права на підприємницьку діяльність, передбаченого ст.42 Конституції. 
Зміна правил гри спричиняє втрату привабливості, невигідності окремих видів бізнесу. Це за-
кінчиться закриттям підприємств або відходом їх у тінь. За різними оцінками, з України на за-
робітки за кордон виїхало від 5 до 7 мільйонів людей. Втрата податків становить до 10 мільяр-
дів гривень на місяць. Якщо врахувати, що за даними соціологів, бажання виїхати на роботу в 
Європу мають близько 36% працюючого населення, можна із упевненістю сказати: така норма 
єдиного податку допоможе їм це здійснити. Давайте подумаємо про демографічну ситуацію. 
Виникає питання: як же виживе країна з такою оподатковуваною базою? Невже надія тільки на 
пенсіонерів із продовженим строком виходу на пенсію?  

Надзвичайну шкоду принесе надмірне посилення адміністративних важелів податкових 
органів. Кодексом передбачене право податкових органів обвинувачувати в чомусь підприєм-
ців - в 43 випадках, а зобов'язання не ускладнювати господарську діяльність - тільки в семи. 
Хіба це називається паритетність? При цьому у момент подання згідно із законодавством де-
кларацій звітності податкова має право вимагати "інші документи" та "давати пояснення". Сло-
ва "...інші документи" фактично означають, що податкові органи можуть зажадати будь-які до-
кументи в будь-який час, не пояснюючи причин, і заперечити буде неможливо. Обов'язок "да-
вати пояснення" може також виникнути без яких-небудь причин або підстав - тобто тоді, коли 
захоче податковий інспектор. Раніше подібні роз'яснення давалися, якщо вони виникали в пе-
ріод перевірок, а не тоді, коли податківець захоче. Навіщо ж нам розповідають, що новий ко-
декс краще старих законів?  

Кодексом надається право податківцям вилучати в платників податків оригінали первин-
них документів, які свідчать або можуть свідчити про порушення податкового й іншого зако-
нодавства. Таких повноважень - вилучати документи за власним бажанням, без рішення суду, - 
не мають навіть органи дізнання й досудового слідства. Отож, щоб не ставити чергові хрести 
на місцях похорону малого й середнього бізнесу, треба зайнятися корегуванням Податкового 
кодексу України, підійти до цього виважено, всебічно погодити його з Конституцією України, 
чинним законодавством і міжнародними нормами [38]. 

На жаль, у процесі підготовки й уведення в дію Податкового кодексу не враховувалася 
важливість формування позитивної суспільної думки довкола нього. Ми вважаємо, що упущена 
дуже важлива частина процесу реформування податкової реформи, знівельований один з меха-
нізмів розбудови громадянського суспільства. Такі «проколи», як зневага суспільною думкою, 
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є просто неприпустимими, вони можуть боляче відбитися на іміджі державної системи управ-
ління й дискредитувати будь-яку, навіть саму правильну реформу.  

Посилюється контроль підприємств шляхом уведення нового типу перевірок - фактич-
них. Особливу стурбованість викликає те, що вони проводяться без попередження платника 
податків або із врученням до початку її проведення копії наказу керівника податкової служби. 
Тепер при проведенні перевірок податківці мають право вимагати надання первинних докуме-
нтів, копій або ж оригіналів. Найчастіше обсяг таких документів може бути дуже великим, ви-
готовлення ж ксерокопій вимагає багато часу й ресурсів. Є тільки один спосіб підготовки й 
проведення реформ, спрямованих на забезпечення підвищення добробуту людей, -ефективний 
діалог влади й інститутів громадянського суспільства -таких, як УСПП. Поки це не стане нор-
мою для системи державного управління, ми постійно перебуватимемо в стані конфронтації 
один з одним і боротися із проблемами, яким можна запобігти на етапі узгодження позицій. 
Обов'язки дотримуватись норми законодавства - це стосуються будь-якого громадянина, у тому 
числі працівників податкових органів і підприємців. Головне, щоб положення Кодексу не мали 
підґрунтя для суб'єктивного трактування, що і є потенційним джерелом корупційного тиску на 
бізнес. Але ще важливіше, щоб права й обов'язки податківців і підприємців мали симетричний 
характер. Тобто податкові служби мають нести серйозну відповідальність у разі завдання збит-
ків підприємцям - так, як вони вимагають від останніх, якщо вбачають шкоду державним інте-
ресам [39]. 

Протягом останніх років в Україні значно зросла кількість іноземних брендів, фірмових 
мереж з реалізації товарів і послуг у найрізноманітніших галузях. З активізацією міжнародної 
торгівлі зникають межі між виробником і споживачем. Тому закордонні виробники, оцінюючи 
потенціал українського ринку, виходять зі своїми пропозиціями, розраховуючи на успішне за-
стосування посередницьких форм співробітництва, які так успішно працюють у їхніх рідних 
країнах. Однак в Україні вони найчастіше зіштовхуються з багатьма несподіваними трудноща-
ми й перешкодами, які не дозволяють розвивати тут бізнес так активно, як хотілося б, у тому 
числі й українському підприємцеві. Ключовими спікерами заходу виступили експерти Інститу-
ту міжнародної дистрибуції (International Distribution Institute, IDI) Фабіо Бортолотті (прези-
дент), Сильвія Бортолотті (генеральний секретар), Густав Брайтер (заступник голови Ради екс-
пертів країн, експерт IDІ в Австрії). 

Будь-яка спроба жорстко врегулювати галузі призведе тільки до вповільнення зросту. А 
от чого бракує, то це сприяння держави таким видам підприємництва за допомогою зваженої 
кредитної й податкової політики. Особливо це актуально при розгляді Податкового кодексу, в 
якому присутні норми, котрі замість сприяння можуть на практиці просто знищити деякі види 
бізнесу. Основна проблема полягає в тім, що українська влада бореться не зі зловживаннями у 
використанні посередницьких схем, а із самою схемою, яку у принципі цивілізовано застосо-
вують українські громадяни для здійснення бізнесу. Серед позитивних ініціатив експерти від-
значили намір передати реєстрацію договорів франчайзингу до компетенції Державного депар-
таменту інтелектуальної власності. З іншого боку, стримуючим чинником є Податковий кодекс 
з його фіскальною ініціативою, процедурами розмитнення, неможливістю віднесення роялті на 
валові видатки й подібні нововведення. При ускладненій процедурі іноземні партнери почина-
ють вимагати від українців страхового покриття, затягують процес переговорів, збільшують 
вартість франшизи. 

Фабіо Бортолотті, описуючи європейську практику дистрибуції й франчайзингу, відзна-
чив, що в більшості європейських країн немає процедури державної реєстрації для франчайзи-
нгу, а чимало договорів можуть бути укладені в усній формі, що значно спрощує й прискорює 
багато етапів у налагодженні бізнесу. Галузь розгляду спорів по таких договорах має залишко-
ву прецеденту базу для того, щоб визнати дійсність таких договорів за показаннями свідків. 
„Надмірне регулювання - не краще середовище для активного бізнесу. Якщо не створювати 
умови, щоб люди витрачали гроші усередині країни, їхні кошти будуть іти за кордон", - сказав 
пан Бортолотті [10, с. 13]. 

Європейські експерти об'єдналися в думці, що в таких умовах ведення бізнесу головним 
завданням на шляху до започаткування партнерства між українськими компаніями й закордон-
ними постачальниками є пошук спільної мови. Позицію бізнесу повинна бути сильною, форму-
вати високий рівень довіри, а для цього необхідно користуватися послугами професійних кон-
сультантів, які слугують своєрідним „містком" між двома сторонами з різними діловими тра-
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диціями й методами ведення бізнесу [4]. „Ми пропонуємо єгипетському бізнесу вкладати гроші 
в Україні. Такого низького оподаткування ви в Європі не знайдете ніде", - заявив прем'єр-
міністр Микола Азаров в Єгипті під час українсько-єгипетського бізнес-форуму. Він, мабуть, 
пожартував: на сьогоднішній день саме вітчизняна податкова система є однією з ключових 
причин, чому з точки зору активності арабського бізнесу України серед інших країн СНД пос-
тупається Росії, Казахстану і Білорусі (хоча за часів СРСР була другою після РФ за масштабами 
співпраці із Близьким Сходом). Податковий кодекс покращує умови для роботи великого біз-
несу у вашій країні, підкреслив Нідаль, але не іноземного бізнесу [5]. У цілому, інвестори до-
сить позитивно оцінюють новий Податковий кодекс України, прийнятий Верховною Радою, ві-
таючи багато норм, які він містить, особливо поступове зниження податку на прибуток (з 25% 
до 16% і ПДВ з 20% до 17%).  

Спрощення двох видів звітів, існуючих- в країні, - бухгалтерського та податкового, також 
отримало позитивну реакцію. Беручи все це до уваги, інвестиційний капітал досить позитивно 
оцінює кроки, які Україна зробила-в напрямку поліпшення бізнес-середовища.: Найбільш ймо-
вірно, що більшість інвесторів планують розширити свою діяльність в Україну, особливо якщо 
новий уряд залишиться на шляху реформ. Це не займе багато часу для оцінки змін, які мають 
місце в Україні по об'єктивним статистичним критеріям. 2011 рік покаже готовність України до 
проведення реформ. Тоді буде можливим оцінити бізнес-клімат країни не тільки за рейтинга-
ми, але і за реальними економічними показниками [6]. 

„Деякі норми нового Податкового кодексу будуть нищівними для сотень тисяч дрібних 
підприємців в Україні", – вважає президент американсько-української бізнес ради Морґан Ві-
льямс. Дотепер єдиний податок був надзвичайно зручним для представників різних творчих 
професій, які працюють незалежно. „Фрілансери", як їх іноді називають на фаховому жаргоні, 
здебільшого не можуть похвалитися сталими прибутками. Поза штатом працює й ведучий хар-
ківської телепрограми „Я проти" Андрій Войцєховський. Він сплачує у середньому 200-240 
гривень податку щомісяця. Згідно з новими податковими правилами йому доведеться сплачу-
вати близько третини прибутку. «У мене невеликі надходження, навіть ста тисяч гривень на рік 
немає. Я б хотів, щоб держава зі мною чесно поводилася. Якась градація потрібна. І за професі-
єю, і за обсягом прибутку. Якщо я отримую сто тисяч гривень на рік, маю сплачувати менше, 
ніж той, хто має півмільйона", – каже Войцєховський. Він переконаний: що збільшиться кіль-
кість зарплатні „у конвертах" [10, с. 14]. 

„Останні зміни до Податкового кодексу були тільки у бік погіршення", – прокоментував 
Deutsche Welle економіст Олександр Кірш. Експерт взагалі не вважає цей документ податко-
вим кодексом. „У ньому фактично відсутня єдина методологія, немає навіть єдиної терміноло-
гії. Звіт законів у погіршеному вигляді", – критикує Кірш [7]. 

На українських фахівців у сфері інформаційних технологій, інженерів і учених попит за 
кордоном існує, як і раніше. Експортоорієнтовані фахівці вважатимуть за краще зібрати чемо-
дани і виїхати за кордон. Тим самим новий Податковий кодекс може призвести до чергового 
сплеску міграції з країни - люди знову масово виїжджатимуть за довгим рублем/доларом. Про 
це розповіла національний менеджер з рекрутменту кадрового холдингу „Анкор" в Україні На-
талія Гілета. За її словами, після ухвалення Податкового кодексу найбільше шансів стати акти-
вними трудовими мігрантами нової хвилі з'явиться у інженерів, ІТ-фахівців, вчених. „При 
всьому своєму бажанні, наша держава не зможе за короткий термін забезпечити їх новими ро-
бочими місцями. А на заводи і фабрики ця категорія співробітників, швидше за все, не піде. 
Великі зарубіжні компанії купували в Україні ІТ-послуги у самозайнятих підприємців, оскільки 
цей спосіб був для них досить дешевий. Але чи захочуть ці компанії відкривати у нашій країні 
повноцінні офіси і створювати робочі місця в рамках загальної системи оподаткування - велике 
питання. По суті, експортоорієнтовані фахівці вважатимуть за краще зібрати чемодани і виїха-
ти за кордон", - наголосила Н.Гілета. Експерт вважає, що на українських фахівців у сфері інфо-
рмаційних технологій, інженерів і учених попит за кордоном, які раніше, існує. „Набагато 
складніше працевлаштуватися за межами України буде простим робітникам (найманому пер-
соналу „спрощенців"). Частина підприємців зі Східної України, можливо, відправляться на ро-
боту до Росії. Проте, російський ринок праці після кризи теж ще не дуже пожвавився. РФ із за-
доволенням запрошує українських менеджерів середньої і вищої ланки у металургію і машино-
будування, але не в малий бізнес", - сказала вона [8]. 
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Поряд із низкою транснаціональних корпорацій ритейлінгову сфери у прийнятті нового 
Податкового кодексу безпосередньо зацікавлені державні та приватні компанії Російської фе-
дерації, чию позицію в Адміністрації президента України представляє російський радник Ігор 
Шувалов. Залишити незмінними початкові основи Кодексу президента України Віктора Януко-
вича також особисто переконував глава Російської федерації, повідомив у бесіді з Wnews один 
із заступників керівників президентської канцелярії. 

Знищення середнього класу українським олігархам не вигідне. Відразу з'являться при-
вабливі для російського напівдержавного інвестора ніші. За даними джерела, вважають, що ро-
боча сила, яка вивільняється в результаті введення Кодексу, в кількості 6 мільйонів громадян 
України „не поповнить армію безробітних". „Спільно з урядом Російської Федерації розробля-
ється програма трудової міграції для українських фахівців різного рівня кваліфікації. Росіяни 
переконані, що більше заповнити величезні демографічні – від збройних сил, до комунального 
господарства - втрати у них нікому", - таке бачення ситуації російською стороною [10, с. 15]. 

Із подібними наслідками прийняття Податкового кодексу ознайомлений нібито і Держав-
ний департамент США. Виявляється що заводи і фабрика, на які, за словами Михайла Бродсь-
кого, повинні були йти працювати безробітні малі підприємці, знаходяться в Росії. Федеральна 
міграційна служба Росії мала намір провести переговори з Міністерством праці та соціальної 
політики України щодо організованого залучення українських трудових мігрантів для роботи в 
Росії. Про це в Москві повідомив глава Федеральної міграційної служби (ФМС) Костянтин Ро-
модановський. „Я бачу перспективу взаємодії на цьому етапі. Україна - це найважливіший міг-
раційний партнер Росії. З України до Росії приїжджають найбільше іноземних громадян", - ска-
зав К. Ромодановський. За його словами, мова йде про організоване залучення українських 
трудових мігрантів за допомогою спеціальної „структури". К. Ромодановський підкреслив, що 
завдяки такому .механізму" мігранти з України будуть „легалізуватися" в Росії через надання 
їм легальної роботи. „У такій ситуації людина буде їхати не кудись, а в конкретне місце", - ска-
зав він [10, с. 15]. З досвіду вже існуючих програм можна здогадатися що українських заробіт-
чан будуть спрямовувати у депресивні регіони Росії і через кредити, юридичні зобов'язання, 
надання житла, тощо всіляко стимулювати до залишення на постійне проживання у цих регіо-
нах Росії. „Я хочу почати діалог з Міністерством праці та соціальної політики України в цьому 
напрямі", - сказав К. Ромадановський. 

З огляду на це дуже цікавою виглядає постанова уряду РФ, який 1 грудня 2010 р. заборо-
нив у 2011 році роботу в роздрібній торгівлі іноземних працівників. „Уряд Російської Федера-
ції постановляє встановити на 2011 рік допустиму долю іноземних працівників у сфері роздрі-
бної торгівлі у розмірі 0% загальної чисельності працівників, використовуваних вказаними го-
сподарюючими суб'єктами", - повідомляється на сайті уряду. На думку ряду експертів дана по-
станова приурочена за часом до планованого раніше затвердження нового Податкового Кодек-
су України, який повинен був (ще може?) привести до масового безробіття серед дрібних підп-
риємців України, і як наслідок стимулювати їх, чи якусь їх частину до пошуку роботи у сусід-
ній Росії. Виглядає що росіяни не на жарт побоюються що безробітні українські торгівці мо-
жуть укоренитися на їхній ринках та торгівельних мережах. Ті ж експерти акцентують увагу на 
зацікавленість Росії у існуванні в Україні високого рівня безробіття та нижчого аніж в Росії рі-
вня заробітних плат . Цим також може пояснюватися очевидна лінія деяких членів теперішньо-
го уряду на зниження рівня середньої зарплати в Україні та ліквідацію мільйонів робочих місць 
у малому бізнесі. 

Новий Податковий кодекс містить низку позитивних моментів, проте він не вирішує 
ключові проблеми податкової політики та адміністрування. Таку оцінку ПК висловлювали у 
Світовому банку (СБ). „Податковий кодекс майже не знижує складність і обтяжливість подат-
кового адміністрування", ' – йдеться в макроекономічному огляді СБ, пише „Дзеркало тижня". 
Серед негативних аспектів у Світовому банку називають зниження податкової бази податку на 
прибуток (ППП) та податку на додану вартість (ПДВ) через введення податкових пільг. «Таким 
чином, зниження ставки прямих податків стає фіскально більш складним", – підкреслюється в 
макроекономічному огляді СБ. Окрім того, на думку банку, Податковий кодекс не вирішив 
проблеми ухилення від сплати ПДВ та спеціальних режимів, які „були неефективними у сти-
мулюванні економічної діяльності або зниження цін на деяку продукцію в минулому". „Більше 
того, нова схема ПДВ для зернової та деревообробної продукції діє як податок на експорт і 
може таким чином стримувати зростання у цих секторах", – підкреслюється в огляді. Також у 
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СБ незадоволені відстрочкою реформи системи єдиного податку, яка призначена для охоплен-
ня малого бізнесу в усіх сферах діяльності і зниження ухилень від сплати податків.  

Серед досягнень у СБ зазначили оптимізацію місцевих податків, реформування податку 
на прибуток для страхових компаній і консолідацію окремих частин податкового законодавст-
ва в єдиний кодекс [9]. Прийняття документа супроводжувалося масовими протестами, незадо-
воленням більшості населення. Свою думку висловлювали не лише українці, а й представники 
зарубіжних країн, які радили та критикували.  

Прийняттю нового Податкового кодексу України [11], який вступив в дію з 01 січня 2011 
року передували масові протести опозиційних політичних сил, бізнесменів та окремих груп на-
селення. В результаті протестних акцій, введення в дію окремих статей нового Податкового 
кодексу України було відтерміновано на пізніші періоди; положення, які посилювали податко-
во-адміністративний тиск на платників податків скасовано, або поліпшено; а розділ, який ви-
значав засади оподаткування малого бізнесу, з нового кодексу взагалі було виключено. 

Враховуючи, що Податковий кодекс України набув чинності з 1 січня 2011 року, цікаво 
яку оцінку надають йому промисловці і підприємці за кілька місяців дії? Точку зору Українсь-
кого союзу промисловців і підприємців викладено в роботі [32]. Для промислової спільноти є 
важливим, що спільними зусиллями УСПП, його регіональних відділень, Економічної ради в 
ході розробки ПКУ вдалося досягнути певних результатів. В тексті кодексу враховано близько 
40% пропозицій УСПП. Деякі з них мали суттєвий для бізнесу характер. Так, були почуті про-
позиції та ініціативи УСПП: 

- щодо узгодження грошових зобов'язань та застосування права податкової застави тільки 
після завершення процедури апеляційного оскарження рішень податкових органів; 

- щодо порядку застосування податковими органами звичайних цін: по-перше, тільки у 
разі якщо звичайна ціна відрізняється від звичайної більше ніж на 20%, а по-друге, наслідки 
визначення податковими органами звичайних цін можуть бути застосовані до платників подат-
ків лише за рішенням суду; 

- щодо звільнення від податку на доходи фізичних осіб майнових і немайнових їх внесків 
до статутних фондів юридичних осіб; 

- щодо запровадження деяких перехідних положень для переходу платників податків зі 
спрощеної системи оподаткування на загальну; 

- щодо визначення господарської діяльності, тобто діяльності, метою якої є отримання не 
прибутку, а доходу. 

На жаль, не всі пропозиції практиків бізнесу були враховані. Натомість в деякі норми бу-
ли закладені правові колізії, які після прийняття Податкового кодексу «успішно» використову-
ються для обрання найбільш фіскальної форми реалізації його норм. 

Негативні наслідки ігнорування багатьох пропозицій та застережень УСПП проявилися з 
перших кроків реалізації ПКУ. Ключовим з неврахованих пропозицій було наступне: скасуван-
ня ряду обмежень, що стосувалися права на віднесення на витрати сум, нарахованих та сплаче-
них на користь фізичних осіб-спрощенців, права на добровільну реєстрацію платниками ПДВ; 
скасування вимоги щодо визначення звичайної ціни на імпортні товари на рівні їх митної вар-
тості. Крім того, враховані пропозиції підприємницької спільноти з: оподаткування за ставкою 
5% дивідендів, що виплачуються юридичними особами своїм засновникам, учасникам -
фізичним особам; врегулювання порядку розпорядження товарами, готовою продукцією, това-
рними запасами, на які розповсюджується право податкової застави, без згоди податкового ор-
гану; врегулювання операцій з відходами і брухтом чорних та кольорових металів, в тому числі 
в частині, пов'язаній із скасуванням вимоги коригувати податковий кредит за операціями пос-
тачання відходів і брухту металів, що утворилися на виробництві або внаслідок ліквідації осно-
вних засобів. 

Наслідки впровадження Податкового кодексу України можна згрупувати за наступними 
блоками: 

І. Нововведення та кардинальні зміни до податкового законодавства 
1. Запровадження III розділу «Податок на прибуток підприємств» характеризується най-

більш суттєвими змінами: запропонована інша методологія визначення доходів та витрат за ме-
тодом «нарахування», здійснена спроба наблизити бухгалтерський та податкові обліки по до-
ходах та витратах, операціях в іноземній валюті, обліку основних засобів, змінена методика на-
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рахування амортизаційних відрахувань. Цей блок містить в собі найбільший пласт недоліків, а 
саме: 

- відсутній ряд перехідних положень (наприклад, в частині повернення отриманих до 1 
квітня 2011 р. авансів; в частині врахування витрату складі собівартості реалізованих товарів 
(продукції) у разі їх відвантаження в рахунок авансів, отриманих до дати набрання чинності III 
розділу ПКУ; в частині переоцінки заборгованості в іноземній валюті, що виникла до дати на-
брання чинності III розділу). 

Для платників податків залишається проблемним своєчасне впровадження розділу ПКУ 
«Податок на прибуток підприємств», який потребує відволікання трудових і фінансових ресур-
сів, витрачання значного часу на переналагодження своїх програмних продуктів, для фактично 
посиленого, «подвійного» обліку господарських операцій. 

Проблемами III розділу є також: спроба наблизити обліки не скасовує виникнення різ-
ниць (в частині обліку ремонтів, обліку виробничих, невиробничих основних засобів, обліку 
переоцінки (зменшення, збільшення корисності) основних засобів, визначення собівартості 
продукції, визначення витрат в іноземній валюті); запровадження пооб’єктного обліку основ-
них засобів без зміни методології податкового обліку поліпшень вимагає від платників подат-
ків, особливо середніх та великих, пооб'єктну ідентифікацію здійснених ремонтів, в тому числі 
поточних, що значно збільшує трудовитрати на виконання цього процесу. 

2. Впровадження обмеження на віднесення до складу витрат сум, нарахованих на користь 
спрощенців - це удар по перспективах подальшого розвитку підприємницької діяльності. Вже 
нині значно збільшується кількість підприємців, що припинили свою діяльність, а також тих, 
хто через цю хибну норму кодексу був змушений перенести свою діяльність у тіньову сферу 
економіки. 

3.  Впровадження обмеження на добровільну реєстрацію платниками ПДВ містить загро-
зу для інвестиційної привабливості України. Стало вкрай невигідним започаткування підприє-
мницької діяльності шляхом внесення як майнових, так і грошових інвестицій. Бажання авторів 
обмежити право на добровільну реєстрацію з метою ліквідувати злочинні схеми ухилення від 
оподаткування ПДВ призвели до відмови багатьох інвесторів, як зовнішніх, та і внутрішніх, 
працювати на українському ринку. 

4. Запровадження автоматичного відшкодування ПДВ з бюджету є позитивним кроком, 
але за умов створення прозорого механізму його реалізації, чіткого визначення критеріїв, подо-
лання корупційних ознак у застосуванні таких критеріїв. 

5. Спірним є визначення звичайної ціни на товари, що були імпортовані на територію 
України, на рівні митної вартості. У зв'язку з тим, що митна вартість на імпортні товари визна-
чається з метою визначення мит та податків за найбільшою оцінкою митних органів, яка часто 
наближується до цін на внутрішньому ринку, запровадження цієї норми кодексу є економічно 
недоцільним, створює додаткове подвійне навантаження (як митними, так і податковими орга-
нами) на імпортерів та, відповідно, на споживачів імпортних товарів по всьому ланцюгу спо-
живання. 

II. Процедури впровадження ПКУ 
1. Процедури з консультування та надання роз'яснень податковими органами характери-

зуються низкою проблем, а саме: низьким рівнем підготовки посадових осіб податкових орга-
нів місцевого рівня; відсутністю фахових консультацій, суперечливістю роз'яснень та невідпо-
відністю їх нормам ПКУ; низьким рівнем підготовки фахівців call-центру ДПС; спробою ДПС 
в листах-роз'ясненнях закласти іншій, найбільш фіскальний, зміст тлумачень норм ПКУ. 

2. Впровадження нових форм податкових декларацій, їх інформаційне перевантаження 
створило для платників податків безліч проблем: 

- податкова декларація з ПДВ: при відсутності кардинальних змін в адмініструванні ПДВ 
була кардинально змінена форма самої декларації, наприклад, в частині відображення самос-
тійно виправлених помилок, в тому числі за періоди, що передували даті набрання чинності 
ПКУ; 

- податкові декларації з ПДВ для переробних підприємств (молокозаводів та м'ясокомбі-
натів): відсутня можливість отримання бюджетного відшкодування у разі експорту продукції 
(накопичення від'ємного значення відбувається без будь-яких перспектив їх відшкодування). 
Це веде до відволікання обігових коштів, спонукає переробні підприємства використовувати 
посередників. 
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Інші проблеми декларацій: форми податкових накладних та реєстрів податкових наклад-
них: зміна їх електронного формату, відсутність необхідних роз'яснень, терміновість їх впрова-
дження створили ажіотаж при підготовці та здачі податкової звітності; значно розширена фор-
ма податкової декларації з податку на прибуток: характеризується відсутністю можливості са-
мостійно виправити помилки в поточній декларації за період, що передував даті набрання чин-
ності III розділу ПКУ, а також своєю громіздкістю; розробка електронних форм податкових де-
кларацій не поспіває за паперовими формами на етапі їх запровадження та містить неузгоджені 
між собою показники, відсутній автоматичний розрахунок відповідних рядків. Приклади: лист 
ДПС України щодо обмеження можливості включення в податковий кредит запізнілих подат-
кових накладних, отриманих не рекомендованим листом (порушується право платників на 
включення таких податкових накладних на протязі 12 місяців, а також право на самостійне ви-
правлення помилки); лист ДПС щодо реєстрації платниками ПДВ платників, що перейшли зі 
спрощеної системи оподаткування на загальну систему (з одного боку, Кодекс містить супере-
чливі норми, що визначають різні дати для реєстрації таких суб'єктів господарювання платни-
ками ПДВ, з іншого, лист ДПС встановлює ще один додатковий механізм визначення моменту 
такої реєстрації). 

III. Відносини з контролюючими органами: 
- не змінився порядок прийняття декларацій: є випадки прийняття «до відома», неприй-

няття декларацій взагалі; 
- при використанні засобів електронного зв'язку процедура затягується до 2-4 місяців; 
- дуже ускладнюється податкова звітність при зміні директора (тривалий процес, є випа-

дки його затягування податковими органами); 
- штучно створені «податкові ями» через помилки в автоматизованих базах даних подат-

кових органів та тривале блокування нормальної процедури здачі платниками податків подат-
кової звітності; 

- залишилися проблеми, пов'язані з реєстрацією платниками ПДВ: затягується процедура 
обов'язкової реєстрації, мають місце необґрунтовані відмови у реєстрації, обов'язкової і добро-
вільної, внаслідок невизнання Реєстраційних заяв на 9(!!!) аркушах. Ці проблеми призводять до 
втрати платниками податків права на податковий кредит, що завдає шкоди їх фінансовому ста-
ну та негативно впливає на їх господарську діяльність; 

- залишаються неврегульованими проблеми щодо бюджетного відшкодування ПДВ. 
Усунення більшості з наведених вище недоліків потребує, по-перше, внесення змін до за-

конодавства, по-друге, зміну вектору діяльності податкового органу в бік поваги до платників 
податків, дотримання його прав, застосування принципу презумпції невинуватості та подолан-
ня корупції на всіх ланках державного управління. 

Прийнятий у першому читанні законопроект № 8217 не вирішує вищезазначені проблеми 
платників податків, несе в собі багато уточнень та редакційних правок, а також правок, що від-
носяться до окремих категорій платників податків. Крім цього, цей законопроект передбачає 
розширення прав податкових органів: права звертатися до суду щодо відміни державної реєст-
рації припинення юридичних осіб та підприємців, скасування змін до установчих документів, 
права на застосування до платників податків «нових», більш фіскальних, штрафних санкцій за 
«старі» порушення. 

Багато проблем, пов'язаних із запровадженням ПКУ (особливо його III розділу), будуть 
ще виникати внаслідок практичного застосування норм кодексу, наприклад, щодо нецільового 
використання коштів неприбуткових організацій, в частині застосування 0% ставки податку 
для малого бізнесу, запровадження інших пільгових режимів оподаткування. 

Законопроектом здійснена спроба врегулювати питання, які взагалі не мають бути преро-
гативою податкового законодавства: операції з продажу цінних паперів та корпоративних прав, 
застосування пільги стосовно продажу зернових культур, конфліктні моменти, пов'язані з нара-
хуванням та стягненням соціальних страхових внесків і відповідних штрафних (фінансових) 
санкцій по фізичним особам-підприємцям, що обрали особливий спосіб оподаткування.  

Існуюча редакція Податкового кодексу України суттєво обмежує можливості компанії з 
надання послуг нерезиденту. Так, відповідно до п. 186.3 Податкового кодексу: «Місцем поста-
чання зазначених у цьому пункті послуг вважається місце, в якому отримувач послуг зареєст-
рований як суб'єкт господарювання або - у разі відсутності такого місця - місце постійного чи 
переважного його проживання. До таких послуг належать: ...ґ) надання в оренду (лізинг) рухо-
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мого майна, крім транспортних засобів та банківських сейфів». Оскільки відповідно до п. 185.1 
Податкового кодексу: «Об'єктом оподаткування є операції платників податку з: ...б) постачання 
послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 
186 цього кодексу», операція з надання вантажного залізничного транспорту в оренду нерези-
денту, всупереч економічної логіці, є об'єктом оподаткування податком на додану вартість. Си-
туація, що склалася, потребує негайного вирішення, оскільки істотні курсові коливання та не-
прозора тарифна політика ціноутворення на залізничному транспорті України вже призвела до 
ліквідації у 2010 р. 79 приватних власників залізничного складу та критичного показника дефі-
циту рухомого складу. Його подальше зростання призведе до неспроможності Укрзалізниці за-
безпечити необхідний обсяг вантажних залізничних перевезень. Існує пряма кореляція між об-
сягом вантажних залізничних перевезень та зростанням ВВП, отже ситуацію треба негайно ви-
правити. Приклад - ТОВ «Інвестиційна вагонна компанія»,яка є одним з лідерів транспортного 
ринку залізничних перевезень України. За підсумками 2010 р. підприємство отримало ознаку 
«Лідер галузі» за друге місце Національного рейтингу за основним видом діяльності та посіла 
перше місце як кращий платник податків. Компанія має у власності та надає в оренду і корис-
тування 1906 піввагонів та є другою за кількістю вагонів серед приватних недержавних влас-
ників залізничного рухомого складу. Щоб розширити свій рухомий склад, компанія активно 
залучала інвестиційні кредитні кошти провідних українських та міжнародних банківських 
установ, у першу чергу, в іноземній валюті [33].  

Останні зміни у законодавстві, пов'язані з прийняттям Податкового кодексу України, та-
кож поставили у незрозуміле становище виробників зрізаних квітів та декоративних рослин 
[34]. Неоднозначність трактувань деяких пунктів кодексу, що стосуються фіксованого сільсь-
когосподарського податку (ФСП), змушують виробників захищати свої права в судах. Як відо-
мо, у новому кодексі встановлено обмеження щодо платників ФСП, які займаються вирощу-
ванням декоративних рослин. Лише ті, хто отримує не більше 50% доходу від реалізації деко-
ративних рослин власного виробництва, мають право на пільгове оподаткування. Водночас по-
стає питання: як кодекс трактує поняття «декоративні рослини»? Відповіді немає. 

Згідно з Наказом Міністерства аграрної політики України від 23.08.2005 № 414 «Про за-
твердження фітосанітарних правил ввезення з-за кордону, перевезення в межах країни, транзи-
ту, експорту, порядку переробки та реалізації підкарантинних матеріалів» квіти трактуються як 
«вид товару, до якого входять свіжі частини рослин, які не призначені для садіння, а передба-
чені для декоративного використання». Для розумних людей очевидно-зрізані квіти не є деко-
ративними рослинами, а лише продуктами життєдіяльності рослини, які призначені для ство-
рення букетів та декору приміщень. На них дія статті 301.6.1, що обмежує право бути платни-
ком ФСП, поширюватись не повинна.  

Те, що «вирощування квітів» та «вирощування рослин» є окремими видами діяльності, 
зазначено в підкласі 01.12.0 КВЕД. Але в Податковому кодексі про це вказати забули. Крім то-
го, відрізнити зрізані квіти від декоративних рослин можна за біологічними ознаками, а саме - 
за здатністю рослин до фотосинтезу та постійного росту. У зрізаних квітах певний час трива-
ють основні обмінні процеси життєдіяльності (випар, подих), але переважає не синтез, а розпад 
органічних речовин, тому що відсутній корінь. У пункті 209.17 йдеться про види діяльності, за-
значені в підкласі КВЕД 01.12.0 «овочівництво; декоративне садівництво та вирощування про-
дукції розсадників», в переліку зустрічається тільки «вирощування квітів», тоді як «виро-
щування рослин» відсутнє. В той же час у пункті 209.15 ці поняття трактуються окремо. От і 
виникає запитання, яке стосується дії спеціального режиму оподаткування. Невідповідність 
змісту підпунктів 209.15.2 та 209.17.2. статті 209, про що йдеться вище, може спровокувати ві-
дмову Державної податкової служби України у видачі свідоцтва про спеціальний режим опода-
ткування у сфері ПДВ сільськогосподарським підприємствам, основним видом діяльності яких 
є «вирощування рослин». 

Незрозумілою є позиція держави, яка обмежує будь-які спроби власного виробництва в 
галузі вирощування декоративних рослин. В той час, як український ринок практично повністю 
заповнений імпортом, намагання окремих виробників хоч якось змінити таку ситуацію стика-
ються з випробуваннями новим законодавством, яке, з одного боку, відносить декоративні рос-
лини до сільськогосподарської продукції (п. 14.1.234. Податкового кодексу України), а з іншо-
го - запроваджує обмеження на можливі пільги для підприємств зі статусом сільськогосподар-
ських виробників (п. 301.6.1.). Відповідно до нового законодавства виходить, що в теплиці по-
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руч з трояндами варто вирощувати, наприклад, помідори. Якщо підприємцям доведеться обме-
жити виробництво декоративних рослин до 50%, щоб зберегти за собою право бути платника-
ми ФСП, то скоріш за все, рентабельність від такого поєднання змусить підприємства перейти 
на виробництво виключно овочевих культур, і про розвиток вітчизняного ринку декоративних 
рослин не йтиметься взагалі.  

В липні 2011р. Перший інформаційний портал "Обозреватель" провів прес-конференцію 
на тему: "Новий Податковий кодекс та бізнес України", в якій взяв участь в.о. президента Спіл-
ки малих, середніх та приватизованих підприємств В.М.Биковець. У своєму виступі він, зокре-
ма, зазначив, що особливе місце в процесі відновлення національної економіки та її зростанні 
мав зайняти прийнятий Податковий кодекс України, метою якого повинно було бути: поліп-
шення бізнес-клімату; створення сприятливих умов для надходження інвестицій; активний роз-
виток підприємництва. Але, фактично, Податковий кодекс містить ряд стримуючих та гальму-
ючих економічний розвиток положень, які стосуються як порядку адміністрування податків і 
зборів (в частині встановлення прав та обов'язків платників податків та контролюючих орга-
нів), так і порядку оподаткування податком на додану вартість та податком на прибуток підп-
риємств (в частині негативного впливу на розвиток окремих галузей). 

Прикладом неефективності та руйнівного характеру норм Податкового кодексу України 
для деяких галузей економіки є порядок оподаткування сільськогосподарських товаровиробни-
ків (в частині неможливості переносу залишку від'ємного значення з ПДВ в рахунок майбутніх 
платежів), порядок виплати дотацій сільськогосподарським товаровиробникам, який передба-
чає суттєве ускладнення та відтермінування отримання ними дотацій з державного бюджету, 
порядок оподаткування ПДВ переробних підприємств (молокозаводів та м'ясокомбінатів), зер-
нотрейдерів, який, фактично, позбавляє їх можливості здійснення експортних операцій та 
отримання відповідного бюджетного відшкодування податку, а також, призводить до збіль-
шення собівартості зазначеної сільськогосподарської продукції. 

Негативний резонанс викликав законопроект № 8321 "Щодо внесення змін до Податко-
вого кодексу України та затвердження ставок вивізного (експортного) мита на деякі види зер-
нових культур", яким запроваджується оподаткування ПДВ портових зборів та плат для інозе-
мних суден та вивізні (експортні) мита для зернових культур, що призведе до зниження конку-
рентоспроможності продукції та послуг вітчизняних підприємств. Динаміка розвитку підприє-
мництва в Україні показує зменшення підприємницької активності та небажання людей до са-
мозайнятості. Оскільки прийнятий Податковий кодекс призвів до таких негативних наслідків, 
як спад ділової активності суб'єктів господарювання, відтік висококваліфікованих кадрів, наці-
онального капіталу за кордон, за оцінками експертів, якщо ситуація не зміниться, до кінця року 
свою діяльність можуть припинити до 300 тис.підприємців [44]. 

Свого часу, коли проект Податкового кодексу розроблявся, члени об'єднань промислов-
ців і підприємців, галузевих асоціацій, організацій роботодавців України наполягали на тому, 
що необхідно прийняти сучасний збалансований Податковий кодекс, в якому оптимально по-
єднані фіскальні функції, від яких залежить життєдіяльність держави, і стимулюючі функції, 
які підвищать ділову активність та забезпечать розвиток підприємництва. Впровадження з 1 сі-
чня 2011 р. Податкового кодексу України за результатами його дії у першому кварталі 2011 р. 
дає можливість зробити висновок: він не забезпечив створення сприятливих умов для розвитку 
підприємництва, нових робочих місць, можливості для самозайнятості людей та їх гідного еко-
номічного незалежного життя. Фахівцями об'єднань промисловців і підприємців, галузевих 
асоціацій, організацій роботодавців України були напрацьовані сотні пропозицій та поправок 
до Податкового кодексу України. Особливу увагу було приділено 14 розділу Податкового ко-
дексу, який регламентує роботу спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності. 

Наполеглива та професійна робота членів громадських об'єднань дала змогу досягнути 
достатньо високих результатів в ході підготовки законопроектів №8521 від 16.05.2011 "Про 
внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України 
(щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємницт-
ва)" та №8217 від 12.03.2011 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких за-
конодавчих актів України (щодо удосконалення деяких норм Податкового кодексу України)". 
В процесі їх опрацювання було враховано більшість пропозицій, напрацьованих представника-
ми бізнесу. На жаль, законопроект № 8521 так і залишився нерозглянутим Верховною Радою 
України. Як зазначалось під час прес-конференції, ситуацію в податковій сфері можна буде ви-
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правити, якщо Уряд та Верховна Рада не просто переглянуть окремі норми Податкового кодек-
су, а радикально змінять його ідеологію. Необхідно, поставити в центр податкової політики, а 
бажано й всієї економічної політики, насамперед, інтереси підприємця як законослухняного 
платника податку, а не чиновника, що наділяється надзвичайними повноваженнями при міні-
мумі відповідальності [44]. 

Нове податкове законодавство створило проблеми і в освітній сфері [35]. Президент 
України Віктор Янукович визначив пріоритетним завданням пошук альтернативних джерел со-
ціальних інвестицій в освіту. У щорічному Посланні до Верховної ради глава держави наголо-
сив на тому, що українське суспільство має перейти від режиму бюджетного утримання своєї 
системи освіти до режиму інвестування в неї. Інвесторами при цьому виступатимуть домогос-
подарства (сім'ї), бізнес і держава. Має бути створена нормативно-правова база для стимулю-
вання приватних інвестицій в освіту. Нове податкове законодавство створило проблеми і в 
освітній сфері. Нині через грубе порушення основних положень вітчизняного освітнього зако-
нодавства, норм міжнародного права більшість приватних шкіл позбавленні можливості ефек-
тивно працювати. Якщо ситуацію не врегулювати - Україна ризикує втратити цілий напрям 
приватних середніх шкіл, а, відтак, і можливість пошуку альтернативних джерел соціальних 
інвестицій в освіту. Також приватні середні та дошкільні навчальні заклади, які завдяки отри-
маним преференціям у Податковому кодексі, звільнені від податку на прибуток, добиваються 
звільнення від податку на землю. Для цих закладів навіть 2 000 тисячі гривень мають вагоме 
значення у сенсі подальшого розвитку та вдосконалення навчального процесу.  

Сучасна приватна середня школа є реальною моделлю інвестицій в освіту дітей та інфра-
структуру системи освіти України. Потрібно також зауважити, що приватні школи і садочки 
орендують приміщення, що мають право використовуватися виключно під роботу з дітьми. З 
урахуванням значного падіння платоспроможності населенням тому числі і представників се-
реднього класу, вимога сплачувати земельний податок ставить питання про подальше існуван-
ня більшості приватних шкіл і садочків.  

Прийняття пропозицій щодо змін редакції статті 284 Розділу XIII Податкового кодексу, 
які мають забезпечити збереження статусів пільговика (ст.282.) щодо земельного оподаткуван-
ня у тому випадку, коли між пільговиками виникають орендні відносини, стане відновленням 
соціальної і економічної справедливості щодо освітньої сфери, де потрібна територія не може 
виступати фактором зменшення витраті економії, адже під загрозою буде сама потенційна мо-
жливість освітньої діяльності і виконання ліцензійних умов. 

На зміну соціальній політиці, орієнтованій на проблеми середньостатистичної людини, 
має прийти політика, сконцентрована на потребах конкретних соціальних груп та реальної лю-
дини. Позитивні рішення щодо існування приватних дошкільних і загальноосвітніх навчальних 
закладів забезпечать рівність суб'єктів вітчизняної системи освіти, збереження та розвиток ме-
режі навчальних закладів, яка повинна задовольняти освітні потреби, свободу вибору кожної 
людини. 

Однак, влада задекларувала намір, після доопрацювання, повернутися до питання удо-
сконалення системи оподаткування малих підприємств та фізичних осіб – суб’єктів підприєм-
ницької діяльності. Тому, виникає необхідність дослідити та порівняти податкове навантажен-
ня на великий і малий бізнес в нашій країн та оцінити пропозиції урядовців по удосконаленню 
системи оподаткування суб’єктів малого підприємництва з позиції виконання ним своєї ролі в 
створенні нових робочих місць, набутті підприємницьких навиків молодим поколінням і ство-
ренні національного продукту.  

В Українській асоціації підприємств легкої промисловості вважають, що операції з пос-
тачання необроблених шкур та дубленої (чиненої) шкіри без подальшої обробки (товарні пози-
ції 4101-4106) мають бути звільнені від оподаткування податком на додану вартість. Через не-
стачу готової шкіри, при щорічному зменшенні поголів'я великої рогатої худоби на понад 300 
тисяч (в порівнянні з 2000 роком поголів'я ВРХ зменшилося майже в 2 рази) підприємства ви-
мушені витрачати значні валютні кошти на закупівлю імпортних шкіряних товарів. Основною 
причиною такого становища є вивезення за межі України шкіряного напівфабрикату, обсяг ек-
спорту якого становить понад 75 відсотків від загальних обсягів виробництва. Цей продукт с 
найнижчою стадією переробки шкіряної сировини. Значна кількість суб'єктів господарювання, 
що здійснюють експорт шкіряного напівфабрикату, не мають власних виробничих потужнос-
тей з переробки шкіряної сировини, є іншими за профілем діяльності. Підприємства-
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експортери «нетипової» продукції - шкіряного напівфабрикату - складають близько 80 відсот-
ків, їх основною метою є завищення сум для відшкодування податку на додану вартість.  

Дбаючи про забезпечення вітчизняних підприємств сировиною, збереження робочих 
місць, Українська асоціація підприємств легкої промисловості вносила пропозицію до проекту 
Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування податком на додану вартість 
операції з постачання необроблених шкур та дубленої (чиненої) шкіри без подальшої обробки 
(товарних позицій 4101-4106). Запровадження такої норми дасть можливість збільшити вироб-
ництво готової шкіри на 680 тис. м, дозволить забезпечити потребу внутрішнього ринку, збере-
гти наявні та створити додаткові 2 тисячі робочих місць на підприємствах взуттєвої, шкіряної, 
шкіргалантерейної галузей, збільшити надходження до бюджету в обсязі понад 20 млн. грн., 
зменшити втрати бюджету щодо відшкодування ПДВ при експорті шкіряного напівфабрикату 
понад 50 млн. грн. та ліквідувати корупційні схеми в цій сфері діяльності. Українська асоціація 
підприємств легкої промисловості просить підтримати та виправити редакцію п. 16 підрозділу 
2 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України і викласти її таким чином: 
«16. Тимчасово, до 1 січня 2016 року, операції з постачання необроблених шкур та дубленої 
(чиненої) шкіри без подальшої обробки (товарні позиції 4101-4106), у тому числі операції з ім-
порту таких товарів, звільняються від оподаткування податком на додану вартість. У разі виве-
зення в митному режимі експорту таких товарів нульова ставка не застосовується» [41].  

Пунктом 15 підрозділу 2 розділу XX Перехідних положень Податкового кодексу України 
передбачено, що до 01.01.2014 р. звільняються від оподаткування ПДВ операції з постачання 
зернових культур (товарні позиції 1001-1008),технічних культур (товарні позиції 1205 та 1206), 
крім їх першого постачання сільськогосподарськими підприємствами - виробниками зазначе-
них культур. Якщо операції з постачання зернових культур звільняються від оподаткування, то 
відповідно до пп.198.5 ПКУ, платник, який мав від першого виробника податковий кредит, ви-
мушений визнати умовний продаж, тобто фактично відкоригувати ПДВ, сплачене у ціні прид-
бання. Історично склалося, що зернові культури для подальшої переробки закупалися не в то-
варовиробника, а на зернових складах, елеваторах, аграрних фондах. Аграрний фонд є держав-
ною спеціалізованою бюджетною установою, уповноваженою реалізувати цінову політику в 
агропромисловому секторі економіки. Наявність пільги, запропонованої Перехідними поло-
женнями, позбавляє регуляторів аграрного ринку можливості подальшого продажу зернових 
культур з урахуванням як податкового кредиту, так і податкових зобов'язань, що автоматично 
веде до підвищення цін як на ринку самих зернових культур, так і на ринку продукції, яка з них 
виробляється. З огляду на наведене пропонуємо виступити з ініціативою щодо скасування піль-
ги, передбаченої для продажу зернових культур [43]. 

Весь період формування і розвитку системи оподаткування малого бізнесу в Україні ха-
рактеризується постійним зростанням на нього податкового навантаження. Так, при прийнятті 
Указу Президента України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності 
суб’єктів малого підприємництва» № 727/98 від 3 липня 1998 року, яким запроваджувалася 
спрощена система оподаткування малого бізнесу, передбачалося, що суб’єкт малого підприєм-
ництва, який сплачує єдиний податок не є платником податку на додану вартість, крім випадку 
коли юридична особа обрала спосіб оподаткування доходів єдиним податком за ставкою 6 від-
сотків; податку на прибуток підприємств; податку на доходи фізичних осіб (для фізичних 
осіб – суб’єктів малого підприємництва); плати (податку) за землю; збору за спеціальне вико-
ристання природних ресурсів; збору до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків 
Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення; збору до Державного інновацій-
ного фонду; збору на обов’язкове державне страхування; відрахувань та зборів на будівництво, 
реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування України; ко-
мунального податку; податку на промисел; збору на обов’язкове державне пенсійне страхуван-
ня; збору на видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг; внесків до Фонду 
України соціального захисту інвалідів; внесків до Державного фонду сприяння зайнятості на-
селення; плати за патенти [18]. 

Цим рішенням передбачалося надати перевагу малому бізнесу в оподаткуванні порівняно 
з великими підприємствами, які сплачували ці податки і збори. Проте, в наступні роки окремі 
податки і збори для підприємств, що працюють на загальній системі оподаткування були ска-
совані.  
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Так, справляння збору згідно Закону України «Про формування Фонду для здійснення за-
ходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення» 
від 20 червня 1997 року № 386/97-ВР [19] зупинено з 01 січня 1999 року Указом Президента 
України «Про деякі зміни в оподаткуванні» від 07 серпня 1998 року № 857/98 [20].  

Стягнення відрахувань до Державного інноваційного фонду, які були запроваджені Пос-
тановою Кабінету Міністрів України «Про внесення змін і доповнень до пункту 2 Постанови 
Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1992 року № 77 «Про створення Державного іннова-
ційного фонду» від 03 грудня 1993 року № 981 [21], було скасовано з 01 січня 2001 року Поста-
новою Кабінету Міністрів України «Про утворення Української державної інноваційної компа-
нії» від 13 квітня 2000 року № 654 [22].      

Справляння відрахувань та зборів на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання ав-
томобільних доріг загального користування України передбачених Законом України «Про дже-
рела фінансування дорожнього господарства України» від 18 вересня 1991 року № 1562-ХІІ 
[23] припинено з 01 січня 2001 року згідно Закону України «Про державний бюджет України на 
2001 рік» від 07.12.2000 року № 2120-ІІІ [24] та наступними законами, якими затверджувалися 
бюджети України. 

Закон України «Про патентування деяких видів підприємницької діяльності» від 23 бере-
зня 1996 року № 98/96-ВР [25] втратив чинність після прийняття нового Податкового кодексу 
України з 01.01.2011 року [11]. 

Таким чином, протягом 1998 – 2010 років податкове навантаження на великий бізнес ча-
стково знизилося. Крім того в новому Податковому кодексі України передбачається поступово 
знизити ставку ПДВ до 17%, а податку на прибуток підприємств – до 16%. 

Щодо оподаткування малих підприємств, то тут спостерігається зворотна тенденція. Так, 
вже у 1999 році був прийнятий Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спри-
чинили втрату працездатності» від 23.09.1999 року № 1105-ХІV [26], який, через те, що він 
вступив в дію після Указу Президента України № 727/98, був поширений на суб’єктів малого 
підприємництва.  

В 2003 році був прийнятий Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування» від 09.07.2003 року № 1058-ІV [27], норми якого щодо сплати роботодавцями со-
ціальних внесків до Пенсійного фонду, які сьогодні складають 33,2% від фонду оплати праці, 
знову ж були поширені на підприємства, які працювали за спрощеною системою оподаткуван-
ня.  

При цьому, до Пенсійного фонду водночас направлялося 42% із єдиного податку, який 
сплачували такі підприємства. Однак, через кілька місяців після набрання чинності Закону 
України № 1058-ІV зазначена норма для платників єдиного податку була послаблена, оскільки 
їм дозволили зменшувати суму відрахувань до Пенсійного фонду на частину єдиного податку, 
яка також направлялася до нього.    

З 01.01. 2011 року після набрання чинності Закону України «Про збір та облік єдиного 
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 року № 2464-VI 
[28] загальний розмір соціальних відрахувань для всіх юридичних осіб, в тому числі для тих, 
що сплачують єдиний податок, зріс до 36,76 – 49,7% від фонду оплати праці, в залежності від 
класу професійного ризику виробництв.      

Оскільки Указом Президента України № 727/98 [18] передбачалося, що 57% єдиного 
внеску малих підприємств направляється до соціальних фондів, вище зазначені норми Законів 
України збільшили податково-соціальне навантаження на суб’єктів малого бізнесу порівняно з 
тим що передбачалося Указом Президента України № 727/98 приблизно в 1,5 рази.  

Крім того, слід відмітити, що задеклароване Указом Президента України № 727/98 зни-
ження податкового навантаження на малий бізнес практично не виконувалося. Так, протягом 
2002 – 2009 років малі підприємства платники єдиного податку та податку на додану вартість 
перераховували до бюджету 2,6% своєї виручки, тоді як відношення суми надходжень податку 
на прибуток підприємств до бюджету та випущеної продукції всіма підприємствами складало у 
зазначений період в середньому 2% (табл. 6.1). 

Якщо в досліджуваний період мале підприємство, яке сплачувало єдиний податок за ста-
вкою 6%, бажало позбутися статусу платника ПДВ, воно додатково повинно було сплатити 4% 
єдиного податку, тоді як для платників, які оподатковувалися на загальних підставах податкове 
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навантаження ПДВ протягом 2002 – 2007 років не перевищувало 4%, і тільки в 2009 році скла-
дало 4,4%. 

 
Таблиця 6.1 

Податкові навантаження на всі та на малі підприємства в Україні* 
Показники Роки 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Відношення об-
сягів надходжень 
єдиного податку 
до бюджету та 
реалізованої 
продукції мали-
ми підприємст-
вами платниками 
ПДВ 

 
 
 

2,6 

 
 
 

2,6 

 
 
 

2,6 

 
 
 

2,6 

 
 
 

2,6 

 
 
 

2,6 

 
 
 

2,6 

 
 
 

2,6 

Відношення об-
сягів надходжень 
податку на при-
буток підпри-
ємств до бюдже-
ту та випущеної 
продукції всіма 
підприємствами 

 
 
 

1,8 

 
 
 

2,1 

 
 
 

1,9 

 
 
 

2,2 

 
 
 

2,1 

 
 
 

2,1 

 
 
 

2,2 

 
 
 

1,5 

Різниця в ставках 
для платників 
єдиного податку 
для неплатників 
та платників 
ПДВ 

 
 

4 

 
 

4 

 
 

4 

 
 

4 

 
 

4 

 
 

4 

 
 

4 

 
 

4 

Відношення об-
сягів надходжень 
ПДВ до бюджету 
та випущеної 
продукції всіма 
підприємствами 

 
 

2,5 

 
 

2,0 

 
 

2,0 

 
 

3,2 

 
 

4,0 

 
 

3,6 

 
 

4,4 

 
 

4,1 

Відношення об-
сягів надходжень 
єдиного податку 
до бюджету та 
реалізованої 
продукції мали-
ми підприємст-
вами не платни-
ками ПДВ 

 
 
 

4,3 

 
 
 

4,3 

 
 
 

4,3 

 
 
 

4,3 

 
 
 

4,3 

 
 
 

4,3 

 
 
 

4,3 

 
 
 

4,3 

Сумарне подат-
кове наванта-
ження ПДВ та 
податку на при-
буток підпри-
ємств на випу-
щену продукцію  

 
 

4,3 

 
 

4,1 

 
 

3,9 

 
 

5,4 

 
 

6,1 

 
 

5,7 

 
 

6,6 

 
 

5,6 

 

* Розраховано автором за даними Держкомстату України. 
 
Навіть сумарне податкове навантаження ПДВ та податку на прибуток підприємств у 

2002-2004 роках на платників, що оподатковувалися на загальних підставах було нижчим, ніж 
податкове навантаження на платників єдиного податку (врахована та частина єдиного податку, 
яка направляється до бюджету). 

Отже спрощена система оподаткування малого бізнесу була економічно вигідною малим 
підприємства до того часу поки не був впроваджений Закон України «Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 року № 1058-ІV, оскільки вона приваблювала 
малі підприємства не низьким податковим навантаження, а низьким соціальним навантажен-
ням. 
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Крім того, вже окремі положення Указу Президента України № 727/98 [18] містили дис-
кримінаційні для малих підприємств положення. Так, встановлення для малих підприємств, що 
працюють на спрощеній системі оподаткування, ставки в розмірі 10% передбачалося за умови, 
що вони не сплачують ПДВ. Однак, інші платники податків, які сплачують ПДВ, придбавши 
товар, або послугу у неплатника ПДВ, не отримували права на податковий кредит, а отже були 
не зацікавлені у співпраці з такими підприємствами. 

Податковий кодекс в ІІІ розділі (ст. 139.1.12), який вступає в дію з 01 квітня 2011 року 
передбачає, що платники податку на прибуток підприємств не можуть включати до своїх ви-
трат, витрати понесені в зв’язку із придбанням товарів, робіт (послуг) та інших матеріальних і 
нематеріальних активів у фізичних осіб – підприємців, що сплачують єдиний податок. Така но-
рма приведе до згортання бізнесу більшістю фізичними особами – підприємствами, оскільки їх 
можливості щодо реалізації своєї продукції значно звузяться. Виходячи із наведеного, слід зро-
бити висновок, що існуюча в Україні система оподаткування малого бізнесу, як підприємств, 
так і фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності вимагає удосконалення. Так, якщо 
законодавці розповсюдили на малі підприємства, які сплачують єдиний податок за ставкою 6%, 
норму щодо обов’язкової сплати внесків до Пенсійного фонду на загальних підставах, а після 
введення єдиного соціального внеску ця норма поширилася і на внески до інших соціальних 
фондів, то враховуючи, що в єдиному податку відрахування до соціальних фондів складають 
57%, ставку єдиного податку для платників ПДВ необхідно знизити до 2,6% (6 х 0,43) [29]. 

Щодо платників єдиного податку, які не сплачують ПДВ, то цю норму необхідно скасу-
вати, оскільки вона є дискримінаційною для тих платників податків, які придбають товари, ро-
боти та послуги у неплатників ПДВ. А для того, щоб така дія не посилила податкове наванта-
ження на малий бізнес необхідно передбачити, що сума річних податкових зобов’язань з ПДВ 
платників єдиного податку не повинна перевищувати 4% (нинішня різниця між двома ставками 
єдиного податку для малих підприємств – 10 і 6%). 

В роботі [29] пропонується, що для фізичних осіб, що займаються приватним бізнесом 
систему оподаткування також слід трансформувати. З врахуванням того, що з часу введення 
єдиного податку у 1998 році до 2011 року, споживчі ціни зросли приблизно в 5 разів, то на сті-
льки ж необхідно збільшити нині діючу (200 грн.) максимальну ставку єдиного податку для фі-
зичних осіб – підприємців рівень річних доходів яких знаходиться в межах 400 – 500 тис. грн. 
(максимальна сума, яка дає право підприємцю знаходитися на спрощеній системі оподаткуван-
ня). За таких умов податкове навантаження (200 х 5 х 12 = 12000 грн.) на фізичних осіб – підп-
риємців з річними доходами 400 – 500 тис. грн. складатиме 2,4 – 3%, що буде в 2,2 – 2,8 рази 
менше податкового навантаження та малі підприємства. 

Для фізичних осіб – підприємців з меншими річним доходами слід передбачити дифере-
нційовані ставки єдиного податку: 

- з доходами до 100 тис. грн. в рік – 200 грн. в місяць; 
- з доходами 100 – 200 тис. грн. в рік – 400 грн. в місяць; 
- з доходами  200 – 300 тис. грн. в рік – 600 грн. в місяць; 
- з доходами до 300 – 400 тис. грн. в рік – 200 грн. в місяць. 
При цьому авансові платежі таким підприємцями повинні сплачуватися за середньоріч-

ними показниками попереднього звітного року та уточнюватися щоквартально за показниками 
кожного кварталу звітного року. 

Відповідно для всіх платників податків, які придбали товари, роботи, послуги у платни-
ків єдиного податку за фіксованою ставкою повинно залишитися право відносити вартість 
придбаних у них товарів на собівартість своєї продукції. 

При цьому необхідно посилити контроль за доходами фізичних осіб – підприємців та по-
ступово перевести всі їх розрахунки на касові апарати, а при розрахунку з юридичними особа-
ми – на безготівкову форму розрахунків. 

Таким чином, з одного боку, буде забезпечено контроль за доходами підприємців, з ін-
шого, працівники органів ДПС буду усунуті від можливості здійснювати податковий тиски на 
суб’єктів малого підприємництва. 

Влітку 2011 р. у ставленні влади до малого бізнесу настало несподіване потепління. Уряд 
взявся за перегляд податкового законодавства після вказівки з Адміністрації Президента, де 
вже почали активну підготовку до парламентських виборів, – стало очевидним, що останні рі-
шення влади і заяви представників Партії регіонів явно працюють на задобрювання електорату. 
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Зокрема, в середині травня 2011 р. прем’єр-міністр Микола Азаров завітав на розширене засі-
дання Ради підприємців при Кабміні й пообіцяв зберегти спрощену систему оподаткування. Це 
було визвано тим, що через кілька днів була запланована акція протесту малого бізнесу, яка 
мала перерости у всеукраїнську безстрокову. Акція  відбулася, але якось мляво. А невдовзі в 
парламенті було зареєстровано законопроект № 8521 «Про внесення змін до Податкового ко- 
дексу…». Документ передбачав, зокрема, включення до ПК розділу про спрощенку. При цьо-
му, за словами опитаних підприємців, відповідні норми на 70% повторюють раніше розробле-
ний законопроект за участю близько 300 ділових об’єднань. «Малий бізнес – це дуже потужна 
складова економіки. І створення нормальних, комфортних умов для нього – один із наших 
пріоритетів», – запевнив міністр фінансів Федір Ярошенко [30]. А його шеф Микола Азаров 
особисто звернувся до законодавців з проханням якнайшвидше прийняти законопроект  
№ 8521, щоб він набрав чинності вже 1 липня 2011-го. Щоправда, підприємці побоювалися, що 
під час опрацювання у Верховній Раді документ може бути скоригований, до того ж не на ко-
ристь бізнесу. Таке вже бувало, і не раз. 

Автори законопроекту пропонували поділити підприємців-фізичних осіб на три групи. 
При цьому обсяг обороту та фіксовані ставки податку прив’язати до розміру мінімальної заро-
бітної плати (МЗП), встановленої на 1 січня звітного року. До першої групи увійдуть особи, рі-
чний дохід яких – до 150 МЗП (141,15 тис. грн.), причому такі спрощенці мають право прова-
дити ремісничу діяльність, торгівлю на ринках, надавати побутові послуги населенню (перелік 
визначений у законопроекті). Проте їм заборонено залучати до роботи найманих працівників. 
Визначати ставки податку для цих підприємців запропоновано місцевій владі в межах від 1% 
до 10% МЗП на місяць (9,41–94,1 грн.). 

До другої групи зарахували зайнятих виробництвом та реалізацією товарів-послуг (вклю-
чно з ресторанами), річний дохід яких не перевищує 1000 МЗП (941 тис. грн.). Такі спрощенці 
зможуть найняти на роботу до 10 працівників, але реалізовувати товари/надавати послуги їм 
дозволено лише громадянам або іншим платникам єдиного податку. Відтак підприємцям цієї 
групи не матимуть права співпрацювати з юридичними особами, які користуються загальною 
системою оподаткування. Податок для групи № 2 становитиме від 2% до 20% МЗП (18,82–
188,2 грн.). Себто ставку для найдрібніших спрощенців дещо знижено (раніше становила що-
найменше 200 грн.).  

Третя група – фізичні особи з річним доходом до 2000 МЗП (1,882 млн. грн.) і з кількістю 
найманих працівників до 10 осіб. Вони зможуть платити або 5% обороту, або 3% у разі реєст-
рації платником ПДВ (раніше – 10% або 6% + ПДВ). Крім того, автори законопроекту пропо-
нують аналогічні умови юрособам, дохід яких сягає 5000 МЗП (4,705 млн. грн.) з кількістю 
працівників до 50 осіб. 

Також передбачалося введення короткотермінового свідоцтва платника податку для осіб, 
які займаються несистематичним продажем. При цьому предметом продажу можуть бути ви-
роблена чи перероблена продукція, речі, товари на суму до 25 МЗП (23,525 тис. грн.). Їх дозво-
лено здійснювати не довше як 15 днів поспіль, а свідоцтво може бути видано не частіше ніж 
чотири рази на рік. Продавець зобов’язаний провадити діяльність самостійно і не має права за-
лучати найманців. Ставку податку за таким свідоцтвом визначено в розмірі 1% МЗП (9,41 грн.) 
за кожен день торгівлі. Сплачується він заздалегідь за всі дні й не повертається. Такі свідоцтва 
видаватимуть органи ДПС, а відсутність документа (до речі, суворої звітності) в продавця по-
датківці вважатимуть підставою для притягнення до адміністративної відповідальності (виня-
ток зроблено лише для селян – реалізаторів продукції, вирощеної на власних городах). На дум-
ку експертів, механізм є не так кроком назустріч бізнесу, як засобом контролю над інтернет-
торгівлею та пов’язаними з нею тіньовими потоками товарообігу й сфери послуг – це, так би 
мовити, ложка дьогтю в діжці меду. 

У процесі обговорення законопроекту уряд пішов на додаткові поступки. Зокрема, дав 
згоду на забезпечення підприємцям першої та другої груп щорічної відпустки й лікарняних. 
Передбачається, що з’явиться можливість на час відпустки не сплачувати єдиного податку (раз 
на рік), а також у разі документально підтвердженого лікарняного (що триває понад місяць). 
Частково в Кабміні погодилися врахувати пропозицію підприємців щодо єдиного соціального 
внеску (ЄСВ). Так, законопроект пропонує скасувати його для спрощенців-пенсіонерів та інва-
лідів. Однак вимога зменшити ЄСВ для інших спрощенців з 34,7% до 18% МЗП підтримана не 
була. За словами народного депутата Ксенії Ляпіної, це може призвести до порушення здорової 
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конкуренції та конфліктів у підприємницькому середовищі, адже тепер за одних і тих самих 
умов підприємці-пенсіонери матимуть перевагу перед молодшими спрощенцями. Але така си-
туація видається цілком логічною із соціального погляду.  

Певні поступки передбачаються і для підприємців третьої групи, а також спрощенців-
юросіб. Зокрема, таким суб’єктам (якщо вони реалізують продукцію власного виробництва) за-
пропоновано сплачувати податок у розмірі половини ставки. Але визначення продукції власно-
го виробництва в документі немає, тому не виключено, що на практиці (у разі ухвалення змін 
до ПК) виявлятимуться неприємні нюанси, пов’язані з тлумаченням норми. 

Натомість законопроект не знімає, а в деяких випадках навіть поглиблює проблему від-
носин спрощенців із великими компаніями, що працюють на звичайній системі оподаткування. 
Так, з 1 квітня 2011 року набрала чинності стаття 139 ПК, яка забороняє платникам ПДВ відно-
сити до витрат кошти на придбання товарів чи послуг у спрощенців. Таким чином, для великих 
компаній робота з останніми стала, м’яко кажучи, невигідною. Зокрема, за бортом лишилися 
підприємці, що надавали юрособам послуги з перевезення, постачання, встановлення та обслу-
говування обладнання тощо. Щоб продовжити співпрацю зі своїми партнерами, вони були 
змушені переходити або на загальну систему та реєструватися платниками ПДВ, або на готів-
кові розрахунки (на що погоджувалися не всі замовники). 

Але й надалі вирішення цієї проблеми не передбачається. Стаття 182 кодексу регламен-
тує добровільну реєстрацію спрощенця платником ПДВ, але за умови, що він протягом року не 
менш як 50% загальних робіт/послуг надавав платникам податку. Під цю умову підпадає лише 
незначна кількість спрощенців, але й вони залишилися не при справах, адже органи ДПС (аб-
сурдно посилаючись на те, що кодекс набрав чинності з 1 січня 2011-го, а тому рахувати рік 
сплати ПДВ можна лише з цієї дати) ускладнювали життя бізнесменам.   

Стаття 181 ПК встановлює обов’язковість реєстрації платником ПДВ у разі, якщо дохід 
підприємця за останній рік перевищив 300 тис. грн. Однак, не сплачуючи ПДВ і не маючи пра-
ва на податковий кредит, досягти такого обороту вкрай складно. При цьому відповідний 
обов’язок виникає в суб’єкта господарювання, тільки-но його дохід перевищив визначену суму, 
а право на податковий кредит – лише з моменту реєстрації платником ПДВ. Такий проміжок 
часу, коли підприємець змушений сплачувати податок, але не має права на відшкодування, мо-
же тривати від 10 днів до… нескінченості й залежить тільки від волі податківців. 

Законопроект № 8521 передбачає скасування статті 139 ПК, про що представники уряду 
говорили як про найбільшу свою поступку. Втім, нагадаємо, що підприємцям першої та другої 
категорій пропонується взагалі заборонити співпрацю з юрособами. А фізособам третьої та 
юрособам-спрощенцям вона дозволена лише… у разі їхньої реєстрації платниками ПДВ. Згідно 
із законопроектом, їх зобов’яжуть зареєструватися, навіть якщо вони отримують від платника 
ПДВ бодай гривню. Причому порядок процедури не змінюється. Таким чином, розрекламована 
урядова поступка – це лишень заміна шила на мило. 

Опитані підприємці побоюються, що під час обговорення законопроекту з нього вилу-
чать найпотрібніші норми, а тому просять законотворців не зволікати з його прийняттям та не 
вносити до нього змін. Навіть якщо корективи подаватимуть під соусом «удосконалень». Утім, 
схоже, «покращення» документа в будинку під куполом на вул. Грушевського не уникнути. 
Спікер Володимир Литвин попросив профільний комітет ВР звести всі зміни до Податкового 
кодексу в один законопроект. Йдеться про поєднання близько 40 документів, деякі з яких уже 
ухвалені в першому читанні. Є ймовірність того, що принципові для дрібного бізнесу норми за-
губляться в цій нашвидкуруч приготованій суміші. 

Свою точку зору висловила і головний лобіст інтересів малого бізнесу у Верховній Раді 
України - народний депутат К.Ляпіна [31]: «Звільнивши інвалідів і пенсіонерів від сплати єди-
ного соціального внеску, уряд може зупинитися на цьому, сказавши, що він і так пішов на пос-
тупки. А що робити іншим 70% підприємців? Вони вважатимуть себе обдуреними. В ініційова-
ному урядом законопроекті про внесення змін до Податкового кодексу щодо спрощеної систе-
ми оподаткування враховано значну частину пропозицій підприємців. Разом з тим, документ 
містить і чималі ризики. 

Перший ризик - у законопроекті граничні розміри валового доходу, до якого можна ко-
ристатися спрощеною системою оподаткування, і ставки єдиного податку визначаються у при-
в'язці до мінімальної заробітної плати. В чому ризик? Мінімальна зарплата є соціальним показ-
ником, а тому не зовсім об'єктивним. Як показує практика, перед виборами цей соціальний по-
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казник має тенденцію до зростання, причому більшими темпами, ніж того вимагає інфляція чи 
справжній економічний розвиток. Це відразу позначиться не стільки на обсязі валового доходу, 
скільки на ставці єдиного податку. 

Найсміливіші прогнози розвитку української економіки на 2012 рік не перевищують 
4,5% зростання, та й надалі ніхто не обіцяє шаленого зростання. Водночас, у 2012 році вибори, 
тож вже до кінця року такий соціальний показник, як мінімальна зарплата, швидше за все, зро-
статиме більшими темпами, ніж інфляція. На цьому наполягатиме опозиція, але від того і влада 
не відійде - ми вже чули заяви і Миколи Азарова і Сергія Тігіпка про наміри підвищувати зар-
плати. Це призведе до підвищення мінімальної зарплати. Підприємці навряд чи зароблять наба-
гато більше, тоді як ставка єдиного податку для них зросте. 

Ставку диференційовано дуже суттєво, до того ж вона залежатиме від місцевої влади. Чи 
багато ми знаємо місцевих рад, які ухвалюють розумні рішення з приводу встановлення ставки 
єдиного податку? Питання риторичне. Якщо зважати на нинішні показники мінімальної зар-
плати, то вже до кінця 2011 року ставка єдиного податку за першою категорією спрощеної сис-
теми сягатиме 100 гривень, за другою - 200 гривень. Але чи не підженуть місцеві ради всі види 
підприємницької діяльності під вищу межу ставки? Тому прив'язка розмірів ставок до мініма-
льної зарплати є ризиком. Можливо, слід звертатися до уряду з тим, щоб встановити цю ставку 
у натуральних показниках. 

Другий ризик пов'язаний з тим, що уряд погодився таки скоригувати 139 статтю Подат-
кового кодексу і дозволив відносити на собівартість товарів, робіт і послуг витрати на закупів-
лю товарів, робіт і послуг у "спрощенців". Однак не у всіх, а лише у тих, які застосовують тре-
тю категорію спрощеної системи оподаткування. Уряд запропонував три категорії: дві з них - 
аналог існуючого фіксованого і  єдиного податку, коли ставки встановлюють місцеві ради, а 
закон визначає лише граничні розміри. Третя категорія - аналог існуючої спрощеної системи 
для юридичних осіб, що передбачає прив'язку до відсотка від обсягу реалізації. Це той компро-
міс, якого вдалося досягнути, бо навряд чи уряд по-іншому погодився би врегулювати означену 
проблему. 

Однак приватні підприємці, які співпрацюватимуть з юридичними особами, мусять зро-
зуміти, що їм доведеться вести докладний облік на підставі первинних документів, тобто укла-
дати і фіксувати договори, рух коштів і, швидше за все, робити безготівкові розрахунки. Готів-
ка - це встановлення касового апарата. У даному законопроекті про це не йдеться, але в розділі 
Податкового кодексу про ведення обліку зазначено: приймання готівки потребує застосування 
касового апарата. Тож чи вимагатиме уряд їх встановлення, незрозуміло. Підприємцям слід ро-
зуміти: користуючись третьою категорією спрощеної системи, вони матимуть обмежену мож-
ливість працювати на продаж кінцевому споживачу. Наведу простий приклад. Магазинчик 
продає добрива і фізособам, і аграрним підприємствам. Раніше він застосовував спрощену сис-
тему оподаткування, сплачував 200 гривень єдиного податку, мав найманих працівників і пла-
тив за них. 

Моделюємо ситуацію з огляду на урядовий законопроект. Аби і далі працювати з госпо-
дарствами, магазин повинен зареєструватися за третьою категорією "спрощенців". Водночас 
треба користуватися касовим апаратом, щоб обліковувати готівкові надходження від простих 
покупців. Це ускладнить роботу. Так само складно буде комбінувати ці форми. Наприклад, пі-
дприємець надає юридичним особам послуги з вантажних перевезень і має торгову точку та 
найманого працівника. Раніше таке поєднання було можливе - підприємець платив максималь-
ну ставку і міг займатися кількома видами діяльності. Йому і зараз це не заборонено, але чи 
зможе він впоратися? Одна його діяльність передбачає необхідність реєструватися за третьою 
категорією, інша - за другою. З одного боку - безготівковий облік для роботи з юридичними 
особами, з іншого - торгівля, касовий апарат, втрата конкурентоспроможності. Тобто позитив у 
рішенні повернути "спрощенцям" можливість співпраці з юридичними особами, безумовно, є, 
але не так уже тут все й безхмарно. 

Третій ризик - у проекті не сказано про необхідність застосування касових апаратів. Уряд 
посилається на Податковий кодекс і закон про реєстраторів розрахункових операцій, де зазна-
чено, що платники єдиного податку не зобов'язані використовувати касові апарати. Усе було б 
добре, якби не протиріччя деяких норм, які потребують роз'яснень. Тож в законопроекті варто 
чітко зафіксувати позицію щодо касових апаратів або внести відповідні норми у прикінцеві по-
ложення Податкового кодексу. Нарешті, важливо визначити позицію щодо використання пер-
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винних документів. З одного боку, ми маємо формулювання, що підприємці першої і другої ка-
тегорій ведуть облік лише доходів - про видатки нічого не сказано - підсумком за день. Це іс-
нуючий стан. Опосередковано це означає, що нема необхідності збирати і обліковувати пер-
винні документи. Однак у законопроекті не сказано, що не треба вести первинні документи. 
Натомість у Податковому кодексі існують розділи, у яких зазначено, що облік ведеться на під-
ставі первинних документів. Знову протиріччя, які потім доведеться трактувати Мінфіну і по-
датківцям. 

Нарешті, найбільший ризик: законопроект вносить зміни до закону про єдиний соціаль-
ний внесок. Знову пропонується нібито компромісна норма, але насправді вона руйнує конку-
ренцію в підприємницькому середовищі - звільнення від сплати єдиного соціального внеску 
винятково інвалідів і пенсіонерів. Спілкування з підприємцями показує, що вони не вважають 
цю норму справедливою. Розмір соціального внеску для них настільки великий, що його не 
зможуть платити працездатні особи і молодь, які створюють для себе робочі місця. Ризик поля-
гає в тому, що уряд, звільнивши інвалідів і пенсіонерів від сплати єдиного соціального внеску, 
може зупинитися на цьому, сказавши, що він і так пішов на поступки. А що робити 70% підп-
риємців, які не є ні пенсіонерами, ні інвалідами? Вони вважатимуть себе обдуреними. Як на-
слідок, соціальна напруга тільки зростатиме, що може призвести до зіткнень всередині підпри-
ємницького середовища. Чому для одних підприємців розмір зобов'язань перед державою буде 
460 гривень, а для інших - 100 гривень? Це не питання соціальної справедливості - йдеться про 
руйнування конкурентного середовища. Проблему єдиного соціального внеску слід вирішувати 
поетапно. Спершу - кардинальне його зменшення до 18%, як це обіцяв перший віце-прем'єр 
Андрій Клюєв, а далі - повне його скасування для самозайнятих осіб і заміна на добровільне 
накопичувальне страхування.  

Національним інститутом стратегічних досліджень було видано аналітичну доповідь 
«Пріоритети реформування податкової політики України: як перейти від фіскалізму до стиму-
лювання ділової активності?» [45], де проаналізовано поточний стан податкової системи Укра-
їни, її ключові проблеми та пріоритети реформування в нових економічних реаліях. Автори до-
повіді наголошували, що стратегічною метою реформи має стати перехід від домінування 
принципу фіскалізму податкової політики, коли вона розглядається виключно як інструмент 
мобілізації доходів до бюджету, до більш активної реалізації її регулятивного потенціалу в на-
прямі стимулювання економічного розвитку. Відзначалося, що консервація в посткризовий пе-
ріод фіскальної функції податкової політики у статусі пріоритетної стане одним із гальмівних 
чинників на шляху швидкого економічного відновлення України. 

В цьому контексті фахівцями НІСД наголошувалося, що перед владою постає важливе 
завдання, від вирішення якого залежатимуть динаміка економічного зростання та якість струк-
турних зрушень у середньо- та довгостроковій перспективах: забезпечити реалізацію стиму-
люючого потенціалу податкової політики з одночасним збереженням чи навіть посиленням її 
фіскальної ефективності. Значну увагу в аналітичній доповіді було приділено першому варіан-
ту проекту Податкового кодексу, що був поданий Кабінетом Міністрів до парламенту 15 черв-
ня 2010 р. Авторами проаналізовано як прогресивні кроки, так і певні дискусійні норми, що су-
перечать завданням та пріоритетам податкової політики в умовах посткризового відновлення 
економіки. Зокрема, виділено низку значних позитивних зрушень у податковій системі, що ко-
релюють із головними завданнями економічної політики, визначеними у Посланні Президента 
України до Українського народу та Програмі економічних реформ в Україні на 2010–2014 ро-
ки: а) скорочення кількості податків і зборів та зниження податкового тиску на економіку. За-
мість 28 загальнодержавних та 14 місцевих обов’язкових платежів, що закріплені Законом 
України «Про систему оподаткування», проектом Податкового кодексу пропонується запрова-
дити відповідно 19 та 5 платежів. При цьому до 2015 року скасовано буде ще один державний 
та два місцевих збори, таким чином кількість державних місцевих платежів складатиме 18 та 3 
відповідно. Позитивний крок податкової реформи – зниження ставок ключових податків. Про-
ект передбачає поетапне зниження ставки податку на додану вартість у період з 2012 до 2014 
рр. від 20% до 17%; б) реалізація стимулюючого потенціалу податкової політики. В проекті 
Податкового кодексу запроваджено низку потенційно дієвих інструментів, що дають можли-
вість задіяти стимулюючий потенціал податкової системи України. Серед них найбільш ваго-
мими є податкові пільги для підприємств, що займаються інвестиційно-інноваційною діяльніс-
тю, в тому числі знижені ставки податку на прибуток, інвестиційно-інноваційний податковий 
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кредит, прискорена амортизація тощо; в) підвищення фіскальної ефективності податкової сис-
теми. Для зменшення негативного ефекту на дохідну частину бюджету від зниження податко-
вого навантаження на економіку та розширення переліку податкових пільг уряд запропонував у 
проекті Податкового кодексу низку заходів щодо додаткової мобілізації коштів. 

Водночас проект Податкового кодексу характеризується низкою вад, що відзначено ав-
торами доповіді. Ключовою проблемою документа є значне розширення повноважень податко-
вої служби. Значну частину актуальних проблем можна усунути за допомогою «вбудовування» 
відповідних механізмів у законодавче поле, натомість проект кодексу надає перевагу варіантам 
вирішення проблем, що потребують активної ролі податкової служби. Крім того, авторами до-
повіді відзначено, що проект кодексу розширює поле для «ручного управління» низкою важли-
вих аспектів податкового законодавства. Зокрема, до повноважень Кабінету Міністрів кодек-
сом віднесено загальний порядок надання та повернення до бюджету інвестиційно-
інноваційного податкового кредиту, формування переліку видів власного виробництва, що зві-
льняються від оподаткування, формування Державного реєстру підприємств, установ та органі-
зацій, що здійснюють розроблення, запровадження та використання енергоощадних заходів та 
енергоефективних проектів, прибуток яких частково звільняється від оподаткування, затвер-
дження переліку платних послуг, для надання яких необхідно придбавати торговий патент то-
що. 

До негативних сторін необхідно віднести також посилення оподаткування доходів фізич-
них осіб. Автори також зосереджують увагу на дискусійності запропонованого варіанту рефо-
рми спрощеної системи оподаткування. При формальному збереженні спрощеної системи опо-
даткування кодексом пропонується запровадити такі обмеження, що роблять її недоступною і 
нецікавою для підприємців, які займаються бізнесом, а не наданням дрібних побутових послуг. 

Автори доповіді зазначають, що, окрім концептуальних суперечностей податкової полі-
тики, на розв’язання яких має спрямовуватися реформа, вітчизняна податкова система характе-
ризується комплексом проблем, пов’язаних з окремими її елементами та інститутами. Наразі 
вони не лише девальвують фіскальну та регулятивну ефективність податкової політики, а й 
продукують численні ризики для макроекономічної стабільності. В доповіді розглянуто супе-
речності та шляхи вдосконалення податку на додану вартість, оподаткування діяльності, 
пов’язаної з експлуатацією природних ресурсів, застосування спрощеної системи оподаткуван-
ня та спеціальних податкових режимів. 

Висновки. Практика підприємницької діяльності 2011 року свідчить - новий Податковий 
кодекс не став стимулюючим підґрунтям для розвитку підприємницької діяльності, не проде-
монстрував реалізації принципу верховенства закону, перш за все - для представників держави, 
яку уособлюють податкові органи, не відкрив жодної додаткової можливості для суб'єктів гос-
подарювання. Його поспішне введення в дію призвело лише до плутанини, нервування, засто-
сування «всліпу», без розуміння всього ланцюга наслідків та можливостей. 

Тому рекомендації щодо принципових засад державної політики щодо підприємництва в 
посткризовий період зводяться до: 

1) полегшення процесу створення суб'єктів підприємницької діяльності: впровадження 
механізму «єдиного вікна» для реєстрації підприємств, організації Інтернет-реєстрації, введен-
ня правила «мовчання - знак згоди», низького рівня витрат, пов'язаних з реєстрацією; 

2) спрощення процедур, що регулюють діяльність підприємців, зокрема скорочення кіль-
кості необхідних дозволів і ліцензій й збільшення термінів їх дії, поліпшення координації між 
різними наглядовими установами і зменшення загального числа перевірок; 

3) спрощення процедур оподаткування, скорочення кількості податкових платежів і пок-
ращення системи податкового регулювання. Щодо МСП, що здійснюють інноваційну діяль-
ність, можливе вжиття адресних заходів щодо створення цільових податкових стимулів;  

4) розробки разом з банківськими установами заходів щодо полегшення доступу МСП до 
банківського фінансування, зокрема до спеціальних схем кредитування для довгострокового 
інвестиційного фінансування, включаючи тривалі пільгові періоди, кредитні гарантії у рамках 
приватно-державних програм, орієнтованих на МСП, і сприятливі правила прийняття заставно-
го забезпечення;  

5) зменшення масштабів корупції і практики незаконних поборів з суб'єктів підприємни-
цької діяльності;  

6) зниження бар'єрів на шляху розширення діяльності МСП за кордоном; 
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7) стимулювання духу підприємництва, зокрема серед молоді, надання їй допомоги в ро-
зумінні можливостей, що відкриваються перед нею саме завдяки підприємництву. 

Відповідно до пункту 8 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» Податкового ко-
дексу України: «8. За результатами діяльності протягом одного року з дня набрання чинності 
розділом III цього Кодексу страховики, які отримують доходи від провадження страхової дія-
льності, крім діяльності з виконання договорів довгострокового страхування життя та пенсій-
ного страхування у межах недержавного пенсійного забезпечення відповідно до Закону Украї-
ни "Про недержавне пенсійне забезпечення", а також від діяльності, що не пов'язана із страху-
ванням, обчислюють та сплачують податок на прибуток таким чином: 

- протягом звітного податкового року страховики щокварталу сплачують податок за ста-
вкою 3 відсотки суми страхових платежів, страхових внесків, страхових премій, отриманих 
(нарахованих) страховиками - резидентами протягом звітного періоду за договорами страху-
вання, співстрахування та перестрахування ризиків на території України або за її межами; 

- за результатами звітного року страховики розраховують розмір податку на прибуток, 
що обчислюється від оподатковуваного прибутку у порядку, встановленому статтею 156 та пі-
дпунктом 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 цього Кодексу, але не сплачують його». 

За змістом даної норми ймовірними є спори щодо порядку оподаткування доходів стра-
ховика від діяльності, що не пов'язана зі страхуванням. Тлумачення зазначеної норми не на ко-
ристь страховиків означатиме значне збільшення податкового навантаження, а саме: страхови-
ки не лише сплачуватимуть 3% від премій за договорами страхування та перестрахування без 
зменшення на суми премій, сплачених за договорами перестрахування, але й додатково опода-
тковуватимуть інші доходи. Таким чином можливе тлумачення даної норми за такими різними 
позиціями: на користь страховиків: доходи страховика від діяльності, що не пов'язана із стра-
хуванням, не підлягають оподаткуванню протягом одного року з 01.04.2010 р.; не на користь 
страховиків: доходи страховика від діяльності, що не пов'язана із страхуванням (тобто доходи, 
визначені статтями 135,136 Податкового кодексу), оподатковуються за загальними правилами 
Податкового кодексу. Є і пропозиція АТЗТ СК «ЛЕММА»: «З метою отримання відповідних 
податкових консультацій страховиками від органів ДПС нижчого рівня пропонується ДПС 
України підготувати лист з даного питання із тлумаченням зазначеної норми на користь стра-
ховиків, тобто таким чином, що доходи страховика від діяльності, що не пов'язана із страху-
ванням, не підлягають оподаткуванню протягом одного року з 01.04.2010 р.» [40]. 

Програмою економічних реформ на 2010-2014 pp. «Заможне суспільство, конкурентосп-
роможна економіка, ефективна держава» дерегуляцію та розвиток підприємництва визнано од-
ним із стратегічних напрямів економічної політики країни. Разом з тим, переважна більшість 
кроків, оголошених в контексті програми реформ, спрямовані на зміну регуляторних вимог до 
підприємницької діяльності і мають характер дерегуляції, тоді як заходам проактивного харак-
теру приділяється незначна увага. Виходячи, з проведеного дослідження можна зробити такі 
висновки:  

- впровадження спрощеної системи оподаткування малих підприємств та фізичних осіб – 
підприємців дозволило створити сприятливе середовище для розвитку малого бізнесу, збіль-
шити кількість малих підприємств та зайнятих у них найманих працівників. Однак постійне 
посилення соціально-податкового навантаження на малий бізнес привело до того, що спрощена 
система оподаткування стала економічно не вигідною для платників, що її використовують, і 
тому кількість малих підприємств та фізичних осіб - підприємців в останні роки знижується;     

- впровадження нового Податкового кодексу ще більше посилює тиск на малий бізнес, 
що ставить його під загрозу знищення, а тому, для не допущення цього, чинну систему оподат-
кування малих підприємств та підприємців необхідно удосконалювати; 

- для створення сприятливого середовища для розвитку малого бізнесу необхідно привес-
ти коло підприємств, що працюють відповідно до умов спрощеного режиму оподаткування до 
критеріїв мікропідприємств у ЄС. Для цього необхідно внести відповідні зміни до Господарсь-
кого Кодексу України;  

- для фізичних осіб – підприємців потрібно впровадити диференційований фіксований 
місячний податок та скасувати норму щодо заборони іншим платниками включати до своїх ви-
трат суми потрачені на придбання товарів, робіт, послуг у фізичних осіб – підприємців.  

Наведені пропозиції дозволять розширити сферу діяльності малого бізнесу, збільшити 
кількість зайнятих у ньому осіб та сприятимуть соціально-економічному розвитку країни.  
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6.2. Удосконалення податкового регулювання діяльності суб’єктів малого  
і середнього підприємництва в Україні 

 
Світовий досвід свідчить про те, що кожна з країн, які динамічно і стійко розвиваються, 

розробляє довгострокову програму соціально-економічних перетворень, багато в чому заснова-
ну на розвитку і підтримці сектора малого і середнього підприємництва (МСП), що є найбільш 
динамічним фактором економічного зростання. Ці держави, ґрунтуючись на об'єктивному ана-
лізі всебічної інформації про стан сектора МСП і його реального внеску до економіки країни, 
розробляють політику підтримки і розвитку цього сектора. За даними ООН, у світовій госпо-
дарській системі МСП є роботодавцями майже для 50 % трудового населення усього світу, а 
обсяг виробництва в сфері МСП у різних країнах складає від 33% до 67% ВНП [1]. В умовах 
періодичних криз, а так само при реструктуризації економіки й у процесі переходу до постін-
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дустріального розвитку відбувається спад виробництва в традиційних галузях промисловості 
при постійному скороченні зайнятості.  

Починаючи з 1980-х років багато країн стали поступово переходити від індустріального 
до постіндустріального шляху розвитку економіки. Це призвело до закриття, переспеціалізації, 
деконцентрації багатьох великих підприємств, особливо в промислових центрах, великих міс-
тах і індустріальних регіонах, де відбулося масове скорочення зайнятості, різко зросло безро-
біття і погіршився соціально-економічний стан. У цих умовах і проявилися найважливіші якос-
ті МСП - гнучкість, здатність до швидкої генерації нових робочих місць і сприйнятливість до 
нововведень. Наприклад, у США за період 1976-1993 років великі підприємства втратили 500 
тис. робочих місць, а сектор МCП за цей час створив 3,2 млн. нових робочих місць[2]. При 
цьому головним інструментом стимулювання і регулювання підприємницької діяльності є опо-
даткування. Нижні межі оподаткування для ряду податків установлюються таким чином, щоб 
виключити з цієї категорії малі і середні  підприємства або надати їм пільгові умови. Напри-
клад, у Великій Британії податок з прибутку стягується в розмірі лише 24% від ставки податку 
з підприємств, прибуток яких не перевищує $500 тис.  

Таким чином, законодавством більшості розвинутих країн МСП визначено як особливий 
суб'єкт державного регулювання і основною тенденцією розвитку оподаткування МСП є праг-
нення до максимального спрощення податкових схем. 

На відміну від такого підходу, в Україні, в новому Податковому кодексі яскраво вираже-
на тенденція фіскалізації оподаткування суб’єктів малого і середнього підприємництва.  

В цілому по Україні, починаючи з 2009 р., темпи зростання кількості СПД, припинивших 
діяльність, в 2 рази перевищує темпи зростання кількості зареєстрованих, що свідчить про по-
гіршення підприємницького середовища в країні. Особливо це стосується СПД - фізичних 
осіб − якщо в 2000 р. приріст зареєстрованих СПД - фізичних осіб до попереднього року склав 
14,53%, а приріст тих, що припинили діяльність – 16,21%, то в 2010 р., відповідно, 5,26% та 
9,56%. 

Проведене дослідження думок підприємців щодо функціонування суб’єктів МСП у нових 
податкових умовах (шляхом анкетування підприємців м. Одеси та контент-аналізу думок підп-
риємців на Інтернет-форумах України) показало наступне: 

1. До основних проблем сучасного податкового законодавства підприємці відносять:  
− громіздку систему нормативно-правових актів з питань оподаткування (47,5%),  
− спірні питання законодавства (38,0%),  
− велике податкове навантаження (36,0%) та складну систему адміністрування податків.  
При цьому 59,5% підприємців охарактеризували складність етапів проходження здачі 

податкової звітності як «велику проблему» (54,0%) та «непереборну проблему» (5,5%) і тільки 
1,5% − як таку, що «не створює жодних проблем». 

2. На думку підприємців, негативно відобразились (або відобразяться) на їх діяльності 
такі положення Податкового кодексу України: 

− заборона відносити витрати на придбання товарів і послуг у СПД, що працюють на 
спрощеній системі обліку і звітності, на валові витрати - 54,5%; 

− положення про перевірки податковими органами суб'єктів господарювання – 44,0%; 
− введення Податкової декларації по податку на доходи фізичних осіб – 31,5%; 
− введення Закону України №2464 «Про збір і облік єдиного соціального внеску на зага-

льнообов'язкове державне соціальне страхування» - 22,0%; 
− збільшення ставок податку на землю – 21,5%. 
3. При цьому вважають, що положення Податкового кодексу будуть мати позитивний 

вплив на їх діяльність тільки 23,5% підприємців, а 76,5% − утруднилися відповісти на це пи-
тання. 

4. Контент-аналіз висловлювань підприємців на Інтернет-форумах України показав прак-
тично повний збіг з результатами проведеного анкетного опитування підприємців м. Одеси. 

На нашу думку, заборона відносити витрати на придбання товарів і послуг у СПД, що 
працюють на спрощеній системі обліку і звітності, на валові витрати і введення Закону України 
№ 2464 «Про збір і облік єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціаль-
не страхування» для СПД тісно взаємопов’язані, тому й викликають найбільше незадоволення 
підприємців. Адже, якщо СПД – «спрощенець» перейде на загальну систему оподаткування 
(через заборону відносити витрати на придбання товарів і послуг у СПД, що працюють на 
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спрощеній системі обліку і звітності), то одержавши дохід, припустимо, у розмірі 7000 грн., 
спочатку заплатить 34,7% єдиного соціального внеску на суму усього свого доходу (2429 грн.), 
потім від залишку удержить 15% податку на доходи фізичних осіб (685,65 грн.), і отримає 
3885,35 грн., що набагато менше, ніж якщо б він був найманим працівником (5735,80 грн., у 
якого розмір єдиного соціального внеску складає 3,6%). 

Таким чином, тільки в Одеській області (за даними Державної податкової служби в Оде-
ській області) за 1 квартал 2011 р. кількість СПД, що працюють на спрощеній системі обліку і 
звітності, скоротилась на 1453 особи (тобто на 13,5%). 

Крім того, Податковим Кодексом скасовано колишнє правило про те, що будь-яка подат-
кова норма, що дозволяє подвійне трактування і на користь податкових органів, і на користь 
платників податків, повинна трактуватися тільки на користь платників, що, по суті, означає, що 
відтепер перевагу буде мати трактування юристами двозначних норм (яких у Податковому ко-
дексі дуже багато) на користь податкових органів. 

Ще однією негативною новацією Податкового кодексу, на думку підприємців, є введення 
так званої фактичної перевірки (кількість яких необмежена), що проводиться без попередження 
і підставами для проведення якої, крім інших, є звернення державних органів, органів місцево-
го самоврядування і споживача. При цьому немає ніякої відповідальності за подання свідомо 
недостовірних зведень.  

Таким чином, за нинішніх умов це може призвести до зловживань, які використовувати-
муть у боротьбі з конкурентами або навіть для зведення особистих рахунків. Крім того, на цій 
же підставі може проводитися позапланова перевірка, тому не ясно, навіщо потрібна ще й фак-
тична, що й викликало невдоволення підприємців. 

У переліку обмежень на види діяльності по спрощеній системі у Податковому кодексі є, 
крім інших, і реклама та роздрібна торгівля через Інтернет. Тобто спрощена система забороне-
на не для самої торгівлі як такої, а для способу, яким вона здійснюється, що є порушенням кон-
ституційного права на вибір форми ведення діяльності. Продаж послуг і товарів через сайти, а 
також реклама - це основні види заробітку в Інтернет, і його позбавляться маса невеликих під-
приємницьких структур. Крім того, відсутність у цьому списку згадування про послуги ство-
рює правову колізію − підґрунтя для корупції.  

Ще однією сумнівною, на думку підприємців, новацією Податкового кодексу є зміна 
умов реєстрації платника податку на додатну вартість (ПДВ). Щоб організувати нове підпри-
ємство й  одержати свідчення платника ПДВ, потрібно мати товарообіг у 300 000 грн. Але спо-
діватися на банківський кредит на таку суму не приходиться. Також практично неможливо бу-
де знайти покупця, який би здійснив закупівлю в таких розмірах, адже він, придбаваючи товар 
у підприємства без реєстрації його як платника ПДВ, позбавляється права на податковий кре-
дит. Тому не має сенсу створювати нове підприємство. 

Таким чином, проведене дослідження дозволяє зробити висновок про суттєве погіршення 
інституційного середовища малого та середнього підприємництва, що становить загрозу націо-
нальній безпеці, внаслідок можливого різкого зростання безробіття та зниження рівня життя 
населення. Наш висновок також підтверджується результатами України у рейтингу «Ведення 
бізнесу – 2011: поліпшення умов для підприємців» [3], в якому за категорією «оподаткування» 
Україна залишилась на останньому (181) місці, а по категоріях «ліквідація підприємства», «ре-
єстрація власності», «кредитування» та «захист інвесторів» знизилась, відповідно, на 5, 4, 2 та 1 
місце (табл. 6.2). 

Показово також порівняння кількості днів, необхідних для реєстрації компанії (табл. 6.3). 
В ЄС термін реєстрації компанії не перевищує одного тижня. У Франції і США компанія може 
бути заснована, відповідно, за 7 і 6 днів. При цьому в 2008 році реєстрація підприємств у краї-
нах з ринковою економікою, що формується, займала в середньому 27 днів, що в два  рази пе-
ревищує аналогічний показник в обраних для порівняння країнах з розвинутою ринковою  еко-
номікою. Показовим є приклад Узбекистану: з  введенням заявного принципу реєстрації підп-
риємницьких структур, кількість необхідних процедур скоротилась до 7, а термін реєстрації – 
до 15 діб, що є найкращим показником серед країн СНД, крім Вірменії та Грузії. 

Крім того, на проходження всього лише трьох регуляторних процедур (одержання дозво-
лів, перевірки й процедури технічного регулювання) підприємці й підприємства України в 
2008 році витратили в цілому  8,2 млрд. грн. [4, с. 48]. 
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Таблиця 6.2 
Ведення бізнесу - 2011: поліпшення умов для підприємців [3] 

Рейтинги по категоріях Рейтинг DB 
2011 

Рейтинг DB 
2010 

Зміна рейтингу 

Реєстрація підприємств 118 136 18 
Одержання дозволів на будівництво 179 181 2 
Реєстрація власності 164 160 -4 
Кредитування 32 30 -2 
Захист інвесторів 109 108 -1 
Оподатковування 181 181 Немає змін 
Міжнародна торгівля  139 139 Немає змін 
Забезпечення виконання контрактів 43 43 Немає змін 
Ліквідація підприємств 150 145 -5 

 
 

Таблиця 6.3 
Адміністративні процедури, пов'язані з утворенням підприємства [3] 
Країна Кількість процедур Тривалість (дні) 

2008 2008 2009 2010 2009 2010 

У середньому в зазначених країнах-
членах ОЕСР, 
у тому числі: 

6 14 14 13 6 6 

Фінляндія  3 14 14 14 3 3 
Франція  5 7 7 7 5 5 
Германія  9 18 18 15 9 9 
Японія  8 23 23 23 8 8 
Велика Британія  6 13 13 13 6 6 
США  6 6 6 6 6 6 
У середньому в нових членах ЄС, у 
тому числі: 

8 24 16 17 5 6 

Болгарія  9 32 18 18 4 4 
Чеська Республіка  10 17 15 20 8 9 
Угорщина  6 38 4 4 4 4 
Латвія  5 16 16 16 5 5 
Польща  10 31 32 32 6 6 
Румунія  6 14 10 10 6 6 
У середньому в країнах СНД, у то-
му числі: 

8 25 14 15 6 7 

Вірменія  9 18 15 15 6 6 
Азербайджан  13 30 8 10 6 6 
Білорусь  10 48 5 6 5 5 
Грузія  5 3 3 3 3 3 
Казахстан  8 21 19 20 6 7 
Киргизстан  8 21 10 11 2 3 
Республіка Молдова  9 23 10 10 8 8 
Російська Федерація  8 29 30 30 9 9 
Україна  10 27 27 27 10 10 
Узбекистан  7 13 15 15 7 15 

 
Негативним чинником також є те, що в Україні практично немає класифікації підприєм-

ницьких структур на мікро-, малі та середні підприємства. У США до малого бізнесу відно-
сяться фірми зі штатом у 100 осіб, до середнього - 500 осіб. В Європейському Союзі за кількіс-
тю співробітників відносяться до підприємств малого бізнесу ті фірми, штат яких не перевищує 
50 осіб, а до підприємств середнього бізнесу − 250 осіб. Виторг від реалізації товарів (робіт, 
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послуг) чи балансова вартість активів (залишкова вартість основних засобів і нематеріальних 
активів) в ЄС не має перевищувати: 

−  мікропідприємства - €1,4 млн.; 
−  малі підприємства - €9,2 млн.; 
−  середні підприємства - €23,2 млн. 
Таким чином, малого і середнього підприємництва в Україні у світовому сенсі практично 

немає. 
Висновки. Наші дослідження показали, що нагально необхідно вдосконалення Податко-

вого кодексу України в таких напрямках: 
1. Класифікувати підприємницькі структури за групами: мікро-, малі та середні, великі 

підприємства відповідно до світових стандартів. 
2. Для самозайнятих підприємців-фізичних осіб, які не мають найманих працівників, вра-

ховуючи те, що вони, в основному працюють в сфері обслуговування, відмінити обов’язкову 
реєстрацію, ввести патент на надання окремих послуг, а податками, що сплачуються, мають 
бути: податок з доходів фізичних осіб і єдиний соціальний внесок. 

3. Виключити зі ст. 75 Розділу ІІ Податкового кодексу України у п. 75.1 поняття «факти-
чні» перевірки і, відповідно, виключити п. 75.1.3, ст.80, а в п. 86.5 статті 86 замінити слова 
«статтею 80» словами «статтею 75». 

4. Виключити зі ст. 139 Розділу ІІІ Податкового кодексу України 139.1.12 «витрати, по-
несені у зв’язку із придбанням товарів (робіт, послуг) та інших матеріальних і нематеріальних 
активів у фізичної особи-підприємця, що сплачує єдиний податок (крім витрат, понесених у 
зв’язку із придбанням робіт, послуг у фізичної особи – платника єдиного податку, яка здійснює 
діяльність у сфері інформатизації)». 

5. Виключити зі ст. 176, п. 176.2, д) Розділу ІІІ Податкового кодексу України текст «Така 
декларація подається незалежно від того, виплачує чи ні доходи платникам податку податко-
вий агент протягом звітного періоду». 

Впровадження запропонованих заходів дозволить, на наш погляд, покращити підприєм-
ницьке середовище і впровадити оптимальний механізм взаємодії підприємницьких структур і 
органів влади. 
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6.3. Особливості визначення суб’єкта малого підприємництва 
як суб’єкта господарювання й оподаткування 

 
Формування ефективно діючого сектору малого підприємництва можливе тільки за наяв-

ності таких умов: 1) сприятливих адміністративних умов організації та функціонування; 2) об-
ґрунтованої економічної політики держави, яка включає кредитну та податкову політику;  
3) сприйняття малого підприємництва як повноцінного суб’єкта ринку. 

Проте правові, організаційні й адміністративні заходи держави не завжди мають позити-
вний вплив, більше того зміна умов організації (реєстрації) та функціонування (у тому числі 
оподаткування) призводить до того, що суб’єкти малого підприємництва не мають чіткої дов-
гострокової стратегії розвитку. Для формування сталого «фону» розвитку сектору малого підп-
риємництва необхідне розуміння того, хто є суб’єктом малого підприємництва, які характерні 
риси та правова основа їх функціонування, усе це обумовлює актуальність зазначеної про-
блеми. 
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Питаннями розвитку малого підприємництва взагалі та визначення суб’єктів малого під-
приємництва зокрема займалися багато вітчизняних дослідників та вчених. Наприклад, у роботі 
З.С. Варналія визначено, що головним суб'єктом є підприємець, який раціонально комбінує 
(об'єднує) фактори виробництва, на інноваційній основі та на власний ризик організовує й 
управляє виробництвом із метою отримання підприємницького доходу [1]; О.В. Долгальова до-
сліджує малий бізнес не як об’єкт підтримки, а як повноцінний партнер [2]; О.О. Костенко кла-
сифікує суб’єкти підприємницької діяльності за певними критеріями [3]; З.М. Скибінська та 
О.Я. Заяць аналізують суб’єкти малого підприємництва й особливості застосування спрощеної 
системи оподаткування, обліку та звітності в будівельному виробництві [4]. Однак внесення 
змін до умов господарювання порушують питання, що потребують подальшого аналізу та ви-
рішення. Метою  є дослідження термінології та особливості визначення суб’єкта малого підп-
риємництва як суб’єкта господарювання й оподаткування. 

Загальновизначеним є віднесення до суб’єктів малого підприємництва юридичних осіб 
(незалежно від форми власності й організаційно-правової форми) та фізичних осіб – підприєм-
ців, які відповідають певним критеріям. Законом України від 19.10.2000 р. № 2063-ІП «Про 
державну підтримку малого підприємництва» визначено правові основи державної підтримки 
малого підприємництва. У ст. 1 цього Закону подано визначення поняття суб'єкта малого підп-
риємництва, тобто встановлено, які суб'єкти підприємницької діяльності належать до категорії 
суб'єктів малого підприємництва, а саме: 

фізичні особи, зареєстровані в установленому порядку як суб'єкти підприємницької дія-
льності; 

юридичні особи − суб'єкти підприємницької діяльності будь-якої організаційно-правової 
форми та форми власності, у яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний період 
(календарний рік) не перевищує 50 осіб, а обсяг річного валового доходу не перевищує 70 
млн. грн. [5]. 

Відповідно до міжнародної статистичної практики до малого бізнесу входять малі підп-
риємства (МП) та фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності (ФО-СПД), але без ура-
хування селянських (фермерських) господарств [6]. 

Згідно з Господарським кодексом України (п. 7 ст. 63) усі підприємства поділяються на 
великі, середні та малі. Малими визнаються підприємства, у яких середньооблікова чисельність 
працюючих за звітний (фінансовий) рік не перевищує 50 осіб, а обсяг валового доходу від реа-
лізації продукції (робіт, послуг) за цей період не перевищує 70 млн. грн. [7]. 

Логічно, що в Податковому кодексі є деякі спрощені процедури для малих підприємств. 
Наприклад, для малих підприємств не є обов’язковим подання податкової декларації в орган 
державної податкової служби в електронній формі з дотриманням умов щодо реєстрації елект-
ронного підпису підзвітних осіб (п. 49.4 ст. 49 глава 2 розділу II).  

Відносно фізичних осіб – підприємців, слід відзначити, що в податковому законодавстві 
є чіткий розподіл фізичних осіб на самозайнятих та найманих працівників. При цьому в кодексі 
не вказано, хто є фізичною особою − підприємцем. Загальні положення щодо осіб, які можуть 
займатися підприємницькою діяльністю, містяться в Господарському та Цивільному кодексах 
України. 

Поширеним поняттям суб’єкта підприємницької діяльності вважається поняття особи, 
яка займається підприємницькою діяльністю для досягнення економічних і соціальних резуль-
татів і з метою одержання прибутку й зареєстрована згідно із законом України як суб’єкт підп-
риємницької діяльності без статусу юридичної особи. 

З точки зору господарських відносин суб’єкти підприємницької діяльності (підприємці) − 
це учасники господарських відносин, які здійснюють підприємницьку діяльність, реалізуючи 
господарську компетенцію (сукупність господарських прав та обов’язків), мають відокремлене 
майно і несуть відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах цього майна. 

Таким чином, на основі вищезазначеного, спираючись на чинне законодавство, система-
тизуючи та конкретизуючи його, наведемо поняття суб’єкта підприємницької діяльності – фі-
зичної особи (підприємця) (рис. 6.1). 
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Рис. 6.1. Підґрунтя та визначення суб’єкта підприємницької діяльності −  
фізичної особи (підприємця) 

 
Якщо суб’єкт підприємницької діяльності був зареєстрований після 07.05.2011 р., або 

внесено певні зміни до його реєстраційної форми, то згідно зі змінами до Закону України «Про 
державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» цей суб’єкт не має сві-
доцтва про державну реєстрацію. Він може одержати або виписку, або витяг з Єдиного держа-
вного реєстру, деякі відмінності цих документів подано в табл. 6.4. 

Таким чином, такий адміністративний захід, як скасування свідоцтва про державну ре-
єстрацію, має як позитивні, так і негативні наслідки, пов’язані з необхідністю деяких суб’єктів 
постійно мати інші документи (виписку або витяг), що підтверджують їх державну реєстрацію. 
Проте це незручно та змушує суб’єктів до додаткових матеріальних витрат. 

Самозайнята особа, за Податковим кодексом України, це платник податку, який є фізич-
ною особою − підприємцем або провадить незалежну професійну діяльність за умови, що така 
особа не є працівником у межах такої підприємницької чи незалежної професійної діяльності 
[8]. 

Щодо самозайнятої особи, яка займається незалежною професійною діяльністю, слід за-
значити, що незалежна професійна діяльність полягає в участі фізичних осіб у науковій, літера-
турній, артистичній, художній, освітній або викладацькій діяльності, так само як діяльності лі-
карів (у тому числі стоматологів, зубних техніків), адвокатів, приватних нотаріусів, аудиторів, 
бухгалтерів, оцінників, інженерів чи архітекторів та помічників зазначених осіб або осіб, за-
йнятих релігійною (місіонерською) діяльністю, іншою подібною діяльності за умови, якщо такі 
особи не є найманими працівниками чи підприємцями, які прирівнюються до найманої особи. 
Більше того, для недопущення втрат Податковим кодексом не надано можливості самозайнятій 
особі бути найманим працівником у межах своєї господарської діяльності. 
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Суб’єктами підприємницької діяльності – фізичними особами (підприємцями) 
вважаються особи, які  

1) займаються підприємницькою діяльністю та зареєстровані як суб’єкти підприє-
мницької діяльності без статусу юридичної особи; 
2) реалізують господарську компетенцію (сукупність господарських прав та 
обов’язків); 
3) мають відокремлене майно й несуть відповідальність 
за своїми зобов’язаннями в межах цього майна 
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Таблиця 6.4 
Характерні особливості виписки та витягу з Єдиного державного реєстру,  

що надаються фізичним особам − підприємцям 

Ознаки 
Виписка з Єдиного державного  

реєстру 
Витяг із Єдиного державного  

реєстру 
Сутність доку-
мента 

Це документ, що містить відомості 
про суб’єкт, який подавав запит про 
її видачу 

Це документ, що містить відомості 
про суб’єкт за критерієм пошуку, за-
значеному в запиті 

Підстава надання Письмовий запит суб’єкта підприє-
мницької діяльності 

Письмовий запит будь-якої особи 

Термін надання До 2 робочих днів До 5 робочих днів 
Форма надання Бланк встановленого зразка 
Необхідні від-
знаки 

Облікова серія і номер 
Документ суворої звітності 

Оплата за видачу 1 розмір неоподатковуваного міні-
муму доходів громадян (крім першої 
реєстрації) 

3 розміри неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян; 
за кожен аркуш інформації на блан-
ку встановленого зразка стягується 
плата у розмірі 20% від неоподатко-
вуваного мінімуму доходів громадян

Зміст 1) прізвище, ім’я, по батькові; 
2) ідентифікаційний номер; 
3) місце проживання; 
4) наявність обмежень щодо пред-

ставництва; 
5) наявність даних перебування 

суб’єкта у процесі припинення 
підприємницької діяльності; 

6) дата та номер запису в Єдиному 
державному реєстрі; 

7) дата видачі виписки 

Залежно від критеріїв пошуку, який 
формується особою, що звернулася 
за наданням витягу, з використан-
ням таких показників: 
за певною територією України (об-
ласть, район, місто (село), вулиця); 
за прізвищем, ім’ям та по батькові 
фізичної особи – підприємця 

Місце надання За місцем проживання (реєстрації) Незалежно від місця реєстрації або 
проживання особи, що робить запит 

Термін дії  До внесення змін у Єдиний держа-
ний реєстр даних щодо фізичної 
особи – суб’єкта підприємницької 
діяльності (раніше 30 днів) 

До внесення змін у Єдиний держа-
ний реєстр даних щодо фізичної 
особи – суб’єкта підприємницької 
діяльності 

 
Існують декілька суттєвих відмінностей у здійсненні діяльності самозайнятих фізичних 

осіб – суб’єктів підприємницької діяльності та самозайнятих осіб, які провадять незалежну 
професійну діяльність (табл. 6.5). 

До відмінностей у здійсненні господарської діяльності між самозайнятою особою – 
суб’єктом підприємницької діяльності – фізичною особою та особою, яка здійснює незалежну 
професійну діяльність, слід віднести можливість залучення до своєї господарської діяльності 
найманих працівників на основі трудового договору (або контракту). Так, якщо фізична особа – 
суб’єкт підприємницької діяльності знаходиться на загальній системі оподаткування, то вона 
має можливість залучати найманих осіб без обмеження. У свою чергу, якщо суб’єкт бажає пе-
рейти на спрощену систему оподаткування, тобто сплачувати єдиний податок, то кількість на-
йманих робітників за рік не може перевищувати 10 осіб. Фізичні особи, які провадять незалеж-
ну професійну діяльність, мають право використовувати найману працю не більш як 4 фізич-
них осіб на основі трудового договору. Кількість контрагентів на основі цивільно-правового 
договору не встановлено. 

Існують деякі відмінності в оподаткуванні самозайнятих осіб (табл. 6.6). 
Податковий кодекс України поділяє платників податків при поданні податкової звітності 

за тими самими критеріями, що й Господарський кодекс України. Проте платник податків і пі-
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дприємство не є тотожними. Платниками податків визнаються фізичні особи, юридичні особи 
(резиденти і нерезиденти України) та їх відокремлені підрозділи, які мають, одержують (пере-
дають) об'єкти оподаткування або провадять діяльність (операції), що є об'єктом оподаткування 
згідно з Податковим кодексом України, або податковими законами, і на яких покладено обов'я-
зок зі сплати податків та зборів [8]. 

 
Таблиця 6.5 

Суттєві відмінності в обліку самозайнятих осіб 

Ознаки 

Самозайнята особа 
фізична особа – суб’єкт 
підприємницької діяльно-

сті 

фізична особа, яка здійснює незалежну про-
фесійну діяльність 

Реєстрація 
суб’єктів  

Згідно із Законом Украї-
ни «Про державну реєст-
рацію юридичних осіб та 
фізичних осіб – підприє-
мців» 

Державна реєстрація деяких видів діяльності 
у відповідному вповноваженому органі й 
отримання свідоцтва про реєстрацію чи ін-
шого документа (дозволу, сертифіката то-
що), що підтверджує право фізичної особи 
на ведення незалежної професійної діяльно-
сті 

Взяття на облік На підставі відомостей із 
реєстраційної картки, на-
даних державним реєст-
ратором 

Суб’єкти, які ре-
єструють вид дія-
льності  

Суб’єкти, які не реєст-
рують вид діяльності 

Протягом 10 кале-
ндарних днів після 
такої реєстрації 

Стають на облік в ор-
ганах державної пода-
ткової служби за міс-
цем свого постійного 
проживання як само-
зайняті особи 

Облік самозайня-
тих осіб 

Шляхом внесення до Державного реєстру фізичних осіб − платників по-
датків записів про державну реєстрацію або припинення підприємниць-
кої діяльності, незалежної професійної діяльності, перереєстрацію, пос-
тановку на облік, зняття з обліку, внесення змін щодо самозайнятої особи 

День взяття на об-
лік  

Не пізніше наступного робо-
чого дня із дня отримання 
відповідних відомостей від 
державного реєстратора 

Не пізніше наступного робочого дня із 
дня прийняття заяви 

Довідка про взяття 
на облік платника 
податків 

Надсилається (видається) наступного робочого дня із дня взяття
на облік 

Строк дії довідки 
про взяття на облік 
платника податків 

Не визначається  Зазначається строк, якщо такий строк 
вказаний у свідоцтві про реєстрацію чи 
іншому документі (дозволі, сертифікаті 
тощо), що підтверджує право фізичної 
особи на провадження незалежної профе-
сійної діяльності 

 
Взаємозв’язок поняття платник податку, платник єдиного податку та суб’єкт малого під-

приємництва подано на рис. 6.2. 
У Податковому кодексі України є визначення великого платника за одним із двох крите-

ріїв: 
1) обсяг доходу за останні 4 послідовні квартали перевищує 500 млн. грн.; 
2) загальна сума податків до Державного бюджету України і податків по платежах за  4 

послідовні квартали перевищує 12 млн. грн. 
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Таблиця 6.6 
Особливості оподаткування самозайнятих осіб 

Ознаки 
Фізична особа – суб’єкт підприємницької діяльно-

сті 
Фізична особа, яка здійснює незалеж-

ну професійну діяльність 
Застосування спро-
щеної системи опо-
даткування, обліку 
та звітності  

Обсяг доходу не пе-
ревищує 3 млн. грн.; 
кількість найманих 
осіб до 10 

Можливе Непередбачене  

Обсяг доходу пере-
вищує 3 млн. грн.; 
кількість найманих 
осіб більше 10 

Немає можливості  

Об’єкт оподатку-
вання  

На загальній системі 
оподаткування 

Чистий оподатковуваний 
дохід, тобто різниця між за-
гальним оподатковуваним 
доходом (виручка у грошо-
вій та негрошовій  формі) і 
документально підтвердже-
ними витратами, пов'язани-
ми з господарською діяль-
ністю такої фізичної особи 
− підприємця 

Є свідоцтво про 
реєстрацію 
особи, яка про-
вадить незале-
жну професійну 
діяльність 

Сукупний чистий до-
хід, тобто різниця 
між доходом і доку-
ментально підтвер-
дженими витратами, 
необхідними для 
провадження певного 
виду незалежної 
професійної діяльно-
сті 

На спрощеній системі Не сплачує  У разі неотри-
мання свідоцтва 
особою, яка 
провадить неза-
лежну профе-
сійну діяльність 

Доходи, отримані від 
професійної діяльно-
сті, без урахування 
витрат 

Ставка податку на 
доходи фізичних 
осіб 

На загальній системі 
оподаткування  

Доходи до 10 мінімальних 
заробітних плат - 15% (пе-
ревищення суми − 17%) 

Доходи до 10 
мінімальних за-
робітних плат − 
15% (переви-
щення суми − 
17%) 

Доходи до 10 міні-
мальних заробітних 
плат − 15% (переви-
щення суми − 17%) На спрощеній системі Не сплачує  

Сплата єдиного со-
ціального внеску  

Обов’язкова  
Мінімально − 34,7% від мінімальної заробітної 
плати на 1 січня 

Обов’язкова 
Мінімально − 
34,7% від міні-
мальної заробі-
тної плати на 
1 січня 

Не сплачує  

Книга обліку дохо-
дів і витрат 

На загальній системі 
оподаткування  

Зобов'язані вести Книгу 
обліку доходів і витрат та 
мати підтверджуючі до-
кументи щодо походжен-
ня товару (12 граф) 

Зобов'язані вести облік доходів і ви-
трат від такої діяльності 
Книгу обліку доходів і витрат (12 
граф, крім 7 та 8 графи) 

На спрощеній системі  Зобов'язані вести Книгу 
обліку доходів і витрат та 
мати підтверджуючі до-
кументи щодо походжен-
ня товару (7 граф) 

 Кожна наймана особа має вести Книгу доходів та витрат 
Звітність суб’єктів На загальній системі 

оподаткування  
Податкова декларація Податкова декларація 

На спрощеній системі  Звіт суб’єкта  
Звітність суб’єктів На загальній системі 

оподаткування  
Календарний рік Календарний рік  

На спрощеній системі  Квартал 
Застосування реєст-
раторів розрахунко-
вих операцій 

На загальній системі 
оподаткування  

Обов’язкове  Непередбачено  

На спрощеній системі  За рішенням суб’єкта 
Податок на додану 
вартість  

При дотриманні певних умов Непередбачено 
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Вважаємо необхідним до Податкового кодексу України внести доповнення, у якому чітко 
визначити середніх та малих платників податків: 

Середній платник податку – це юридична особа, у якої: 
1) обсяг доходу за рік становить: для фізичних осіб перевищує 3 млн. грн., для юридич-

них осіб − від 5 до 500 млн. грн.; 
2) загальна сума податків до Державного бюджету України і податків по платежах 4 пос-

лідовні квартали становить від 250 тис. грн. (якщо платник не є платником податку на додану 
вартість) до 12 млн. грн. 

Малий платник податку – це юридична або фізична особа, у якої: 
обсяг доходу за рік не перевищує: для фізичних осіб – 3 млн. грн., для юридичних осіб – 

5 млн. грн.; 
середньооблікова кількість працівників не перевищує для фізичних осіб – 10 найманих 

працівників, для юридичних осіб – 50 осіб. 
Розвиток економічних умов функціонування даного сектору зумовлює внесення змін до 

Податкового кодексу України, згідно з якими запроваджено нові правові засади функціонуван-
ня спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва.  

Спрощена система оподаткування, обліку та звітності − це особливий механізм справ-
ляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів на сплату єди-
ного податку з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності. 

Введення спрощеної системи започатковане Указом Президента «Про спрощену систему 
оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва» від 03.07.1998 р. 
№ 727/98, проте із суттєвими змінами система набирає чинності із внесенням змін до Податко-
вого кодексу (з 01.01.2012 р.). 

Із прийняттям Податкового кодексу кількість фізичних осіб – платників єдиного податку 
з початку 2011 р. порівняно з попередніми двома роками практично не змінилась і становить 
близько 1 млн. осіб. Якщо за 6 міс. 2009 та 2010 рр. їх кількість становила 1 млн. 52 тис. осіб та 
1 млн. 127 тис. осіб відповідно, то в цьому році ця цифра становить 1 млн. осіб [10]. Проте за 
квітень, травень та червень 2011 р. спостерігається збільшення кількості платників єдиного по-
датку приблизно на 10 тис. осіб щомісяця. Станом на 01.07.2011 р. кількість фізичних осіб-
підприємців становила 2 млн. 429 тис. осіб, у минулому році − 2 млн. 470 тис. осіб [10]. 

Суб’єкти малого підприємництва, на відміну від інших платників податків, самостійно 
обирають податкову систему: загальну або спрощену. Якщо на загальній системі оподаткуван-
ня може бути будь-який суб’єкт господарювання, то для обрання спрощеної системи необхідно 
відповідати певним критеріям. 

Законом передбачено, що суб’єкти господарювання, які застосовують спрощену систему 
оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку: 

перша група − фізичні особи − підприємці, які не використовують працю найманих осіб, 
здійснюють виключно роздрібний продаж товарів із торговельних місць на ринках та/або про-
вадять господарську діяльність із надання побутових послуг населенню, та обсяг доходу яких 
протягом календарного року не перевищує 150 тис. грн.; 

друга група − фізичні особи − підприємці, які здійснюють господарську діяльність із на-
дання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробни-
цтво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства за умови, що протя-
гом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв: 

не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають із ними у 
трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб; 

обсяг доходу не перевищує 1 млн. грн. 
Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб − підприємців, які надають посе-

редницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (гр. 70.31 
КВЕД ДК 009:2005). Такі фізичні особи − підприємці належать виключно до третьої групи пла-
тників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, установленим для третьої групи; 

третя група − фізичні особи − підприємці, які протягом календарного року відповідають 
сукупності таких критеріїв: 

не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають із ними у 
трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб; 

обсяг доходу не перевищує 3 млн. грн.; 
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четверта група − юридичні особи − суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-
правової форми, які протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв: 

середньооблікова кількість працівників не перевищує 50 осіб; 
обсяг доходу не перевищує 5 млн. грн. 
Таким чином, запропоноване віднесення суб’єктів малого підприємництва до чотирьох 

груп платників єдиного податку носить більш технічних характер, що обумовлено критеріями 
розподілу: обсягу доході, наявність (або відсутність найманих осіб) у певній кількості й у де-
яких випадках ураховується вид діяльності суб’єктів господарювання. Проте можливості засто-
сування спрощеної системи для осіб, що провадять незалежну професійну діяльність, не перед-
бачено. 

У сучасних умовах господарювання суб’єкти малого підприємництва мають такі харак-
терні риси, які покладено у класифікаційні ознаки їх розділу:  

1) суб’єкти малого підприємництва є самозайнятими особами, які створюють робоче міс-
це як для себе, так і для найманих ними осіб; 

2) суб’єкти малого підприємництва є роботодавцями для найманих осіб із повним ком-
плексом зобов’язань; 

3) суб’єкти малого підприємництва є суб’єктами та платниками податків; 
4) у деяких випадках суб’єкти малого підприємництва стають спонсорами місцевих захо-

дів, таких як «День місця», «День перемоги» та інших; 
5) суб’єкти малого підприємництва обслуговують та облагороджують прилеглі території. 
Отже, розвиток суб’єктів малого підприємництва є бажаним саме для місцевого рівня, що 

не заперечує його позитивного впливу на економіку країни в цілому. При цьому чітко визначе-
ні критерії віднесення суб’єктів підприємницької діяльності до суб’єктів малого підприємницт-
ва дозволять сформувати повний комплекс заходів щодо їх функціонування й розвитку з метою 
підтримки та стимулювання розвитку даного сектору економіки.  

Виходячи з вивчення теоретичних основ законодавства щодо визначення та регулювання 
діяльності суб’єктів малого підприємництва зроблено деякі висновки та пропозиції: 

1) для узгодження термінології щодо суб’єктів підприємницької діяльності фізичних осіб 
запропоновано внести уточнення до Господарського кодексу України, а саме суб’єктами підп-
риємницької діяльності – фізичними особами (підприємцем) вважаються особи, які займаються 
підприємницькою діяльністю та зареєстровані як суб’єкти підприємницької діяльності без ста-
тусу юридичної особи, реалізують господарську компетенцію (сукупність господарських прав 
та обов’язків), мають відокремлене майно й несуть відповідальність за своїми зобов’язаннями в 
межах цього майна; 

2) завдяки внесеним змінам до спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності в 
Податковому кодексі України визначено малого платника податку, який може бути юридич-
ною або фізичною особою, у якої обсяг доходу за рік не перевищує: для фізичних осіб – 3 млн. 
грн., для юридичних осіб – 5 млн. грн., та середньооблікова кількість працівників не перевищує 
для фізичних осіб – 10 найманих працівників, для юридичних осіб – 50; 

3) із сукупності самозайнятих осіб, що проводять професійну діяльність, слід виділити 
осіб, яких можна віднести до суб’єктів малого підприємництва, і надати можливість застосу-
вання спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності. Критерієм віднесення може бути 
або певний вид діяльності, або обсяг запланованого доходу від здійснення діяльності. 

Таким чином, запропоновані напрями дозволять більш чітко уявляти сектор малого підп-
риємництва, аналізувати й оцінувати діяльність суб’єктів малого підприємництва. 
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6.4. Специальные упрощенные режимы налогообложения малого бизнеса  
в Налоговом кодексе Украины 

 
Самое непостижимое в этом мире – налоговая шкала. 

А. Эйнштейн 
 
Красивое и звучное словосочетание «полицейская шикана» означает не что иное, как 

злоупотребление государства в лице его органов и/или государственных чиновников своими 
правами по отношению к гражданам и юридическим лицам [8]. Это явление не разработано на 
достойном уровне в украинской науке финансового права, хотя именно финансы, как один из 
самых эффективных механизмов управления государства обществом, являются точкой наи-
большего приложения всевозможных злоупотреблений со стороны государства. С постоянст-
вом, достойным восхищения, представители власти, независимо от политической ориентации, 
стремятся превзойти друг друга в своем глумлении над законными интересами тех, кто это го-
сударство содержит. Конечно, в первую очередь речь идет о налоговых правоотношениях. И 
это понятно. Ведь именно здесь как нигде концентрируется экономический интерес, который 
всегда имел приоритетное значение по отношению к другим ценностям для украинской вла-
сти… 

Вспомним хотя бы грубые и в то же время по-детски непосредственные попытки Кабми-
на Ю. Тимошенко получить дополнительный бонус от налогоплательщиков в госбюджет. Для 
этого использовался механизм регулирования уплаты НДС и налога на прибыль на уровне це-
лого ряда противоречащих закону распоряжений высшего органа исполнительной власти 
(напр., распоряжение КМУ №838-р «О регулировании некоторых вопросов администрирования 
налога на добавленную стоимость»). Тогда, в далеком 2009 году, в погоне за длинным, но чу-
жим рублем (который предполагалось превратить в бюджетный) правительство настроило про-
тив себя абсолютно весь малый и средний бизнес. Ведь заставило предпринимателей списать 
значительную часть положенного им от государства НДС. 

Реализация распоряжений Кабмина сопровождалась откровенным в своей незаконности 
блокированием налоговыми органами принятия налоговых деклараций плательщиков, не соот-
ветствующих «требованиям» налоговиков. Помнится, это вызвало жесткую критику со стороны 
тогдашней оппозиции… Этот классический пример полицейской шиканы со стороны прави-
тельства позднее получил надлежащую оценку со стороны президента и даже Кабинета мини-
стров, отменившего свое распоряжение. 

Приход в 2010 году новой властной команды, позиционирующей себя как команда про-
фессионалов, вселял надежду на то, что извечный и происходящий из самой природы налого-
вых правоотношений конфликт налогоплательщика и налогового органа приобретет более ци-
вилизованные формы. Иными словами, надежду на то, что притязания государственной нало-
говой службы в отношении обеспечения дополнительных поступлений в бюджет за счет нало-
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гоплательщиков будут держаться в пределах, установленных законом, и внешние рамки при-
личия будут соблюдены. 

Окончательно надежда не была убита даже в связи с принятием Налогового кодекса 
(НК), нормы которого значительно усиливали полномочия контролирующих органов, а качест-
во принятого нормативного акта порождало, мягко говоря, некоторые сомнения в компетент-
ности его авторов. Однако сложность самого документа, некоторые позитивы НК в комплексе 
со сжатыми сроками его принятия оправдывали власть, продлевая кредит доверия к ее профес-
сионализму и заявленному намерению действовать в пределах установленных законом норм. 

Прокатившиеся в январе 2011 г. по Киеву массовые проверки рынков оставили у пред-
ставителей малого и среднего бизнеса много вопросов. Если главной целью контролеров был 
традиционный для начала года сбор денег с коммерсантов, то почему они задействовали мак-
симум своих полномочий, а сами проверки носили столь агрессивный характер? Наблюдатели 
считают, что наиболее вероятной причиной данных событий является даже не месть за выступ-
ления на Майдане Незалежности по поводу принятия нового Налогового кодекса, а попытка 
дискредитировать упрощенную систему налогообложения, за существование которой в ны-
нешнем виде и боролись бизнесмены.  

Последствия бурной деятельности контролирующих органов первыми ощутили торговцы 
рынка «Петровка», куда 13 января 2011 г. нагрянули без предупреждения четыре автобуса с 
представителями ОБЭП и управления по защите прав потребителей. Для начала контролеры 
двинулись в сторону книжного рынка, где, как известно, процветает торговля нелегальной ау-
дио- и видеопродукцией. В ГУ МВД Киева позже отрапортовали, что во время этого рейда бы-
ло изъято контрафактных товаров на 2,5 млн. грн. «Украина заключила ряд международных 
договоров, согласно которым обязуется жестко бороться с контрабандой и соблюдать автор-
ские права. Подобные проверки проводились и будут проводиться», – заявил начальник пресс-
службы ГУ МВД в Киеве [3].  

О том, что после налета на торговцев CD и DVD контролеры направились проверять ве-
щевой рынок, а именно, точки по продаже шуб, в МВД предпочли умолчать. От бизнесменов 
требовали предъявить документы о происхождении товара, сертификаты качества, а попутно и 
патенты с вписанными в них продавцами. При отсутствии накладных на товар его описывали и 
изымали, рекомендуя проверяемым на следующий день явиться в штаб городского ОБЭП. От 
страха предприниматели даже забывали требовать от контролеров предписание на проверку 
конкретной торговой точки, необходимое в соответствии с законодательством. Как рассказы-
вают очевидцы, «для самых умных» такие бумаги бойцы ОБЭП приносили из автобусов через 5 
мин. 

Как и следовало ожидать, остальные рыночные коммерсанты предусмотрительно поза-
крывали свои торговые точки. Аналогично поступили и оповещенные о начале очередного тура 
внеплановых проверок предприниматели самого крупного рынка города Киева - «Троещина», 
куда контролеры нагрянули на следующей неделе. Впрочем, ОБЭП и защитники прав потреби-
телей этими объектами не ограничились. Так, на протяжении последующих десяти дней уст-
роили рейды по киевским рынкам - «Юность», «Харьковский», «Житний», «Нивки», «Дары-
нок» и пр., проверяя преимущественно точки с самым дорогим товаром и палатки с товаром, 
требующим наличие сертификатов качества (продукты питания, детская одежда, косметика, 
белье). Особенно много шума наделала проверка на авторынке (бул. Перова, 15-а), где обэпов-
цы проверили более десяти точек торговли б/у запчастями, владельцам восьми из которых 
предложили проехать с ними. От бизнесменов требовалось доказать, что их запчасти не воро-
ванные, что при отсутствии накладных сделать практически невозможно. Как был разрешен 
этот и другие конфликты контролеров и предпринимателей, последние умалчивают. Но не-
сложно догадаться, что для торговцев деятельность проверяющих органов вылилась в штрафы, 
взятки и потерю доходов от вынужденного простоя в работе. 

Мнения предпринимателей относительно причин массовых рейдов контролеров по рын-
кам разделились. «Внеплановые проверки никто законодательно не отменял. Эту практику 
только временно приостанавливали постановлениями Кабмина. Обычно перед очередными вы-
борами. Как правило, такие проверки проводят именно в начале года, когда администрации 
рынков не успели перезаключить все договоры аренды с коммерсантами. В такой ситуации 
бизнесмены чувствуют себя особенно бесправными и их легче подтолкнуть к неофициальным 
платежам», – объясняет глава Киевской городской профсоюзной организации «Защита труда». 
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Его мнение разделяют и часть предпринимателей, по словам которых налоговики, защитники 
прав потребителей или ОБЭП периодически выписывают штрафы за отсутствие накладных на 
товар, сертификатов качества, санитарных книжек. «Так эти органы по указке сверху выпол-
няют планы по взиманию с торговцев денег в пользу бюджета. Ничего не поменялось», – гово-
рят плательщики единого и фиксированного налогов [3].  

Многие столичные торговцы закупают свой товар у бизнесменов на оптовых рынках, на-
пример, Одессы или Хмельницкого, которые зачастую сами не имеют не только сертификатов 
качества, но и накладных. Та же одежда иностранного производства традиционно ввозится в 
страну с существенным занижением ее таможенной стоимости. Поэтому цены в накладной на 
большинство товаров будут указаны ниже, чем фактические, из-за чего у любого предпринима-
теля всегда могут возникнуть проблемы с налоговой инспекцией. «Чтобы получить у оптовика 
накладную с реальными цифрами, придется дополнительно заплатить 10-20% стоимости това-
ра, а это в условиях резкого снижения покупательской способности населения невыгодно. Вот 
и получается замкнутый круг» [3].  

Более вероятной причиной рейдов наблюдатели считают месть представителей власти за 
выступления на Майдане Незалежности. «Именно малый и средний бизнес был инициатором и 
движущей силой выступлений против принятия нового Налогового кодекса, что вынудило 
Президента Виктора Януковича временно оставить неизменной систему упрощенного налого-
обложения. Теперь власть старается сделать средний класс беднее и зависимее, запугивает, 
чтобы не допустить возникновения нового Майдана», – подчеркивает лидер фракции БЮТ в 
Киевраде [3]. Это разделяет и предприниматель рынка «Петровка», глава киевской организа-
ции Конфедерации свободных профсоюзов, добавивший, что показательные проверки – это 
превентивная мера. «Играя мускулами, руководство страны хочет отучить бизнесменов от 
дальнейших проявлений непокорности», – заявляет он [3]. . 

Как известно, предпринимателей Киева призывали поддержать оппозиционных лидеров 
на Софиевской площади в День соборности Украины (22 января), но данный призыв они про-
игнорировали. Свою роль в этом сыграли и масштабные проверки на столичных рынках. «Сам 
факт запугивания не имел решающего значения. Опасаясь контакта с контролирующими орга-
нами, большинство торговцев предпочитали закрыть свои торговые точки и переждать провер-
ки. А когда рейды закончились, попытались наверстать упущенное и предпочли работать в 
субботу, нежели отстаивать интересы потерявшей доверие оппозиции» [3].  

Единственное, в чем предприниматели сошлись во мнении, так это в том, что в ходе по-
следних проверок власть стала действовать более жестко, чем обычно. «Согласно действую-
щему налоговому законодательству проверять наличие сертификатов качества товара и соблю-
дение норм трудового законодательства (оформление продавцов), а также накладывать за по-
добные нарушения штрафы могут лишь налоговая и управление по защите прав потребителей. 
А в данном случае это делали сотрудники ОБЭП, которые, по сути, имеют право только прове-
рять торговые места конкретных коммерсантов при заведении на них оперативно-разыскного 
или уголовного дела и наличии соответствующего постановления следователя или суда. В 
большинстве случаев представители МВД таких оснований для массовых проверок не имели», 
– считает экс-глава Совета предпринимателей при Кабмине, глава объединения малого и сред-
него бизнеса «Крепость» Оксана Продан [3]. С начала года контролеры задействовали и окон-
чательно узаконенное в Налоговом кодексе право проводить хронометраж хозяйственных опе-
раций бизнесменов. «В течение одного - двух дней путем наблюдения и контрольных закупок 
они оценивают количество проданного предпринимателем товара и высчитывают его сумму. 
Потом, умножив эту цифру на количество рабочих дней в году, они делают вывод, что торго-
вец превышает свой максимально разрешенный (0,5 млн грн.) годовой оборот, и насчитывают 
ему огромный налог. Доказать, что в другие дни или месяцы объемы продаж могут быть значи-
тельно ниже, невозможно», – считает г-жа Продан [3].  

Именно в январе 2011 г. у столичных коммерсантов возникли проблемы и с получением 
сертификатов качества на товары, а также выводов о безвредности товара для здоровья покупа-
телей. Ранее подобные бумаги им выдавали Институт стандартизации и метрологии и СЭС, ку-
да доставлялись образцы продукции. Но после начала массовых проверок бизнесменам заяви-
ли, что без документов о происхождении товара таких документов выдавать не будут. «И что 
нам делать? Доставать накладные на ранее приобретенный товар? Кто нам поможет разобрать-
ся с данной проблемой?» –  возмущается глава организации профсоюза работников малого и 
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среднего предпринимательства рынка «Троещина» [3]. Похоже, что усиление давления на ма-
лый и средний бизнес было связано с предстоящим с 1 апреля 2011 г. внесением изменений в 
Налоговый кодекс. Именно до этого времени власть должна была определиться, ужесточить 
требования к плательщикам единого и фиксированного налогов или оставить все как есть. «Я 
думаю, что главная цель проверок – показать бизнесменам, что система упрощенного налого-
обложения не является панацеей и не дает никаких преимуществ, а также дискредитировать ее. 
Если эта цель будет достигнута, предприниматели отнесутся к новациям власти, как к неиз-
бежному злу, и не пойдут опять «бузить» на Майдан»[3].  

На карту поставлены не просто роль малого предпринимательства в наполнении государ-
ственного и местных бюджетов, но и общий предпринимательский и инвестиционный климат в 
стране, задачами которого являются: 

- формирование у населения позитивного имиджа предпринимателя как создателя новых 
рабочих мест, особенно в периоды кризисов и сокращения численности на крупных предпри-
ятиях; 

- способствование выходу предпринимательства из «тени»; 
- создание условий для роста капитализации малого бизнеса и постоянного перехода его 

в разряд среднего и крупного; 
- усиление экспортного потенциала малого бизнеса и повышение его внутренней и меж-

дународной конкурентоспособности; 
- препятствование развитию инфляционных тенденций в экономике; 
- повышение роли малого бизнеса как генератора инноваций; 
- добросовестное партнерство с местными органами власти в создании благоприятных 

условий жизнедеятельности территориальной громады.  
Через полгода действия Налогового кодекса депутаты принялись совершенствовать его 

по мелочам. Например, вместо того чтобы полностью разобраться с проблемами, возникающи-
ми в ходе налоговых проверок, законодатели наложили мораторий их проведение . В начале 
августа вступил в силу Закон №3609 от 07.07.11 г. “О внесении изменений в Налоговый кодекс 
Украины и некоторые другие законодательные акты Украины по совершенствованию отдель-
ных норм Налогового кодекса Украины” (далее – Закон №3609). Законодатели стремятся уст-
ранить многочисленные “ляпы” в Налоговом кодексе (НК) в отношении администрирования 
налогов, сборов (обязательных платежей), налога на прибыль предприятий, НДС [6]. К лету 
2011 г. власти вновь второпях перекроили налоговое законодательство. Лоббистских лазеек 
стало значительно больше  Ввиду необычайно большого количества законопроектов о внесе-
нии изменений в финансовое и, особенно, налоговое законодательство, которые народным из-
бранникам необходимо было рассмотреть, заседание Комитета ВР по вопросам финансов, бан-
ковской деятельности, налоговой и таможенной политики вопреки сложившейся традиции со-
стоялось 4 июля 2011 г. В этот день было рассмотрено семь проектов, а всего в сессионный зал 
Верховной Рады предварительно планировалось вынести 16 законопроектов. При этом более 
половины из них имеют важнейшее значение для экономики: №8217 – о внесении существен-
ных изменений в Налоговый кодекс и №8521 – о внедрении новой “упрощенки”. Чены Комите-
та достаточно оперативно рекомендовали Раде принять (либо в первом, либо во втором чтении) 
пять из семи вынесенных на рассмотрение законопроектов: №8630, №8062, №7351, №8521 и 
№7530. А относительно еще двух (№8609 и №8731) решили определиться позже путем сбора 
подписей (хотя особых возражений против их принятия никто не высказывал). Более того, по-
сле звонка и.о. премьер-министра Андрея Клюева, попросившего срочно вынести на рассмот-
рение парламента законопроект №8403 “О внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Украины относительно национальных комиссий, осуществляющих государственное регу-
лирование естественных монополий в сфере связи и информатизации, рынков ценных бумаг и 
финансовых услуг”, чуть было не состоялось положительное голосование и по этому докумен-
ту. Впрочем, в итоге, нужную поддержку документу Комитет все же оказал – вне рамок заседа-
ния, путем сбора подписей. Несмотря на то, что содержание его последней редакции было за-
гадкой для “подписантов”. Не меньшей загадкой оно явно было и для других народных депута-
тов (что не помешало им 7 июля 2011 г. за 10 минут принять соответствующий Закон).  

Важнейшим из рассматривавшихся на минувшей неделе налоговых законопроектов, без-
условно, был проект под №8217 о внесении изменений в Налоговый кодекс. Однако даже по-
сле рассмотрения на заседании профильного Комитета в начале июня 2011 г. в документ было 
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внесено еще полторы сотни поправок, и их общее количество в итоге достигло почти шести со-
тен. Тем не менее депутатам опять удалось рассмотреть важный и объемный документ в весьма 
сжатые сроки. Для принятия Закона им потребовалось 43 минуты, а из сотен отклоненных по-
правок на голосование были вынесены лишь 12 – в отношении остальных авторы на голосова-
нии не настаивали, видимо, не питая особых иллюзий. Принятый Закон, в основном по-
прежнему исправляющий многочисленные ляпы в Кодексе, в ряде конкретных положений от-
личается от своего прообраза месячной давности. Например, в нем не предусмотрены: 1) изъя-
тие положений, касающихся налоговых разниц, вместо этого их введение отсрочено до 2013 г.; 
2) частичная отмена запрета на включение в состав расходов роялти, выплачиваемого в пользу 
неплательщика налога на прибыль; 3) отмена бессмысленного ограничения в 365 дней на от-
ражение в налоговом кредите налоговых накладных; 4) препоны для налоговиков в части мас-
сового признания сделок ничтожными, посредством чего в стране, по сути, введена всеобщая 
солидарная ответственность налогоплательщиков.  

Отсутствие большей части из приведенных выше норм в итоговой редакции Закона ниче-
го, кроме сожаления, вызвать не может. Не пытаясь описать все новшества, предусмотренные 
законопроектом №8217, остановимся на тех, которые появились в документе после его рас-
смотрения профильным Комитетом. Некоторые из них вызывают удивление или подозрения. 
Например, совершенно непонятно, чего хотят добиться законодатели, вводя на 3 месяца нуле-
вую ставку НДС для операций по продаже голубого топлива отдельно взятой компанией – НАК 
“Нафтогаз України”. Но очень возможно, что добьются они, в итоге, создания прекрасной схе-
мы по уходу от налогообложения. Есть основания предполагать, что именно это и является ис-
тинной целью поправки. А вот неожиданное повышение ставки сбора на развитие виноградар-
ства, садоводства и хмелеводства, который еще недавно планировалось вообще отменить, вы-
глядит просто странно. Равно как и нормы об отсрочке введения налога на недвижимость до 
середины 2012 года. Народные избранники, видимо, запамятовали, что для этого налога преду-
смотрен годовой налоговый период! Непонятно также, чем Верховной Раде помешала норма о 
возможности использования налогоплательщиками в качестве обеспечения погашения налого-
вой задолженности перед бюджетом налогового поручительства банков. Хотя следует при-
знать, что наряду со многими странностями Закон исправил значительное количество ляпов в 
Кодексе. Процедура вступления Закона в силу оказалась непростой. Часть его положений всту-
пит в силу на следующий день после опубликования. Другие нормы будут вводиться в дейст-
вие с 1 августа, 1 октября и даже 1 января 2012 г.  

Еще одна примечательная норма из новопринятого Закона – введение нулевой ставки 
рентной платы для дополнительных объемов углеводородов, добытых из участков недр, кото-
рые характеризуются ухудшенными горно-геологическими условиями или истощенностью и на 
которые распространяются инвестиционные программы. Безусловно, добычу нефти на исто-
щенных участках нужно как-то стимулировать – это дело хорошее. Однако не получится ли 
так, что почти все отечественные месторождения окажутся в числе истощенных? Тем более что 
механизм приобщения к льготной ставке предусматривает согласование инвестиционной про-
граммы в Кабмине. А это уже очевидное поле для коррупции. Во что благое в теории начина-
ние выльется в наших условиях, предсказать несложно.А вот другой законопроект, непосред-
ственно касавшийся в том числе и платежей за пользование недрами, Раду пока не прошел.  

Правительственный законопроект №8630 “О внесении изменений в Налоговый кодекс 
Украины относительно пересмотра ставок некоторых налогов и сборов” не попал в оконча-
тельную повестку. Хотя предусмотренная им индексация ставок налогов, зафиксированных в 
абсолютных величинах, определенно логична – ежегодное внесение в парламент соответст-
вующего законопроекта прямо предусмотрено п.4 раздела XIX. Но “фишка” в том, что индек-
сация происходит не автоматически, а путем принятия соответствующего Закона. Однако де-
путаты решили, что индексировать ставки ни к чему. В частности, плата за пользование недра-
ми для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей, должна бы-
ла увеличиться на индекс цен производителей. Но не увеличилась. Если учесть, что в обла-
дающей отнюдь не бедными недрами России сборы за их использование в разы превышают 
действующие у нас, можно сделать вывод, что полезные ископаемые в Украине несметны и 
неисчерпаемы. Кроме платы за пользование недрами остались непроиндексированными часть 
акцизов и сбор за первую регистрацию транспортного средства, экологический налог, налог на 
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землю, сборы за пользование радиочастотным ресурсом, специальное использование воды и 
лесных ресурсов.  

Настоящая каша получилась у депутатов с продлением действия пониженных ставок ак-
цизов на нефтепродукты. 6 июля 2011 г. Верховная Рада отказалась включить в повестку дня 
сессии проект №8731 “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно вре-
менного уменьшения ставок акцизного сбора”, предусматривавший сохранение пониженных 
ставок до конца года. Однако позже мнение народных избранников изменилось на диаметраль-
но противоположное. Однако сразу после голосования за включение проекта №8731 в повестку 
дня сессии депутаты поддержали законопроект №8217, приняв его в качестве Закона. А в нем 
тоже предусмотрено продление действия пониженных ставок. Правда, не до 1 января 2012 г., а 
до 1 августа 2011 г. Видимо, депутаты сочли в этой связи, что законопроект №8731 свою акту-
альность утратил, и 8 июля 2011 г. сняли его с рассмотрения.  

Если снижения цен на бензин и дизтопливо после понижения ставок в апреле 2011 г. не 
произошло, то их повышение в сентябре 2011 г. с возвратом ставок, действовавших в первом 
квартале, произойдет всенепременно. Вся эта история с “нефтепродуктовыми” акцизами вызы-
вает один интересный вопрос: где частично осели, а частично еще оседают 1,6-1,7 млрд грн., 
которые не поступят в бюджет ввиду действия пониженных ставок в течение четырех с поло-
виной месяцев? Принимая во внимание, что в месяц в Украине потребляется не менее 800 тыс.т 
нефтепродуктов, “скидка” на акцизы составляет EUR50 за 1 т бензина и EUR20-30 за 1 т дизто-
плива, а цены так и не снизились, сверхприбыль нефтетрейдеров за период действия понижен-
ных ставок составит именно столько.  

Если акцизный законопроект “регионалки” Ирины Гориной не прошел, то проект №7484 
члена фракции НУНС Михаила Полянчича, также имеющий непосредственное отношение к 
акцизам на нефтепродукты, наоборот, 8 июля 2011 г. был принят. Даже несмотря на то, что он 
не получил поддержки в Комитете ВР по вопросам финансов, банковской деятельности, нало-
говой и таможенной политики, а также был раскритикован Главным научно-экспертным 
управлением и Главным юридическим управлением ВР. Новопринятый Закон предусматривает 
маркирование подакцизных нефтепродуктов маркерами акцизного сбора в целях контроля за 
уплатой налога, усиления борьбы с незаконным производством и оборотом подакцизных това-
ров. По задумке авторов уровень концентрации маркера (специального химического соедине-
ния уникального химического состава, защищенного от подделок, которое добавляется в неф-
тепродукты, полностью в них растворяется и не выводится) в нефтепродуктах будет зависеть 
от вида нефтепродукта и размера ставки акцизного налога, что и позволит усилить контроль. 
Мы уже имели “неподделываемые” акцизные марки для алкоголя и табака. Теперь к ним доба-
вятся “неподделываемые” маркеры для нефтепродуктов. Любопытно, что продавать маркеры 
будут органы государственной налоговой службы, сотрудников которых таким образом можно 
теперь называть не только мытарями, но и «барыгами» [6].  

Без какого-либо обсуждения 8 июля 2011 г. был принят и Закон на базе законопроекта 
№8062 “О внесении изменений в ст.19 Закона Украины “О Едином таможенном тарифе (отно-
сительно освобождения от уплаты пошлины товаров для строительства и оснащения аэропор-
тов, являющихся объектами Евро-2012)”. Он предусматривает освобождение от уплаты ввоз-
ной пошлины при импорте оборудования для оснащения аэропортов городов, принимающих 
Евро-2012. Освобождаться от уплаты пошлины будут “товары (кроме подакцизных), не произ-
водимые в Украине или производимые, но не соответствующие техническим характеристикам 
мирового уровня и требованиям международных спортивных организаций (!), в целях их ис-
пользования и оснащения (приобретения оборудования и инвентаря) аэропортов, являющихся 
объектами Евро-2012. Перечень (! ) и объемы (!) таких товаров с указанием их кодов УКТ ВЭД 
утверждаются Кабмином”. Что тут сказать – не Закон, а прелесть.  

Авторы Закона продемонстрировали недюжинное желание обзавестись “дыркой в забо-
ре” с максимальной пропускной способностью и добились-таки своего. Вот только некоторые 
свидетельства искренней любви авторов Закона к деньгам: 1) жадность авторов лишила их ос-
торожности. Согласно проекту, порядок ввоза, перечень и объемы ввозимых товаров определя-
ет Кабмин. Соответственно, понятно, что такими товарами могут стать снегоходы, бульдозеры, 
грейдеры, части для собирания автомобилей и даже сами автомобили для “специальных це-
лей” – а это любой “мерседес”, купленный, например, для прокурора; 2) в вопросе действия 
льгот до 01.09.12 г. жадность “дыроделов” напрочь победила здравый смысл – Евро-2012 
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пройдет в июне, а товары под него предлагается завозить до сентября; 3) наконец, ненасыт-
ность привела еще и к неаккуратности. В Законе имеется формулировка о том, что оборудова-
ние для аэропортов должно соответствовать требованиям… международных спортивных орга-
низаций. Возможно, принятием только этого Закона дело не ограничится. Его авторы, народ-
ные депутаты Андрей Пинчук и Александр Зац, одновременно являются авторами законопро-
екта №8278 “О внесении изменений в подраздел 2 раздела ХХ Налогового кодекса Украины 
(относительно освобождения от обложения НДС поставок оборудования для оснащения аэро-
портов городов, принимающих Евро-2012)”. В соответствии с этим законопроектом (который, 
кстати, тоже был в предварительной повестке дня завершившейся сессии, но до которого у де-
путатов пока просто не дошли руки) операции по поставкам в Украину оборудования для аэро-
портов предлагается освободить еще и от НДС. При этом весь механизм действия льготы и ее 
сроки полностью “срисованы” с принятого Закона.  

Основные новшества Налогового кодекса, попавшие в законопроект №8217 после его 
рассмотрения профильным Комитетом – следующие: общие положения – 1) исключен пункт, 
предусматривавший в качестве обеспечения погашения задолженности перед бюджетом нало-
говое поручительство банков; 2) исправлена норма о составлении протоколов об админправо-
нарушениях – теперь их будут составлять работники налоговых органов, а не руководители 
(последние, разумеется, выписывают постановления в предусмотренных законом случаях); ад-
министрирование налогов, сборов (обязательных платежей) – 1) предусмотрено, что физлица-
предприниматели могут уточнять налоговую отчетность даже во время проведения проверки 
налоговиками; 2) указано, что обращение в суд в пределах срока исковой давности делает до-
начисленную сумму денежного обязательства несогласованной; 3) отменен штраф за неподачу 
декларации или подачу физлицами декларации с искаженными данными; налог на прибыль 
предприятий – 1) предусмотрено, что перерасчет иностранной валюты в гривни осуществляет-
ся по курсу на дату проведения операции; 2) внедрен особый порядок учета для производных 
ценных бумаг и операций РЕПО; 3) введена налоговая льгота для водо- и теплопоставляющих 
предприятий; 4) указано, что вознаграждение за предоставленные услуги страхового агента или 
брокера не включается в доход страховщика; 5) продлено до 01.01.13 г. право банков на вклю-
чение в состав расходов 30% сформированных страховых резервов; НДС – 1) с 01.07.11 г. по 
01.10.11 г. для НАК “Нафтогаз України” введена нулевая ставка НДС по операциям по реали-
зации газа; 2) предусмотрено, что субъект хозяйствования, активы которого превышают 300 
тыс.грн., может по своему желанию зарегистрироваться плательщиком НДС; 3) определено, 
что сбор в Пенсионный фонд, начисляемый на стоимость услуг мобильной связи, не входит в 
базу обложения НДС; 4) с 50% до 40% снижен порог доли операций, к которым применяется 
нулевая ставка, для автоматического возмещения НДС; 5) введен новый порядок обложения 
НДС услуг туроператоров и турагентов; 6) введен дополнительный реквизит налоговой на-
кладной – код товаров согласно УКТ ВЭД (указывается для подакцизных и ввозимых в Украи-
ну товаров); 7) предусмотрено, что подлежащая регистрации в Едином реестре налоговых на-
кладных накладная должна быть там зарегистрирована в течение 20 дней после ее выдачи;  
8) предусмотрено, что с 01.01.12 г. в Едином реестре налоговых накладных регистрируются все 
накладные (без ограничения суммы) по операциям с подакцизными и ввозимыми в Украину 
товарами.  

Кроме того: приведены к единой величине (на уровне бензина) ставки акцизного налога 
на все легкие дистилляты; изменен порядок администрирования и некоторые ставки экологи-
ческого налога; введена нулевая ставка рентной платы для дополнительных объемов углеводо-
родов, добытых из участков недр, которые характеризуются ухудшенными горно-геологи-
ческими условиями или истощенностью и на которые распространяются инвестиционные про-
граммы; перенесен на 01.07.12 г. срок введения налога на недвижимость; ограничена льгота по 
налогу на прибыль для гостиничного бизнеса – субъект хозяйствования, претендующий на 
льготу, должен получать за счет гостиничных услуг не менее 75% доходов; продлен до конца 
2011 г. мораторий на применения штрафов по налогу на прибыль, а также для “единоналожни-
ков”, перешедших на общую систему налогообложения; указано, что штрафы за нарушение 
налогового законодательства применяются в размерах, которые предусмотрены законодатель-
ством на день принятия решения о применении штрафа; увеличена с 1% до 1,5% ставка сбора 
на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства. 
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Не менее важными являются нормы Закона №3609, регулирующие спорные ситуации, 
возникающие при проведении налоговых проверок и после них, ситуации, которые фискалы и, 
к сожалению, суды все чаще трактуют не в пользу плательщиков налогов. Законом №3609 в 
ст.81 НК внесены изменения, которыми наконец-то урегулированы некоторые вопросы органи-
зации проверочной деятельности фискалов. Налоговики обязаны будут при проведении плано-
вых, внеплановых и фактических проверок предъявлять должностным лицам предприятий 
служебные удостоверения и копию приказа начальника органа налоговой службы о проведе-
нии проверки. В Законе прямо указано: если фискалы данные документы не показали, пред-
приниматели имеют законные основания не допускать их на предприятие. Надеемся, что с по-
явлением этой нормы у сотрудников ГНС отпадет охота приходить на проверку без служебных 
удостоверений (или, по крайней мере, не предъявлять их), поясняя это тем, что они обязаны 
иметь только соответствующее направление. То же самое касается обязательности предъявле-
ния копии вышеупомянутого приказа – норма, которая поначалу в НК не значилась, Законом 
№3609 в текст Кодекса была внесена. Эта норма имеет принципиальное значение для бизнес-
менов. Предприниматели, ознакомившись с приказом о проведении проверки, не только уви-
дят, каковы основания ее назначения, но и получат возможность обжаловать этот документ в 
административный суд. Однако, сказав “а”, законодатели не произнесли “б”: Закон №3609 не 
урегулировал коллизию, возникшую вокруг уведомления о проверке. До принятия НК налого-
вики, чтобы получить право на проведение плановой проверки, обязаны были за 10 дней до ее 
проведения вручить предпринимателям под расписку или направить рекомендованным пись-
мом (с отметкой о вручении) соответствующее уведомление. Сейчас п.4 ст.77 НК содержит 
норму об уведомлении о проведении проверки, но в ст.81 НК Закон №3609 не вносит импера-
тива о том, что отсутствие уведомления является основанием для недопуска налоговиков к 
проверке.  

Предприниматели надеялись, что Закон №3609 урегулирует нехорошие последствия про-
верок налоговых органов, связанные с практикой массового доначисления предпринимателям 
платежей по итогам проверок других предприятий и признания фискалами сделок ничтожны-
ми. Однако юристы не смогли найти в тексте этого Закона прямую норму, рушащую подобные 
схемы фискалов. Хотя, председатель Комитета ВР по вопросам финансов, банковской деятель-
ности, налоговой и таможенной политики и автор соответствующего законопроекта Виталий 
Хомутынник в свое время говорил, что такой императив в Законе должен быть. В настоящее 
время налоговики пользуются нормой ст.215 Гражданского кодекса (ГК), в которой говорится, 
что признать сделку ничтожной (а в результате – недействительной) можно и без соответст-
вующего решения суда, если такая возможность прямо установлена законом. А возможность 
эту налоговики видят в норме ст.228 ГК, согласно которой ничтожными являются сделки, на-
рушающие интересы государства и общества, его моральные устои. Поэтому в литературе 
можно найти требования внесения изменений в ч.3 ст.228 ГК, чтобы такие сделки признава-
лись недействительными только по решению суда.  

Законом №3609 внесены изменения в п.2 ст.140 НК. В соответствии с ними предприни-
матель обязан проводить пересчет затрат и доходов по конкретной сделке, признанной недей-
ствительной, поскольку она нарушает публичный порядок, лишь в том случае, если она при-
знана таковой судом. Такое уточнение в тексте Налогового кодекса может упростить жизнь ря-
довому налогоплательщику, поскольку исключит возможность для налоговиков требовать пе-
ресчета доходов и расходов на том основании, что они сами в акте проверки признали сделку 
недействительной. Другое дело, что эти уточнения в НК касаются лишь пересчета налога на 
прибыль. Основные же доначисления, осуществляемые налоговыми органами при признании 
сделок ничтожными, касаются НДС.  

Закон №3609 содержит норму, которой предприниматели, на первый взгляд, должны ап-
лодировать стоя. Имеются в виду изменения, внесенные в ст.22 Закона “Об основных принци-
пах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности”, относительно 
моратория на проверки “упрощенцев” до вступления в силу положений НК об упрощенной 
системе налогообложения, которые депутаты намереваются рассмотреть осенью. Срок дейст-
вия моратория на проверки, включая и проверки налоговиков, согласно Закону №1759 от 
15.12.09 г., истек 1 января 2011 г. Предпринимались попытки его продлить, но безуспешно. 
Например, в апреле парламент отклонил законопроект №8018 от 25.01.11 г., внесенный народ-
ным депутатом Наталией Королевской. В текст же Закона №3609 норма о моратории попала 
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перед вторым чтением с подачи народного депутата и представителя Президента в парламенте 
Юрия Мирошниченко. Согласно изменениям, внесенным в “надзорный” Закон, контролирую-
щие органы временно не будут проверять физлиц-предпринимателей, которые не зарегистри-
рованы плательщиками НДС и хозяйственная деятельность которых не отнесена к высокой 
степени риска, а также “неопасных” юридических лиц, работающих на упрощенной системе 
налогообложения. При этом органы СЭС и органы Госинспекции по защите прав потребителей 
ограничиваются проведением только внеплановых проверок малого бизнеса. А органам Пенси-
онного фонда разрешено проводить плановые и внеплановые проверки субъектов хозяйствова-
ния, деятельность которых отнесена и к средней степени риска. Таким образом, депутаты поч-
ти дословно скопировали в новый законодательный акт нормы Закона №1759. Норма о морато-
рии выглядит как “ляп”, ведь ее можно трактовать по-разному. Эту норму можно понять так, 
что, например, органы Госпожнадзора, прежде чем провести плановую проверку норм пожар-
ной безопасности на каком-то объекте, обязаны выяснить, является ли плательщиком НДС его 
собственник или арендатор.  

В целом, после анализа “проверочных” норм Закона №3609, у юристов сложилось впе-
чатление, что народные депутаты пошли по легкому пути. Последствия не заставят себя ждать: 
налоговики так и будут вольно трактовать нормы НК в свою пользу, то заставляя “единона-
ложников” вести бухгалтерию, то проверяя в ходе фактических проверок, в правильных ли 
местах курят сотрудники компании.  

Перед малым бизнесом, являющимся плательщиком единого налога, остро стоит про-
блема, которая не решена Законом №3609. Она связана с тем, что налоговики, ссылаясь на 
ст.44 НК “Требования о подтверждении данных, указанных в налоговой отчетности”, не дают 
возможности “упрощенцам” пройти процедуру прекращения деятельности, требуя первичные 
документы за прошедшие несколько лет. Хотя ни раньше, ни сейчас “единоналожники” не обя-
заны вести бухгалтерию и хранить первичные документы. Это напрямую противоречит целому 
ряду норм Конституции (ст.19, 58), Хозяйственного кодекса (ст.19), Закона “О бухгалтерском 
учете и финансовой отчетности” (ст.9). Тем более что специальная норма, регулирующая рабо-
ту “упрощенцев”, – Указ Президента №727 от 03.07.98 г. “Об упрощенной системе налогооб-
ложения, учета и отчетности субъектов малого предпринимательства” (с последующими изме-
нениями), продолжает действовать, с учетом особенностей, предусмотренных Переходными 
положениями НК. Налоговый кодекс не обязывает эту категорию предпринимателей вести бух-
галтерский учет результатов своей хозяйственной деятельности (т.е. первичную документа-
цию).  

Норма о моратории на проверки, внесенная Законом №3609 в ст. 22 “надзорного” Закона, 
касается и фактических проверок налоговых органов. В свое время ГНАУ добилась внесения 
изменений в “надзорный” Закон, исключив контроль за соблюдением налогового законода-
тельства из сферы его действия. Однако налоговые органы осуществляют и фактические про-
верки, в ходе которых анализируются определенные правила ведения хозяйственной деятель-
ности. В соответствии с п.75.1.3 НК проверяется порядок осуществления расчетных операций, 
кассовая дисциплина, наличие лицензий и т.п., а теперь еще и наличие выписок (извлечений. – 
Ред.) из Единого госреестра юридических и физических лиц – предпринимателей, заменивших 
соответствующее свидетельство. Мораторий на фактические проверки налоговых органов, в 
частности, означает, что налоговикам запрещено проверять РРО у тех же самых “рыночников” 
[5].  

В июле 2011 г. на подпись Президенту были направлены изменения в Налоговый кодекс, 
внесенные народными избранниками на последней перед каникулами сессионной неделе. Сно-
ва вернуться к рассмотрению налоговых норм нардепов заставили многочисленные жалобы 
бизнеса на их неоднозначную трактовку и расплывчатость. Результатом законодательной рабо-
ты, проведенной представителями профильного парламентского комитета совместно с пред-
принимательскими объединениями, стали около четырех сотен правок, касающихся админист-
рирования налогов и взаимоотношений между проверяющими и субъектами хозяйствования. В 
целом, полгода действия Налогового кодекса выявили целый ворох проблем с применением его 
норм, поскольку сам документ, как водится, депутаты принимали впопыхах, не особо обращая 
внимание на четкость законодательных формулировок. «Мы сделали первый шаг к усовершен-
ствованию налогового поля, теперь это системный и комплексный документ», – прокомменти-
ровал внесенные парламентом правки в НК председатель комитета ВР по финансам, банков-
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ской деятельности, налоговой и таможенной политике Виталий Хомутынник [4]. Основные но-
вации коснулись порядка подачи налоговой отчетности и проведения налоговых проверок, ко-
торые провоцируют наибольшее число конфликтов между бизнесом и фискалами. После того 
как глава государства поставил свой автограф на документе (законопроект №8217) на выезд-
ных проверках инспектору придется предъявлять не только направление на нее, но и копию со-
ответствующего приказа налогового органа, а также служебное удостоверение.  

В противном случае у проверяемого предприятия будут все основания не допустить ви-
зитера к проведению ревизии. Как полагают правоведы, данная новация позволит пресечь 
чрезмерную инициативность фискалов. Помимо этого, законотворцы ограничили налоговой 
возможность применения последних изобретений для искусственного начисления штрафов. А 
именно, согласно внесенным в Налоговый кодекс изменениям, если предприятие не получило 
налогового уведомления - решения из-за вкравшейся в него технической ошибки (например, 
неправильно указанного адреса или наименования компании), оно считается не врученным. 
Соответственно, субъект хозяйствования не несет ответственности за невыполнение содержа-
щихся в уведомлении указаний. «Кроме того, предприятия освободили от необходимости реа-
гировать на документы налоговой, отосланные им на старые юридические адреса после того, 
как новый адрес будет зарегистрирован в реестре. В то время как сейчас компания обязана ка-
ждый раз уведомлять инспекцию о смене прописки. В противном случае ей приходится отсле-
живать всю корреспонденцию, которая приходит на старый адрес, чтобы не попасть под санк-
ции за неисполнение предписаний» [4]. 

После вступления в силу внесенных в НК правок должно уменьшиться число конфликтов 
между налоговой и предпринимателями при подаче отчетности. Правками уточнено, что доста-
точным основанием для признания подлинности подаваемых документов является наличие 
подписи на них уполномоченного лица (электронной цифровой подписи при подаче отчетности 
в бездокументарном виде). По словам коммерсантов, до сих пор налоговая частенько отказы-
вала в принятии отчетности, ссылаясь на якобы отсутствие подтверждения ее подлинности. Эта 
нехитрая уловка позволяла начислять штрафы за несвоевременную подачу декларации. Избе-
жать таких санкций позволит и другое новшество, по которому декларация считается неподан-
ной не только при наличии нарушений при ее заполнении, но и письменного отказа налоговой 
в принятии отчетности, чем до сих пор фискалы зачастую себя не утруждали. Помимо этого, 
парламентарии прописали более лояльные условия подачи деклараций в электронном виде. Их 
можно будет отсылать даже в последний день, установленный для принятия отчетности (по 
ныне действующим правилам это необходимо делать за десять дней до окончания деклараци-
онной кампании). 

Cамыми существенными для бизнеса новациями являются отмена штрафов за третье и 
более на протяжении 1095 дней доначисление налогов (сейчас за такое нарушение приходится 
платить 75% доначисленного налогового обязательства), а также санкции за невосстановление 
утерянных документов. «Приятной для предпринимателей новостью будет и другое новшество 
Налогового кодекса, в соответствии с которым обвинение в уклонении от уплаты налогов не 
может основываться на решении налоговой, если оно обжалуется не только в судебном (как это 
было до сих пор), но и в административном порядке» [4]. Хотя судиться с налоговиками в лю-
бом случае теперь станет полезно. По новым правилам при обращении налогоплательщика в 
суд с исковым заявлением о признании недействительным решения контролирующего органа 
налоговое обязательство будет считаться несогласованным до момента вынесения решения по 
данному делу. Тогда как сегодня налоговая после окончания процедуры административного 
обжалования (по вертикали ГНС) считает доначисленные суммы (если решение было вынесено 
в пользу фискалов) как недоимку и может забирать активы предприятия в залог. 

При подготовке правок в Налоговый кодекс свои предложения отстояли и налоговики. 
ГНСУ удалось реанимировать ранее отобранное у нее право на издание обобщающих налого-
вых разъяснений. В свое время фискалов лишили такой возможности, поскольку нередко такие 
документы извращали смысл действующих законов, вынуждая бизнес платить в казну больше. 
Но главное – это расширение прав инспекторов. Теперь они смогут требовать у предприятий 
копии документов и комментарии к ним от руководства во время проведения всех установлен-
ных НК видов проверок (сейчас это можно делать только при проведении выездных ревизий). 
Законодательные правки также существенно увеличили основания для получения налоговой 
информации от предприятий по запросу. К их числу отнесены также выявление в декларациях 
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недостоверных данных, наличие жалобы о непредоставлении покупателю налоговой накладной 
или нарушении правил ее заполнения, а также проведение встречной проверки. 

В конце августа – начале сентября 2011 г. начал “просыпаться” недюжинный творческий 
потенциал работников центрального органа налоговой службы. До последних чисел августа в 
ГНАУ оставалось почти незамеченным даже вступление в силу 6 августа Закона №3609 “О 
внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты 
Украины относительно совершенствования отдельных норм Налогового кодекса Украины”. За-
то потом прорвало. 29 августа 2011 г. налоговики наконец-то разъяснили порядок начисления 
пени в случае самостоятельного выявления ошибок налогоплательщиками. Понятие самостоя-
тельного начисления пени (как и доначисления пени налоговиками в результате обнаружения 
недоплат при проверках) в Украине не существовало ровно 10 лет. Поэтому возникновение во-
просов по данной теме неудивительно. Авторы разъяснения №23178/7/15-3417-26 напомнили, 
что налогоплательщик, который до начала его проверки контролирующим органом самостоя-
тельно выявляет факт занижения налогового обязательства прошлых периодов, обязан: 1) или 
направить уточняющий расчет и уплатить сумму недоплаты и штраф в размере 3% от нее; или 
2) отобразить в составе декларации, которая подается за налоговый период, следующий за пе-
риодом, в котором выявлен факт занижения налогового обязательства, сумму недоплаты, уве-
личенную на штраф в размере 5% от нее. При этом пеня в обоих случаях начисляется в день 
наступления срока погашения налогового обязательства, начисленного плательщиком в случае 
выявления его занижения (в том числе за период административного и (или) судебного обжа-
лования). Начисление производится из расчета 120% годовых учетной ставки НБУ, действую-
щей на день занижения. Заканчивается начисление пени в день зачисления средств на соответ-
ствующий счет Госказначейства, а также в иных случаях погашения налогового долга и (или) 
налоговых обязательств. Таким образом, при самостоятельном выявлении плательщиком зани-
жения налогового обязательства пеня на сумму занижения начисляется со дня наступления 
срока погашения налогового обязательства по “ошибочной” декларации до дня ее фактической 
уплаты (включительно). 

В направленном в тот же день письме №23177/7/15-3417-26 налоговики попытались 
разъяснить коллизию, содержащуюся в пп.197.1.25 и п.197.4 Налогового кодекса. И сделали 
это, конечно же, с самых фискальных позиций. Напомним: пп.197.1.25 предусматривает осво-
бождение от обложения НДС операций по поставке периодических изданий печатных СМИ и 
книг (кроме изданий эротического характера), ученических тетрадей, учебников и учебных по-
собий отечественного производства. В то же время, согласно п.197.4, упомянутое выше осво-
бождение от налогообложения распространяется и на операции по ввозу товаров на таможен-
ную территорию Украины. Прямое противоречие в “самом либеральном в Европе Налоговом 
кодексе” налицо. Налоговики же в этой ситуации решили присвоить себе функции Конститу-
ционного Суда, которому дано право толковать законы, и отдать предпочтение первому из двух 
приведенных положений. Соответственно, операции по импорту перечисленных видов товаров 
авторы разъяснения требуют облагать НДС на общих основаниях. 

В последний день лета 2011 г. в ГНАУ заметили противоречия в норме, принятой в рам-
ках Закона №3609, согласно которой “временно, с 1 июля по 1 октября 2011 г., операции по по-
ставке природного газа по коду УКТ ВЭД 2711 21 00 00, ввезенного на таможенную террито-
рию Украины ПАО “НАК “Нафтогаз України”, облагаются по нулевой ставке НДС”. Если 
учесть, что до и после действия временной нормы такие операции вовсе освобождены от нало-
гообложения, данная норма явно преследовала цель увеличить скрытое финансирование НАК. 
В частности, путем возможной подачи ею заявок на возмещение НДС.  

Однако налоговики (возможно, не без поддержки в верхах?) в разъяснении №15783/6/15-
3115 решили воспользоваться тем фактом, что Закон, принятый парламентариями еще 7 июля, 
долго не подписывал Президент, вследствие чего документ вступил в силу лишь 6 августа 2011 
г. В связи с чем фискалы сообщили, что нулевая ставка НДС применяется только к операциям 
по поставке газа, осуществленным в период с 06.08.11 г. до 01.10.11 г. Как отнесется к такому 
разъяснению нефтегазовое лобби во власти, остается только догадываться [7].  

Наконец, почти через месяц после вступления в силу Закона №3609, а именно 5 сентября, 
в ГНАУ заметили изменения в обложении услуг мобильной связи. В частности, то, что абзац 
первый п.188.1 Налогового кодекса был дополнен словами “и сбора на обязательное государ-
ственное пенсионное страхование на услуги мобильной связи”. Данная фраза выводила из базы 
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налогообложения пенсионный сбор, начисляемый на услуги мобильной связи. Который вообще 
непонятно как попал в базу налогообложения изначально. Во всяком случае, в соответствии с 
Законом о НДС он в базу налогообложения не попадал. В разъяснении №23838/7/15-3417 
ГНАУ указала на то, что данный сбор не включается в базу обложения НДС со дня вступления 
Закона в силу, т.е. с 6 августа 2011 г.  

В первом полугодии 2011 г. депутаты так и не приняли закон о функционировании уп-
рощенной системы налогообложения (соответствующий законопроект № 8521 был лишь ут-
вержден в первом чтении). Видимо, чтобы не создавать излишнего напряжения в обществе, на-
родные избранники решили избавить «единоналожников» от усиленного контроля со стороны 
государства. Правки в Налоговый кодекс устанавливают (до вступления в силу закона о приме-
нении единого налога) мораторий на проведение проверок «упрощенцев» (частных предпри-
нимателей и юридических лиц, не являющихся плательщиками НДС). Под действие моратория 
не подпадают только внеплановые проверки за соблюдением санитарного законодательства и 
по жалобам потребителей, а также ревизии, проводимые органами Пенсионного фонда. Впро-
чем, у представителей ПФ будет куда меньше поводов заглянуть с проверкой к «упрощенцу». 
Поскольку ВР отказалась от начисления штрафов малому бизнесу за неуплаченные социальные 
взносы – недоимки в соцфонды списаны. А частные предприниматели, находящиеся на пенсии, 
и инвалиды вообще освобождены от уплаты единого социального взноса. 

Эксперты говорят, что нынешние правки в НК далеко не последние, поскольку документ 
оставил открытыми ряд важных для бизнеса вопросов. В частности, в следующей порции по-
правок предприниматели хотели бы видеть уточнение процедуры перехода с упрощенной сис-
темы налогообложения на общую, отнесения отдельных видов расходов к общепроизводствен-
ным, более детальное описание установления и уплаты местных налогов и сборов, в том числе 
и земельного налога. 

Президент Украины лишь в августе 2011 г. подписал Закон №3609 от 07.07.11 г. "О вне-
сении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Ук-
раины по совершенствованию отдельных норм Налогового кодекса Украины" только спустя 
четыре недели после его принятия. Однако необычайно длительная пауза перед подписанием 
вряд ли была связана с решением дилеммы: подписывать или ветировать. Более вероятно, что 
таким незамысловатым способом была удовлетворена чья-то просьба отложить вступление до-
кумента в силу. Основная часть Закона вступила в силу со дня, следующего за днем его опуб-
ликования (с 6 августа). Например, именно с этого момента налоговики потеряют право при-
знавать сделки ничтожными без решения суда – в последний момент соответствующая норма 
появилась в тексте Закона. В связи с этим не исключено, что подписание документа задержи-
валось по просьбе фискалов. Срок вступления ряда других положений документа привязан к 
датам – 01.08.11 г., 01.10.11 г., 01.01.12 г. и т.д. А есть положения, вступление которых в силу в 
связи с подписанием Закона именно в августе автоматически перенеслось на месяц – с 1 июля 
на 1 августа. К примеру, это касается ряда изменений в налогообложении прибыли предпри-
ятий, которые теперь вступят в силу посреди отчетного квартала! 

К сожалению, новой угрозой для этой самой неубитой надежды стало письмо ГНС Ук-
раины от 8 сентября 2011 года №828/3/15-1212. В письме идет речь об убыточности субъектов 
хозяйствования, негативно влияющей на обеспечение бюджетных назначений. Так, во втором 
квартале 2011 г. субъектами хозяйствования задекларировано убытков на 133,1 млрд. грн. Это 
недопустимое состояние дел, по логике письма, вызвано ошибочным пониманием налогопла-
тельщиками некоторых норм НК Украины, руководствуясь которыми налогоплательщики 
включили в состав своих затрат затраты предыдущих налоговых периодов. По мнению авторов 
письма, для исправления ситуации и получения бюджетом дополнительных доходов, которые 
они ничтоже сумняшеся уже отнесли к потерям бюджета, налогоплательщики, понесшие убыт-
ки до 2011 года, не должны учитывать их в текущем налоговом учете, не уменьшая на них 
свою налогооблагаемую прибыль. Надо полагать, налогоплательщикам следует просто забыть 
о своих прошлых убытках, списав их на предприимчивость и находчивость отечественных на-
логовых органов. 

Особенно порадовала инициатива налоговой в отношении строителей, бизнес которых 
как раз и состоит в компенсации осуществленных ранее затрат за счет полученной впоследст-
вии прибыли. Возьмем, к примеру, инвестиционный проект, который был начат до 2011 года. 
Предприниматель, на первом – естественно, убыточном – этапе инвестиционной деятельности 
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тратил деньги, не получая прибыли и соответственно формируя убытки, которые не только по 
разумной экономической логике, но и согласно закону, действующему как до 1 января 2011 го-
да, так и после, включались в состав его валовых расходов до полного их погашения. Так, со-
гласно п. 6.1 ст. 6 Закона «О налогообложении прибыли предприятий», если объект налогооб-
ложения плательщика налога по результатам налогового года имеет отрицательное значение, 
сумма такого отрицательного значения подлежит включению в состав валовых расходов пер-
вого календарного квартала следующего налогового года. Расчет объекта налогообложения 
по результатам полугодия, трех кварталов и года осуществляется с учетом отрицательного зна-
чения объекта налогообложения предыдущего года в составе валовых расходов таких налого-
вых периодов нарастающим итогом до полного погашения такого отрицательного значения. 
Пункт 22.4 ст. 22 закона указывает, что в 2011 году сумма отрицательного значения объекта 
налогообложения, которое возникло в 2010 году, подлежит включению в состав валовых рас-
ходов в порядке, установленном ст. 6 данного закона, без ограничений. 

Таким образом, инвестор наивно полагал, что сможет не платить налог на прибыль до то-
го момента, пока эту прибыль не получит. Тем более что на стороне налогоплательщика – На-
логовый кодекс, согласно п. 3 подраздела 4 раздела ХХ которого если результатом расчета 
объекта налогообложения налогоплательщика по итогам первого квартала 2011 года является 
отрицательное значение, то сумма такого отрицательного значения подлежит включению в со-
став затрат второго квартала 2011 года. То есть, по п. 6.1 ст. 6 старого закона затраты прошлых 
периодов переносятся на результаты первого квартала 2011 года, а по п. 3 подраздела 4 раздела 
ХХ НК сумма убытков переносится на результаты следующего отчетного периода и так далее 
до полного их погашения. Жесткий креатив налоговой службы состоит в том, что для «пра-
вильного» применения нормы закона налогоплательщику не следует читать ничего, кроме п. 3 
подраздела 4 раздела ХХ НК. При этом сам п. 3 плательщикам также следует читать по-
особенному, делая из него выводы, которые не только противоречат интересам налогопла-
тельщика и просто здравому смыслу, но и отнюдь не вытекают из закона. Так, налогоплатель-
щику предлагают согласиться с тем, что в п. 3 подраздела 4 раздела ХХ НК речь идет исклю-
чительно об убытках первого квартала 2011 г. А о том, что в такие убытки в силу пп. 6.1, 22.4 
старого закона включаются затраты предыдущих периодов, – просто забыть, самоотверженно 
жертвуя свои кровные на наполнение государственного бюджета. При этом плательщикам, как 
и налоговикам, следует на время забыть об экономической сущности налога на прибыль, при-
званного, как видно из его названия, «налогооблагать» именно прибыль предпринимателя. 

Без всякого сомнения, интересы бюджета должны быть святы. Но разве ситуация на-
столько критична, что бюджетная целесообразность в очередной раз возобладала над здравым 
смыслом чиновников, притупив их инстинкт самосохранения? Или они уверены, что конкрет-
ные материально выраженные убытки тысяч украинских налогоплательщиков не являются 
предпосылкой для ответственности чиновника, если при этом не обижен никто из близких к 
власти олигархов? Конечно, вопрос неизбежной ответственности конкретного должностного 
лица за убытки, причиненные налогоплательщикам, не является принципиальным для послед-
них. Предпринимателей больше интересует, что им делать в данной ситуации. Ответ прост – 
идти в суд. За защитой своих интересов. Ведь даже при очень сложной нынешней политиче-
ской конъюнктуре и зависимости украинских судов в принятии определенных решений, пред-
взятость и неправомерность подхода налоговой к толкованию закона являются настолько оче-
видными, что суд не сможет не дать удовлетворение иску налогоплательщика. Единственное, 
чего не следует делать в данной ситуации, это молчать и соглашаться с действиями налоговой, 
которые не могут быть квалифицированы иначе, чем чиновничий произвол, или «полицейская 
шикана» [8]. Предпосылки для злоупотребления со стороны налоговых органов своими права-
ми, возведенного в ранг налоговой политики государства, были созданы, как ни больно это 
признавать, самими налогоплательщиками. Налогоплательщиками, безропотно принимающи-
ми все прихоти руководства налоговой, еще с начала 90-х годоа ХХ в. и до сих пор сообра-
зующими свою деятельность не столько с нормами закона, сколько с циркулярами ГНС, чаще 
основанными на бюджетной целесообразности, чем на юридических нормах. И если налоговая 
все-таки добьется прощения убытков прошлых периодов предпринимателями, пенять послед-
ним придется не на произвол чиновника, который тоже, надо полагать, является заложником 
системы, но на самих себя, свое бездействие и молчание. 
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В октябре 2011 г. заместитель председателя ГНС А. Клименко обнародовал последние 
результаты работы своего відомства, которое в сентябре вдвое перевыполнило план по сбору 
налога на прибыль, собрав для казны 2,4 млрд грн. Эти достижения г-н Клименко связал с 
улучшением ситуации в экономике, что якобы позволило отечественному бизнесу нарастить 
производство и, соответственно, отчисления в бюджет. В действительности же налоговые ре-
корды были поставлены благодаря удачным находкам фискалов в работе с подопечными. На-
логовики отрапортовали об улучшении ситуации с уплатой налогов практически во всех клю-
чевых отраслях. «Например, поступления налога на прибыль от предприятий металлургической 
отрасли с начала года выросли в сравнении с январем–сентябрем прошлого года на 194,5%, от 
производителей электроэнергии, газа и воды – на 120,4%. Увеличение поступлений от этого 
налога по сравнению с прошлым годом зафиксировано также в сфере машиностроения и ме-
таллообработки (на 35,5%), химической и нефтехимической промышленности (на 28,1%), 
сельском, лесном и охотничьем хозяйстве (на 68,4%), строительстве (на 20,5%)», – сообщил 
Александр Клименко [9]. В целом с начала 2011 г. поступления от налога на прибыль состави-
ли 38,8 млрд грн., в 1,6 раза превысив показатели аналогичного периода прошлого года. Пояс-
нить столь значительный рост одного из основных налогов улучшением экономической ситуа-
ции, как это сделало руководство ГНС, явно нельзя. По данным Госслужбы статистики, пред-
приятия отраслей – налоговых рекордсменов показали куда более скромные результаты произ-
водственной деятельности. К примеру, металлургия (у этой отрасли оказалась лучшая динами-
ка прироста уплаты налога на прибыль – плюс 194,5%) с начала года нарастила производство 
всего на 12,3%, производители электроэнергии, газа и воды – на 6,9% (а уплату налога на при-
быль – на 120,4%), аграрии – на 13,7%, тогда как объемы уплаченного ими налога на прибыль 
увеличились на 68% ,  Президент Союза налоговых консультантов Украины Л. Рубаненко объ-
ясняет значительный прирост поступлений налога на прибыль новыми правилами автоматиче-
ского возмещения НДС. «В соответствии с Налоговым кодексом для автоматического возме-
щения НДС предприятие должно соответствовать требованиям по уровню средней зарплаты, 
численности сотрудников и объемам уплачиваемых налогов. Однако для налоговой этого не-
достаточно. Автоматическое возмещение по ускоренной процедуре без дополнительных про-
верок происходит только при условии уплаты всей полученной суммы возвращенного НДС в 
счет налога на прибыль. Как она будет учитываться: как излишне уплаченный авансовый пла-
теж или как-либо еще, – это уже не проблема фискалов. И хотя формально кандидатов на авто-
матическое возмещение отбирает специальная программа, если компания не соглашается с ус-
ловиями конкретного чиновника ГНС ня  ускоренную процедуру ей рассчитывать нечего» [9].  

По данным ГНС, в январе-сентябре 2011 г. из бюджета было возмещено 31,88 млрд грн. 
НДС. В том числе в автоматическом режиме 215 предприятиям на сумму 9,88 млрд грн., из них 
в сентябре – 168 компаниям на сумму 1,76 млрд грн. Если предположить, что все эти средства 
или значительная их часть пошли на уплату авансом налога на прибыль, рекордные показатели 
отчета фискалов выглядят не столь радужными. Впрочем, манипуляции с возмещением НДС – 
не единственная причина, по которой фискалам удалось поставить рекорды по сбору налога на 
прибыль. Во многом этому также поспособствовало очередное ноу-хау налоговиков – запрет 
начиная со второго квартала 2011 г. относить убытки прошлых лет на валовые затраты. На ос-
новании внутреннего письма ГНС, мотивировавшей свое решение слишком большими заяв-
ленными убытками, учет которых может поивести к бюджетным недоначисляют налоговые 
обязательства. Эта инициатива вызвала массовое возмущение предпринимателей, особенно 
банкиров, которые переносили курсовые потери с кризисных 2008 и 2009 гг., а также ино-
странных инвесторов. Поэтому Минфин вынужден был пойти на попятную и предложить на 
рассмотрение Кабмина изменения в Налоговый кодекс, которые позволят ежегодно относить 
на валовые затраты все убытки прошлых лет для малого бизнеса и по 25% убытков остальных 
предприятий начиная с 2012 г. 

Налоговики активно используют и целый набор иных уловок, чтобы отсеять претенден-
тов на автоматическое возмещение НДС. В частности, одно из ключевых требований к желаю-
щим получить НДС «автоматом» – размер уплаченного налога на прибыль не должен быть 
меньше среднего по отрасли. При этом сами фискалы искусственно завышают статистику, не 
принимая убыточные декларации. Еще одно требование – отсутствие налоговых долгов у 
предприятия. Но при желании фискалы всегда смогут обеспечить их наличие. Для этого им 
достаточно, к примеру, принять налоговое уведомление – решение о доначислении налоговых 



 

 245

обязательств, о котором компания не знала и, соответственно, не оплатила их в течение 10 
дней. Основанием для этого, например, могут служить якобы неподача декларации или акт 
проверки, основывающийся на данных Автоматизированной системы сопоставлений налогово-
го кредита и налоговых обязательств. Из-за того что многие декларации по НДС сегодня про-
сто не принимаются, в систему они не попадают. Соответственно, есть масса расхождений ме-
жду кредитами плательщиков и обязательствами контрагентов.  

Одним из самых популярных способов сократить перечень получателей НДС в автомати-
ческом режиме стало искусственное завышение расхождений между налоговым кредитом, 
сформированным компанией-покупателем, и налоговыми обязательствами его контрагентов. 
Согласно Налоговому кодексу такая разница для получения «автомата» не должна превышать 
10% заявленной к возмещению суммы. Но налоговики в массовом порядке навешивают на 
сделки ярлыки «фиктивных». Соответственно, сформировать по ним налоговый кредит уже не-
возможно.ример, компанией-«транзитером» в сделках со своим Торговым домом был признан 
Харьковский тракторный завод. 

Наиболее болезненно предприниматели восприняли прочтение фискалами требования 
Налогового кодекса о наличии на претендующем на автоматическое возмещение предприятии 
средней зарплаты не менее 2,5 «минималки». «Фискалы тут же нашли лазейку в кодексе, кото-
рая позволила выводить среднее значение на основании всех работников предприятия – как за-
нятых полный день, так и совместителей. При этом половина ставки последних считалась как 
оплата труда полноценной штатной единицы. Соответственно, многие предприниматели, в том 
числе и мы, рассчитывавшие на автоматическое возмещение, получили отказы», – говорит 
главный бухгалтер ПИИ «Кромберг енд Шуберт» Лариса Сердюк. В последние месяцы такой 
же подход начали использовать и для предоставления налоговых льгот малому бизнесу. 

К сожалению, ни принятый Налоговый кодекс, ни поданный правительством законопро-
ект 8521 в полном объеме перечисленных проблем не решают. 

Анализ мирового опыта налогового реформирования доказывает: когда экономика стра-
ны нуждается в серьезной структурной перестройке и масштабных социальных реформах, пра-
вительства используют в основном разнообразные специальные стимулирующие налоговые 
режимы (льготы), являющиеся одним из самых эффективных инструментов налоговой полити-
ки государства для регулирования развития экономики в нужном направлении. Показательным 
примером широкомасштабного использования таких специальных стимулирующих налоговых 
режимов, в частности для стимулирования инновационной деятельности, является опыт США, 
Швеции, Германии, Франции, Ирландии. В то же время, если экономика работает в пределах 
определенного установившегося технологического уклада, для поддержки и стимулирования 
экономического роста в налоговой политике чаще всего применяется подход, который некото-
рые эксперты предлагают условно называть эгалитарным: единые низкие налоговые ставки и 
широкая база налогообложения. Пример эгалитарного подхода в налоговой политике – уста-
новление единой ставки налога с доходов физических лиц для всех плательщиков в Украине. 

Реформирование должно касаться не только самих налогов и механизмов их уплаты. Ак-
туальной является и проблема реформирования системы администрирования налогов. Это, 
возможно, еще более сложная задача, нежели уменьшение налогового бремени. Нужно изба-
виться от сложности регулирующих норм, разночтения законов, улучшить отношения между 
налогоплательщиками и налоговой службой. В административном реформировании налоговой 
службы существует значительный потенциал повышения эффективности деятельности как са-
мой службы, так и функционирования всей налоговой системы. Эффективность работы нало-
говой службы во всем мире характеризует простой статистический показатель, позволяющий 
увидеть сумму денежных расходов на сбор 100 денежных единиц налогов. В Украине значение 
этого показателя составляет в среднем 4–4,5, в США, например, – не превышает единицы.  

Прогрессивное налогообложение доходов корпораций, осуществляемое не в зависимости 
от их рентабельности, а в зависимости от абсолютной величины дохода, означает поощрение 
деятельности малого бизнеса, который в современной экономике играет чрезвычайно важную и 
разностороннюю роль: он служит основным источником научных разработок и нововведений, 
занятости, сглаживающим циклические перепады и колебания в спросе на рабочую силу, нако-
нец, малый бизнес постоянно поддерживает конкуренцию, препятствует монополизации той 
или иной сферы деятельности. Широкая сфера мелкого бизнеса, доступность венчурного кре-
дита поддерживает независимость ученых и изобретателей, препятствуют формированию бю-
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рократических структур, которые так характерны для сферы науки в нашей стране и которые в 
своем развитии (или, точнее, разрастании) порождают застой и упадок творческой мысли. 

Однако опыт показывает, что как бы ни были сложны системы поощрения научно-
технического прогресса через налоговые льготы и вычеты, ни одна из этих систем не бывает 
совершенной, ни одна из них не оказывает исключительно стимулирующего воздействия, сво-
бодного от моментов торможения. Сама сложность системы налогообложения открывает мно-
гочисленные возможности для злоупотреблений, для уклонения от налогов. Поэтому в совре-
менной налоговой политике развитых стран сталкиваются два альтернативных направления. 
Первое из них заключается в дифференциации налогов, вплоть до полной индивидуализации в 
перспективе, в многочисленных льготах и вычетах из облагаемого дохода при достаточно вы-
соких общих налоговых ставках. Второе направление заключается в постепенном отказе от 
льгот, вычетов, изъятий, что расширяет налоговую базу и позволяет снизить общую ставку об-
ложения. Первое направление исходит из целенаправленного стимулирующего воздействия на 
процесс воспроизводства и научно-технического прогресса, второе - стремится создать наибо-
лее благоприятные и равные условия для свободной предпринимательской деятельности во 
всех сферах экономики. 

Не секрет, что сегодня у некоторых членов правительства и ученых возникло абсолютно 
негативное отношение к стимулирующих налоговым режимам как ко льготам, а мнение о не-
эффективности отраслевых налоговых льгот в Украине стало довольно распространенным. Та-
кая позиция не имеет никаких рациональных оснований. Контраргументом к такой позиции 
(кстати, имеющим под собой строгую теоретическую доказательную базу) является следую-
щий тезис. Общепринятая в международной и, в частности, в европейской практике дифферен-
циация ставок НДС по критерию полезности товара приводит к экономическому эффекту, аб-
солютно тождественному эффекту от предоставления отраслевых налоговых льгот. 

Исследовав украинский опыт, можно утверждать, что специальные налоговые режимы 
при определенных условиях тоже являются действенным инструментом поддержки нацио-
нальной конкурентоспособности. Практическая значимость специальных стимулирующих на-
логовых режимов становится неоценимой для создания нового технологического ядра любой 
экономической системы, а именно этот период мы и переживаем в настоящее время. Специ-
альные стимулирующие налоговые режимы особенно эффективны для транзитивных, переход-
ных экономик, характеризующихся недостаточным уровнем развития инфраструктуры внут-
реннего финансового рынка, дефицитом долгосрочных финансовых ресурсов, большой долей 
теневого сектора и т.д. При таких условиях финансовая система в целом работает малоэффек-
тивно, а в сфере регулятивного влияния государства на модернизацию и стимулирование инно-
вационно-инвестиционных процессов специальные стимулирующие налоговые режимы оста-
ются едва ли не единственным действенным и довольно эффективным инструментом влияния. 
При этом и фискальная эффективность специальных стимулирующих налоговых режимов яв-
ляется высокой. 

Поэтому появление в свое время в проекте Налогового кодекса раздела XIV «Специаль-
ные налоговые режимы», который включал в себя 4 режима: упрощенную систему налогооб-
ложения, учета и отчетности субъектов малого предпринимательства; фиксированный сельско-
хозяйственный налог; специальный режим налогообложения субъектов хозяйствования, кото-
рые реализуют инвестиционные проекты на основе энергосберегающих, экологически прием-
лемых и высоких технологий; специальный режим налогообложения технопарков - было акту-
альным и обоснованным. 

В то же время, с некоторыми положениями этого раздела в редакции проекта Закона 8521 
от 16.05.2011, поданного Кабинетом Министров трудно однозначно согласиться.  

Начнем с упрощенной системы для субъектов малого предпринимательства. 
По логике стимулирующая функция этого режима должна заключаться в упрощении ад-

министрирования налогов и создании благоприятных условий для создания новых рабочих 
мест и расширения своего бизнеса с целью обеспечения достойных условий для существования 
предпринимателя и его наемных работников, а также предотвращения их ухода в «тень».  

Принятый законодателями дифференцированный подход и выделение трех категорий 
плательщиков и привязка показателей объемов реализации и налоговых ставок к показателям 
минимальной заработной платы является позитивным моментом, так как позволяет прогнози-
ровать соответствующие изменения в динамике. 
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Однако попробуем разобраться с некоторыми деталями, в которых как всегда «скрывает-
ся дьявол»!  

1. Остановимся на размере ставок для физических лиц и критериях отнесения к ка-
тегориям упрощенцев. 

Для условий 1998 г., когда вводилась упрощенная система налогообложения, передача 
установления границ на усмотрение местных Советов в диапазоне от 0 до 200 грн. без уплаты 
взносов в Пенсионный фонд было довольно смелым, поскольку верхняя граница устанавлива-
лась на уровне размера средней заработной платы в стране (табл. 6.7). 

 
Таблица 6.7 

Размеры ставок упрощенной системы налогообложения и размеров средней  
заработной платы в Украине в 1998 и 2009 гг.* 

Показатель 1998 2009 Рост, % 
Средняя зарплата, грн 153 1906 + 12,5 раза 
Верхняя граница ставки, грн 200 200 Нет 
Доля от средней зарплаты,% 131 11 - 8 раз 
Включая платежи в Пенсионный фонд, грн 200 500 + 2,5 раза 
Доля от средней зарплаты, % 131 26 - 5 раз 

 
* Рассчитано по: Статистичний щорічник України за 1998 рік. – К.: Техніка, 1999. – С. 389; Статистич-

ний щорічник України за 2009 рік. – К.: Держкомстат, 2010. – С. 398;  
 
Эти данные показывают, что замораживание верхней границы налогообложения (а в за-

конопроекте 8521 предлагается оставить их на уровне 1-10 % и 2-20 % от уровня минимальной 
зарплаты в 940 грн.) на протяжении более 10 лет создает институциональную ловушку ижди-
венчества и не способствует росту позитива имиджа предпринимателя, как донора бюджета и 
Пенсионного фонда. А наоборот способствует укреплению его имиджа как паразита – «крово-
сиси». 

Выход из этой ловушки видится в дифференциации в зависимости от сроков ведения и 
размеров оборота бизнеса. 

Определенной основой могут служить предложения законопроекта 8521-2 А. Яценюка – 
0,3 и 0,7 ставок для разных категорий плательщиков, или же предлагаемая дифференциация 
ставок для различных групп плательщиков в законопроекте 8521-1 Н. Королевской, но все-таки 
выраженная в процентах от минимальной заработной платы. Фактические в ее законопроекте 
предлагается диапазон ставок от 10 до 100% минимальной зарплаты. 

2. Рассмотрим критерий объема оборота и количества работающих. 
Итак, первая категория – физические лица предприниматели без наемных работников 

(ст. 291.1.1). Ограничение в 150 000 грн. (здесь и далее для удобства расчетов - грубая оценка 
минимальной зарплаты (МЗП) – 1000 грн.) годового дохода позволяет построить табл. 6.8 для 
оценки среднедневной выручки. Используя арифметическую операцию деления получим сле-
дующее. 

При этом будем исходить из того, что среднемесячная зарплата физлица единоличника и 
наемных работников у него будет на уровне среднестатистической в 2010-2011 гг. – 2500 грн. в 
месяц (или 2500 : 22 = 114 грн в день). 

 
Таблица 6.8 

Максимальный доход  одного физлица-предпринимателя при ограничении в 150000 грн. в год 
Кол-во занятых, чел. Макс. объем дохода в 

мес., грн (150000:12) 
Макс. объем дохода 

в день., грн. 
Доля среднедневной 

зарплаты, % 
1 2 3=гр.2 : 22 4=114 грн : гр.3  
1 12 500 568 20 % 

 
Уже этот элементарный расчет вызывает ряд вопросов. Во первых, здесь не учтены от-

числения в социальные фонды, во вторых не заложены перспективы развития деятельности в 
том числе и в условиях инфляции. Как показывает опрос предпринимателей, никто из ник не 
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платит наемным работникам более 10% объема реализации. Таким образом, для нормального 
развития такого индивидуального бизнеса граничную величину его следовало бы увеличить 
как минимум вдвое. 

Рассмотрим следующую категорию (ст. 291.1.2) физлица с объемом реализации 1000 
МЗП и числом работающих до 10 человек. Аналогичные расчеты позволяют составить табл. 6.9 
при этом в гр.6 для сравнений дадим условный расчет при среднемесячной зарплате наемного 
работника в 4000 гр. (среднедневная – 180 грн). 

 
Таблица 6.9 

Максимальный доход на одного человека, работающего у физлица при ограничении  
в 1000 МЗП или 1 000 000 грн. в год 

Кол-во за-
нятых, 
чел. 

Макс. объем 
дохода в мес. 
на всех, грн 
(1000000:12) 

Макс. объем 
дохода в день. 
на всех,грн. 

Макс. объем 
дохода в день. 
на одного ра-
бот., грн 

Доля средне-
дневной зар-
платы, % 

Оценка доли 
при ЗП 4000 

грн. 

1 2 3=гр.2:22 4=гр.3 : гр.1 5=114грн:гр.4  6= 180: гр.4 
1 83000 3788 3788 3 5 
2 83000 3788 1893 6 9,5 
3 83000 3788 1262 9 14 
4 83000 3788 947 12 19 
5 83000 3788 758 15 24 
6 83000 3788 631 18 28 
7 83000 3788 541 21 33 
8 83000 3788 473 24 38 
9 83000 3788 420 27 42 
10 83000 3788 379 30 47 

 
То есть, в предельном случае – 10-ти нанятым работникам или многодетной семье пред-

принимателя, государство дает возможность каждому получить аж 379 грн. дохода в день!!! 
Это даже не «грязными», а со всеми накладными расходами, накрутками и налогами. При этом 
удельный вес среднедневной зарплаты в среднедневной выручке будет составлять для 10-го 
наемного работника - 30% при зарплате 2500 грн. и 47% при зарплате 4000 грн. И это – борьба 
с бедностью?! То есть цифры взяты явно нереальные. 

Для создания нормальных условий для работы и развития бизнеса необходимо либо уве-
личивать объемы реализации либо снижать численность наемных работников с 10 до 4-5 чело-
век. Предпочтительнее безусловно первый путь! 

Сделаем аналогичный анализ для следующей категории (ст. 291.1.3) физлица с объемом 
реализации 2000 МЗП и числом работающих до 10 человек. 

Аналогичные расчеты позволяют составить табл. 6.10 при этом в гр.6 для сравнений так-
же дадим условный расчет при среднемесячной зарплате наемного работника в 4000 гр. (сред-
недневная – 180 грн). 

Здесь мы наблюдаем аналогичную картину. Явное занижение объёмов выручки от реали-
зации и фактическая невозможность создать более пяти рабочих мест. 

Сделаем расчет для наспех внесенной в последний момент категории предпринимателей 
физических лиц с численностью занятых до 20 человек и объемом реализации до 3000000 грн. 
(табл. 6.11). 

Таким образом мы видим, что при минимальной зарплате в 114 грн. в день предпринима-
тель балансирует на меже 10-11 нанятых работников. 12 работник для него уже практически не 
эффективен, так он уже должен будет ему платить 12% от его доли среднедневного оборота. А 
это выгодно далеко не во всяком бизнесе. А при минимальной среднедневной зарплате в 180 
грн. для предпринимателя становится неэффективным уже восьмой работник, котором он вы-
нужден платить 12% от его доли среднедневного оборота, а одиннадцатому (предельному для 
данного режима) – он уже должен будет платить более 17% его доли среднедневнгого оборота. 
То есть, законсервирована тенизация заработной платы и полностью отсутствуют легальные 
источники для развития бизнеса. 
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Таблица 6.10 
Максимальный доход на одного человека, работающего у физлица при ограничении  

в 2000 МЗП или 2 000 000 грн. в год 
Кол-во заня-
тых, чел. 

Макс. объем 
дохода в мес. 
на всех, грн 
(2000000:12) 

Макс. объем 
дохода в день. 
на всех,грн. 

Макс. объем 
дохода в 

день. на од-
ного работ., 

грн 

Доля средне-
дневной зар-
платы, % 

Оценка до-
ли при ЗП 
4000 грн. 

1 2 3=гр.2:22 4=гр.3 : гр.1 5 =114 грн : 
гр.4  

6= 180 : гр. 
4 

1 166700 7576 7576 1,5 2,5 
2 166700 7576 3788 3 5 
3 166700 7576 1893 6 9,5 
4 166700 7576 1262 9 14 
5 166700 7576 947 12 19 
6 166700 7576 758 15 24 
7 166700 7576 631 18 28 
8 166700 7576 541 21 33 
9 166700 7576 473 24 38 
10 166700 7576 420 27 42 

 
Таблица 6.11 

Максимальный доход на одного человека, работающего у физлица при ограничении  
в 3000 МЗП или 3 000 000 грн. в год 

Кол-во заня-
тых, чел. 

Макс. объем 
дохода в мес. 
на всех, грн 
(3000000:12) 

Макс. объем 
дохода в день. 
на всех,грн. 

Макс. объем 
дохода в 

день. на од-
ного работ., 

грн 

Доля средне-
дневной зар-
платы, % 

Оценка до-
ли при ЗП 
4000 грн. 

1 2 3=гр.2:22 4=гр.3 : гр.1 5 =114 грн : 
гр.4 

6= 180 : гр. 
4 

1 250000 11367 11367 1,0 1,6 
2 250000 11367 5682 2,0 3,2 
3 250000 11367 3789 3,0 4,8 
4 250000 11367 2842 4,0 6,3 
5 250000 11367 2273 5,0 7,9 
6 250000 11367 1894 6,0 9,5 
7 250000 11367 1624 7,0 11,0 
8 250000 11367 1421 8,0 12,7 
9 250000 11367 1263 9,0 14,3 
10 250000 11367 1137 10,0 15,8 
11 250000 11367 1033 11,0 17,3 
15 250000 11367 758 15,0 23,8 
20 250000 11367 568 20,0 31,7 

 
Сделаем аналогичные укрупненные расчеты для юридического лица в табл. 6.12 (ст. 

2.91.1.4) с численность работающих до 50 чел и объемом до 5000 МЗП (5000000 грн.). Как ви-
дим юрлица поставлены в плане возможностей развития бизнес в еще более жесткие условия, 
чем физлица, поскольку доля среднедневной зарплаты (из расчета 2500 грн.) у четвертого де-
сятка работников уже переваливает за 40%. Что явно нереально. 

Для сравнения можно привести опыт стимулирования малого бизнеса в ЕС.  
С целью усовершенствования механизмов поддержки малого и среднего бизнеса в 2003 

году Европейская комиссия предложила новую дефиницию сектора  МСП, согласно которой, 
при его обособлении применяются три самостоятельных критерия: количество персонала, го-
довой оборот и общий годовой баланс (стоимость активов). При этом государственная под-



 

 250

держка касается именно категории микропредприятий. Важно отметить, что обязательным 
критерием для отнесения данного предприятия к группе МСП является количество персонала, 
а одно из двух других условий (годовой оборот или стоимость активов) предприятие может из-
брать самостоятельно. Если мы сравним введенные определения ЕС  и Украины  (по Хозяйст-
венному и Налоговому Кодексам, в частности для использования упрощенной системы) (табл. 
6.13), то это будет иметь в условиях конкуренции на европейских рынках различные и неодно-
значные последствия, так как украинские МСП по размеру активов и оборота во много раз 
меньше, и соответственно менее конкурентоспособны, чем в других странах ЕС. 

 
Таблица 6.12 

Максимальный доход на одного человека, работающего у юрлица при ограничении  
в 5000 МЗП или 5 000 000 грн. в год 

Кол-во за-
нятых, чел. 

Макс. объем дохо-
да в мес. на всех, 
грн (2000000:12) 

Макс. объем до-
хода в день. на 
всех, грн. 

Макс. объем 
дохода в день. 
на одного ра-
бот., грн 

Доля среднедневной 
зарплаты, % 

1 2 3=гр.2:22 4=гр.3 : гр.1 5 =114 грн : гр.4  
10 417000 13900 1390 8 
20 417000 13900 695 16 
30 417000 13900 463 25 
40 417000 13900 348 33 
50 417000 13900 278 41 

 
Таблица 6.13 

Классификация МСП и критериев для разграничения по отдельным размерным группам,  
согласно ЕС, ХКУ и КУ для специальных режимов налогообложения 

Категории 
предприятий 

Кол-во персонала, чел 
Годовой оборот или 

Стоимость активов 
ЕС 

 
Хоз. 
кодекс 
Украины 

(ХКУ) 

Налого-
выйо ко-
декс, упро-
щенная 
система 
(НКУ) 

по ЕС
- млн. 
евро

по 
ХКУ, 
млн. 
евро 

По НКУ 
(упрощен-

ка), млн.евро

по ЕС 
- млн. 
евро 

по 
 

ХКУ, 
млн. 
евро 

По 
НКУ, 
млн. ев-

ро 

Микро- <10 Нет нет €≤2 - нет €≤2 Нет Нет 
Малые <50 <50 <50 €≤10 <7 <1,5 €≤10 Нет Нет 

 
Источник: L 124/36 EN Official Journal of the European Union 20.5.2003. 
 
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ. 
1. На основе вышеизложенного предлагается ввести в хозяйственное законодательство 

определние категории микропредприятий и привести отечественные критерии выделения мик-
ро-, малых и средних предприятий в соответствие с европейскими и сосредоточить упрощен-
ные режимы налогообложения именно на группе микропредприятий и физических лиц пред-
принимателей с численностью наемных работников до 10 человек. 

Изложить п. 7 ст. 63 Хозяйственного Кодекса в следующей редакции: 
«7. Підприємства залежно від кількості працюючих та обсягу валового доходу від 

реалізації продукції за рік можуть бути віднесені до мікропідприємств, малих підприємств, 
середніх або великих підприємств. 

Мікропідприємствами (незалежно від форми власності) визнаються підприємства, в яких 
середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік не перевищує  десяти 
осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт,  послуг) за цей період не 
перевищує суми,  еквівалентної одному мільйону євро за середньорічним курсом 
Національного банку України щодо гривні. 
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Малими (незалежно від форми власності) визнаються підприємства, в яких з урахуванням 
галузевих особливостей, які визначаються Кабінетом Міністрів України, середньооблікова 
чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік не перевищує п'ятдесяти осіб, а обсяг ва-
лового  доходу  від реалізації продукції (робіт,  послуг) за цей період не перевищує суми,  
еквівалентної десяти мільйонам євро за середньорічним курсом Національного банку України 
щодо гривні. 

Великими підприємствами визнаються підприємства, в яких середньооблікова 
чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік перевищує двісті п'ятдесят осіб, а обсяг ва-
лового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за рік перевищує суму, еквівалентну 
п’ятидесяти  мільйонам євро за середньорічним курсом Національного банку України щодо 
гривні. 

Усі інші підприємства визнаються середніми». 
 
2. В перспективе целью налоговой политики должно быть не сужение, а расширение 

сферы использования упрощенной системы для юрлиц путем уравнивания границ ее примене-
ния с микропредприятиями ЕС (10 чел. работающих и 2 млн. евро оборота) и создание много-
разрядной (по опыту НЭПа) дифференцированной шкалы налогообложения для физлиц. 

Как правило, проблема порогов и ставок усугубляется при недостаточной дифференциа-
ции налогоплательщиков по видам и отраслевой направленности деятельности, а также разме-
рам бизнеса. Следствием этого является нарушение горизонтальной справедливости налогооб-
ложения, создание высоких или даже запретительных барьеров для легального вхождения в 
рынок новых экономических субъектов. Дифференциация порогов и ставок на основе соответ-
ствующей классификации налогоплательщиков важна для таких стран, как Украина, где имеют 
место чрезвычайно высокие территориальные и отраслевые различия по ключевым экономиче-
ским характеристикам. Вместе с тем чрезмерное усложнение конфигурации системы специаль-
ных налоговых режимов порождает не менее существенные проблемы для налоговой системы 
в целом. 

Как показали исследования, проведенные в ИЭП НАН Украины, и для Донецкой области 
и для города Донецка, наиболее приемлемой как для малого бизнеса, так и для местного бюд-
жета оказалась схема 6% + НДС – средний размер поступлений на 1 плательщика в последние 
годы превышал аналогичные суммы малых предприятий-юрлиц плательщиков на общей сис-
теме налогообложения. Казалось бы, представители ГНАУ должны были только радоваться. 
Ан нет! Они начали усиленно рекомендовать тем МП, работающим по схеме 6%+НДС, у кото-
рых месячный платеж составлял менее 1000 грн. переходить на схему 10% без НДС. 

Все это наводит на мысль, что специфическое отношение налоговых органов к «упро-
щенцам» не случайно и представители налоговой службы к манипулированию законодательст-
вом прибегают сознательно. Потому что упрощенная система им невыгодна. Во-первых, упро-
щенный учет предполагает уничтожение раздутой бюрократической налоговой машины, со-
кращение штатов. Если бы выполнялся Закон «О государственной поддержке малого предпри-
нимательства» (2000 г.), то нужно было существенно сократить штаты налоговиков.  

Во-вторых, упрощенный учет сводит к минимуму возможность того, что будет допущена 
ошибка и, соответственно, не дает проверяющим возможности находить нарушения и штрафо-
вать за них. Ошибиться с оплатой 10% с оборота и 13% налога с доходов работников в прин-
ципе очень трудно. А раз нет нарушений, то кроме голой зарплаты у работников налоговой 
службы не будет других, более весомых источников пополнения семейного бюджета. (Это 
вроде того, как если бы у гаишника забрать его «волшебную палочку» или дорожный знак - 
«кирпич» ). 

3. Пропонується викласти в наступній редакції  ст. 291: 
291.1.1. фізичні особи-підприємці  за умов: 
а) особистої діяльності або торгівлі на базарах та ринках, обсяг якої не перевищує 50 тис. 

євро на рік; 
б) особистої діяльності із залученням не більше двох членів родини або найманих 

працівників з річним обсягом не більше 75 тис. євро; 
291.1.2. фізичні особи-підприємці  за умов: 
в) особистої діяльності із залученням не більше 5 членів родини або найманих 

працівників з річним обсягом не більше 150 тис. євро; 
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г) особистої діяльності із залученням не більше 10 членів родини або найманих 
працівників з річним обсягом не більше 300 тис. євро. 

291.1.3- юридичні особи:  
а) мікропідприємства с залученням не більше 5 найманих працівників з річним обсягом 

не більше 1 000 тис. євро;  
б) мікропідприємства с залученням не більше 10 найманих працівників з річним обсягом 

не більше 2 000 тис. євро;  
291.1.4- юридичні особи:  
в) малі підприємства с залученням не більше 20 найманих працівників з річним обсягом 

або вартістю активів (за балансом) не більше 4000 тис. євро;  
г) малі підприємства с залученням не більше 50 найманих працівників з річним обсягом 

або вартістю активів (за балансом) не більше 10 млн. євро; 
4. Статтю 294 викласти в редакції  
294.1. Ставки спрощеного режиму оподаткування для фізичних осіб, перелічених у п. 1 

та 2 статті 291 встановлюються щорічно органами місцевого самоврядування з розрахунку на 
календарний місяць залежно від виду та місця здійснення діяльності, але не більше: 

- по п. а) – розміру мінімальної заробітної плати, встановленої Верховною Радою України 
на відповідний рік;  

- по п. б) - розміру мінімальної заробітної плати, встановленої Верховною Радою України 
на відповідний рік для підприємця та 80% її за кожного найманого працівника; 

 - по п. в) – полуторного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої Верховною 
Радою України на відповідний рік та 75% цієї суми за кожного найманого працівника;  

- по п. г) - полуторного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої Верховною 
Радою України на відповідний рік та 70% цієї суми за кожного найманого працівника. 

5. Статтю 294 назвати «Ставки спеціального режиму оподаткування для юридичних 
осіб». З метою надати право підприємцю на початковому етапі, наприклад 2011-2012 роки, са-
мому обирати найбільш сприятливий для нього режим оподаткування та стимулювання 
збільшення оборотів МСП з метою підвищення їх конкурентоздатності на внутрішньому та 
зовнішньому ринках, а потім зробити остаточний вибір на користь найбільш прийнятних - вик-
ласти цю статтю в наступній редакції: 

«294.2. Юридичні особи можуть самостійно обирати один з наступних спрощених 
режимів оподаткування:  

- 10% від обороту у разі включення ПДВ до складу єдиного податку та несплати внесків 
до Пенсійного фонду;  

- 6% від обороту за умови сплати ПДВ та несплати внесків до Пенсійного фонду;  
- 5 % від обороту у разі включення ПДВ до складу податку та сплати внесків до 

Пенсійного фонду;  
- 3% - за умови сплати ПДВ та внесків до Пенсійного фонду.  
Для виробників, які реалізують виключно продукцію власного виробництва, встановлю-

ються ставки податку у розмірі 50 відсотків ставок, визначених частинами а), б) цього пункту. 
6. Рассмотрим специальный режим налогообложения субъектов хозяйствования, которые 

реализуют инвестиционные проекты на основе энергосберегающих, экологически приемлемых 
и высоких технологий. 

Воздействие различных методов стимулирования технического прогресса через систему 
налогообложения различно и неоднозначно. Так, ускоренное списание износа, сокращая базу 
налогообложения, способствует техническому прогрессу прежде всего в традиционных капи-
талоемких отраслях, ведет к известной консервации отраслевой структуры промышленности и 
хозяйства в целом. Напротив, специальные налоговые режимы - вычеты и льготы в связи с 
прямыми затратами на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы способст-
вуют развитию наиболее прогрессивных, наукоемких отраслей. 

Опыт последних десятилетий показывает, что основным центром, генератором новых 
идей и нововведений в технике производства в мире стали малые венчурные фирмы. Налоговая 
система современных развитых стран поощряет деятельность малых наукоемких фирм посред-
ством разного рода специальных режимов: вычеты из налоговой базы расходов на НИОКР, 
льготы при обложении доходов от приращения капитала, что способствует привлечению капи-
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тала в малые фирмы через размещение долговременных ценных бумаг, наконец, прогрессивное 
налогообложение доходов корпораций. 

Исходя из этих позиций, логичным представляется, чтобы нижняя граница специального 
режима для инновационных проектов начиналась там, где оканчивается упрощенная система 
налогообложения для малого предпринимательства. То есть, если возможности инновационно-
го проекта позволяют вписать его в упрощенную систему для МП, пусть он пользуется соот-
ветствующим режимом, если он не вписывается по каким либо параметрам, то в этот момент и 
должен начинаться этот специальный режим для инновационных проектов. 

По предлагаемой в проекте Налогового кодекса шкале специальный режим для МП-
юрлиц заканчивается на 2 млн. грн., а для инновационных проектов начинается с 500 тыс. дол., 
то есть приблизительно – с 4 млн. грн. Получается, что в промежутке от 2 до 4 млн. грн. проек-
ты никак не стимулируются. Это - не логично и не правильно. Поэтому надо понизить границу 
спецрежима для инновационных проектов хотя бы до 250 тыс. долл.  

20 октября 2011 г. парламент наконец-то внес изменения в Налоговый кодекс (законо-
проект №8521), устанавливающие новые правила работы на упрощенной системе налогообло-
жения [10; 11]. Депутаты пересмотрели перечень видов деятельности, занимаясь которыми 
можно переходить на уплату единого налога, дифференцировали его ставку в зависимости от 
годового оборота «упрощенца» и сняли ограничения, мешавшие крупным компаниям работать 
с «единщиками». Если Президент подпишет правки в НК, обновленные правила уплаты едино-
го налога заработают уже с 1 января 2012 г. Одним из главных предметов споров между разра-
ботчиками законопроекта и предпринимательскими объединениями был перечень видов дея-
тельности, подпадающих под действие упрощенной системы налогообложения. Парламент не 
только существенно расширил его, но и оставил для налоговых органов достаточно возможно-
стей для интерпретаций, причем явно не в пользу малого бизнеса. Как и ранее, пользоваться 
преимуществами альтернативной системы налогообложения запрещено организаторам азарт-
ных игр, производителям и продавцам подакцизных товаров, банкам, страховым компаниям и 
другим финучреждениям, компаниям, которые осуществляют добычу и реализацию полезных 
ископаемых и драгоценных камней, а также предоставляют услуги почты и связи. Но теперь к 
этому перечню добавили нерезидентов, финансовых посредников, «обменки», продавцов ан-
тиквариата и предметов искусства, организаторов гастрольных мероприятий, а также субъек-
тов хозяйствования, специализирующиеся на проведении исследований, управлении предпри-
ятиями и аудите (табл. 6.14). 

Законодатель не уточняет, что имеется в виду под термином «аудит». И, соответственно, 
смогут ли переходить на упрощенную систему налогообложения фирмы, предоставляющие со-
путствующие услуги, к примеру консалтинг или бухгалтерский аутсорсинг. Что дает возмож-
ность контролирующим органам самостоятельно трактовать упомянутую норму. Неприятным 
сюрпризом станет и запрет переходить на «упрощенку» частным предпринимателям, сдающим 
в аренду жилые помещения площадью свыше 100 кв. м и нежилые – свыше 300 кв. м, а также 
участки свыше 0,2 га. Хотя такие арендодатели, как и бухгалтеры, аудиторы и многочисленные 
консультанты до сих пор, как правило, работали именно на едином налоге. Зато предпринима-
тели, которым оставлено право работать на «упрощенке», будут избавлены от излишней бу-
мажной волокиты. По новым правилам свидетельство об уплате единого налога является бес-
срочным, тогда как сейчас его приходится переоформлять ежегодно.  

Обсуждение законопроекта длилось, как для нынешних времен, необычайно долго – це-
лых 80 минут. Основными оппонентами большинства выступили Юрий Кармазин и Наталия 
Королевская. Правда, изрядную часть времени они потратили впустую.  

Первый защищал технические поправки в части порядка выдачи краткосрочного свиде-
тельства (для нерегулярной торговли), тогда как само понятие “краткосрочное свидетельство” 
было в принципе… изъято из законопроекта. Вторая сокрушалась по поводу того, что физли-
цам-аудиторам будет запрещено применять “упрощенку”, а это-де приведет “к уничтожению 
десятков тысяч рабочих мест” и даже переводу аудиторов на уплату (!) налога с оборота. По-
следний тезис комментировать сложно, а по поводу первого можно сказать, что общее количе-
ство аудиторов (в том числе работающих на юрлиц) в Украине никак не превышает 5-6 тыс. (из 
них работающих – 3-4 тыс., а физлиц и вовсе менее 800 человек). Более того, их количество 
продолжает сокращаться. Хотя тот факт, что “упрощенчество” запретили именно аудиторам, 
тогда как бухгалтеры, всевозможные специалисты по маркетингу, консалтингу и тому подоб-



 

 254

ному избежали этого, конечно, нелогичен. Тем более что решением Аудиторской палаты 
(АПУ) №182/5 от 27.09.07 г. ведение бухгалтерского учета, составление финансовой отчетно-
сти, консультации по налогообложению и тому подобному отнесены к услугам, предоставляе-
мым… аудиторами.  

 
Таблица 6.14 

Cубъекты хозяйствования и виды деятельности, на которые не распространяется  
льгота для малого бизнеса 

Субъекты хозяйствования Виды деятельности (для физических и юри-
дических лиц) 

1) физлица-предприниматели, осуществляющие 
технические испытания и исследования; 
2) физлица-предприниматели, осуществляющие 
деятельность в сфере аудита; 
3) физлица-предприниматели, предоставляющие в 
аренду земельные участки, общая площадь кото-
рых превышает 0,2 га, жилые помещения, общая 
площадь которых превышает 100 кв.м, нежилые 
помещения (сооружения, строения) и (или) их 
части, общая площадь которых превышает 300 
кв.м; 
4) страховые (перестраховочные) брокеры, банки, 
кредитные союзы, ломбарды, лизинговые компа-
нии, доверительные общества, страховые компа-
нии, учреждения накопительного пенсионного 
обеспечения, инвестиционные фонды и компании, 
другие финучреждения, определенные законом; 
регистраторы ценных бумаг; 
5) субъекты хозяйствования, в уставном капитале 
которых совокупность долей, принадлежащих 
юрлицам, не являющимся плательщиками единого 
налога, равна или превышает 25%; 
6) представительства, филиалы, отделения и дру-
гие обособленные подразделения юрлица, не яв-
ляющегося плательщиком единого налога; 
7) физические и юридические лица – нерезиденты;
8) субъекты хозяйствования, имеющие на день 
подачи заявления о регистрации налоговый долг, 
кроме безнадежного налогового долга, возникше-
го вследствие форс-мажора 

1) организация и проведение азартных игр; 
2) обмен валюты; 
3) производство, экспорт, импорт, продажа 
подакцизных товаров (кроме розничной 
продажи ГСМ в емкостях не более 20 л и 
деятельности физлиц, связанной с рознич-
ной продажей пива); 
4) добыча, промышленное производство 
драгоценных металлов и камней, в том чис-
ле органогенного образования; 
5) добыча и реализация полезных ископае-
мых; 
6) финансовое посредничество, кроме дея-
тельности в сфере страхования, осуществ-
ляемой страховыми агентами, сюрвейерами, 
аварийными комиссарами и аджастерами; 
7) управление предприятиями; 
8) предоставление услуг почты и связи; 
9) продажа предметов искусства и антиква-
риата, организация торгов (аукционов) из-
делиями искусства, предметами коллекцио-
нирования и антиквариата; 
10) организация, проведение гастрольных 
мероприятий; 
11) технические испытания и исследования, 
деятельность в сфере аудита (для физлиц); 
12) предоставление в аренду земельных уча-
стков (для физлиц) 

 
Кстати, данная коллизия может привести к очень интересным последствиям: почему бы 

налоговикам, ссылаясь на вполне легитимное решение АПУ, не запретить переход на “упро-
щенку” бухгалтерам, налоговым консультантам и др.?   

Другие ключевые нормы, определяющие основные условия деятельности “единоналож-
ников” и их деление на группы некоторые изменения претерпели. Из положительных для биз-
неса можно отметить: 1) более четкое деление “единоналожников” на группы (их осталось че-
тыре) и более внятное выписывание процедуры их “миграции” между группами; 2) увеличение 
до 3 млн грн. максимального оборота и до 20 человек – максимального количества наемных 
работников для “упрощенцев” 3-й группы (физлица-предприниматели, осуществляющие лю-
бые виды деятельности (с учетом ограничений)); 3) более либеральный подход к срокам упла-
ты единого налога: “единоналожники” 1-й и 2-й групп будут платить его в текущем месяце (а 
не до его начала), 3-й и 4-й групп – поквартально в общем порядке (а не помесячно) (рис. 6.3). 
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Рис. 6.3. Основные условия упрощенного режима налогообложения 

 
Не менее существенной новацией станет ранжирование «упрощенцев» на категории и 

введение дифференцированных ставок единого налога, которые к тому же будут постоянно 
увеличиваться из-за привязки к размеру минимальной зарплаты. Частные предприниматели с 
годовым оборотом до 150 тыс. грн., которые не используют наемный труд и предоставляют ис-
ключительно бытовые услуги или торгуют на рынках, должны будут платить от 1 до 10% ми-
нимальной зарплаты. Согласно проекту бюджета на 2012 г. с 1 января «минималка» составит 
1073 грн., соответственно, «упрощенцы» этой категории должны будут ежемесячно платить от 
10,73 до 107,3 грн. (конкретный размер единого налога, как и раньше, будут устанавливать ме-
стные советы). Помимо этого, мелким предпринимателям придется отдельно уплачивать еди-
ный социальный взнос. Его размер они могут устанавливать на свое усмотрение, но не менее 
34,7% минимальной зарплаты (с 1 января 2012 г. – 372,3 грн.). 

Еще больше придется платить физлицам-предпринимателям с объемом годового дохода 
до 1 млн грн. и штатом наемных работников до 10 человек, которые специализируются на пре-
доставлении услуг населению, или предпринимателям, которые производят или продают това-
ры, а также осуществляют деятельность в сфере ресторанного бизнеса. Ставка единого налога 
для них составит от 2 до 20% «минималки» (21,46-214,6 грн.) плюс уже упомянутый социаль-
ный взнос. Единственное послабление, сделанное для первой и второй групп предпринимате-
лей, – возможность не платить налог во время отпуска (один месяц в году) и болезни (свыше 30 
календарных дней), если она подтверждена копиями листов нетрудоспособности.  

Однако одна маленькая, но вполне заслуживающая названия иезуитской поправочка мо-
жет перевесить все положительные инициативы. В соответствии с ней максимальные обороты 
для всех категорий “единоналожников” “отвязаны” от размера минимальной зарплаты и зафик-
сированы в твердых суммах на уровне минимальной зарплаты на начало следующего года. При 
этом ставки налога для 1-й и 2-й групп плательщиков единого налога оставлены в виде, приня-
том в первом чтении, – в процентах от минимальной зарплаты. Понятно, что ставки будут по-
стоянно расти при неизменном обороте, что выглядит, по меньшей мере, странно.  

Законом четко урегулированы вопросы признания доходов плательщиками единого на-
лога по таким хозяйственным операциям, как реализация основных средств, просроченная кре-
диторская задолженность, возвратная финансовая помощь, полученные дивиденды, а также по 
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операциям в рамках договоров поручения, транспортного экспедирования, агентских догово-
ров. Четко прописан порядок применения валютного курса НБУ в момент признания доходов, 
выраженных в иностранной валюте. Однако спорным является включение в состав доходов 
плательщиков единого налога стоимости бесплатно полученных товаров (работ, услуг). Что 
именно будет классифицироваться как «бесплатно полученные товары (работы, услуги)»? К 
примеру, к таковым можно отнести услуги по ведению бухгалтерского учета и составления от-
четности в случае отсутствия у «упрощенца» штатного бухгалтера. Упомянутая норма станет 
предметом спора с контролирующими органами во время проведения проверок. Ведь в случае 
превышения максимального порога доходов, установленного для упомянутых категорий «уп-
рощенцев», им придется доплачивать налог – 15% от суммы, превысившей лимит.  

Иной подход к налогообложению будет применяться к частным предпринимателям с на-
емными работниками до 20 человек и объемом годового дохода до 3 млн грн., а также юриди-
ческим лицам, в штате которых насчитывается до 50 сотрудников и годовым доходом до 5 млн 
грн. Во-первых, размер уплачиваемого ими налога будет зависеть от годового оборота, во-
вторых, упомянутым категориям «упрощенцев» предоставляется право регистрироваться пла-
тельщиками НДС. Именно эта возможность откроет более широкие перспективы для сотруд-
ничества с предприятиями, работающими на общей системе налогообложения. Поскольку на-
личие свидетельства плательщика НДС у контрагента позволяет им формировать налоговый 
кредит по таким операциям и, соответственно, претендовать на бюджетное возмещение этого 
налога. Если Президент подпишет принятые изменения к Налоговому кодексу, частники с 
большими оборотами и фирмы, работающие на едином налоге, должны будут платить 5% от 
годового дохода, если не захотят регистрироваться плательщиками НДС, либо 3% плюс НДС.  

Благодаря усилиям пропредпринимательстких лоббистов депутаты сняли главное пре-
пятствие, до сих пор мешавшее тесному сотрудничеству «упрощенцев» и компаний, работаю-
щих на общей системе налогообложения. Согласно обновленным положениям Налогового ко-
декса с 1 января 2012 г. крупные компании снова смогут относить на валовые расходы средст-
ва, уплаченные «единщикам» за поставку ими товаров (работ или услуг). Впрочем, неприятные 
особенности у такого сотрудничества все же будут. Внесенные в Налоговый кодекс правки 
обязывают крупные компании в обязательном порядке отдельно указывать в подаваемой от-
четности перечень доходов и расходов, понесенных при проведении операций с плательщика-
ми единого налога. Кроме того, не порадует «упрощенцев» и то, что они обязаны будут зареги-
стрироваться плательщиками НДС в случае поставки товаров другим плательщикам этого на-
лога на сумму более 300 тыс. грн. в год. Соответственно, даже если по объемам дохода «упро-
щенец» может платить налог по ставке 10-20% минимальной зарплаты, то, сотрудничая с круп-
ными компаниями, ему придется платить больше – 3% от годового дохода плюс НДС.  

Следует также отметить, что Закон кроме штрафа за неуплату единого налога предусмат-
ривает и ряд санкций (хотя штрафами они не называются) за другие прегрешения (табл. 6.15).  

 
Таблица 6.15 

Cитуации, в которых предусмотрены санкции для “единоналожников” и их размеры 
Нарушение Санкция 

Превышение максимального оборота Налог по ставке 15%, начисляемый на сумму превы-
шения, – для физлиц, двойная ставка налога – для юр-
лиц 

Получение дохода от вида деятельно-
сти, не указанного в свидетельстве пла-
тельщика единого налога 

Налог по ставке 15%, начисляемый на сумму дохода, 
полученного от такой деятельности, – для физлиц 
(только для плательщиков 1-й и 2-й групп) 

Получение дохода от применения иного 
способа расчета, нежели денежный 

Налог по ставке 15%, начисляемый на сумму дохода, 
полученного при применении иного способа расчетов, 
– для физлиц, двойная ставка налога – для юрлиц 

Получение дохода от видов деятельно-
сти, которые не дают права на приме-
нение “упрощенки” 

Налог по ставке 15%, начисляемый на сумму дохода, 
полученного от такой деятельности, – для физлиц, 
двойная ставка налога – для юрлиц 
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Бросается в глаза то, что размеры санкций для физических и юридических лиц абсолют-
но несоразмерны. Если юрлицо, допустившее нарушение, уплатит двойной размер налога, то 
физлицо, относящееся к 3-й группе, – 3- или даже 5-кратный. У “единоналожников”, относя-
щихся к 1-й и 2-й группам, кратность будет еще большей. Кстати, во всех описанных случаях 
“упрощенцам” любой группы придется еще и распрощаться с правом ведения деятельности по 
упрощенной системе налогообложения.  

Но все это мелочи по сравнению с тем, что основанием для аннулирования свидетельства 
плательщика единого налога является… акт налоговой проверки! Понятное дело, что делаться 
это будет при выявлении описанных нарушений. А уж за “выявлением” дело точно не станет – 
в этом убеждает практика аннулирования свидетельств плательщиков НДС. Хотя в случае со 
свидетельствами плательщиков НДС для аннулирования нужны хоть сколько-нибудь серьез-
ные документы. Акт же проверки, как известно, под определение “документ” может быть при-
тянут только за уши. Во всяком случае административные суды считают, что “акт не является 
решением субъекта властных полномочий и не является обязательным для исполнения”. Со-
ответственно, они отказываются принимать акты к обжалованию. Отсюда следует вывод, что 
законодатели подложили “упрощенцам” огромную свинью: любой из них в любой момент мо-
жет перестать быть таковым и к тому же не сможет обжаловать действия налоговиков!  

Не обошелся Закон и без “довесков”, не имеющих отношения к “упрощенке”. В него, на-
пример, были “внедрены” поправки: 1) об освобождении от обложения НДС операций по ввозу 
на таможенную территорию Украины племенных чистопородных животных. Дело, в общем-то, 
хорошее, однако в прошлом подобные начинания заканчивались тем, что беспошлинно в стра-
ну ввозилось все, что имело хотя бы отдаленное отношение к продукции животноводства; 2) об 
отказе с 01.01.12 г. от освобождения от обложения НДС операций по экспорту зерновых куль-
тур, что означает возврат практики возмещения НДС зернотрейдерам. Присутствовавший на 
заседании министр финансов сразу же заявил, что данная норма может пробить дополнитель-
ную “брешь” в Бюджете-2012 в размере 5 млрд грн., но на депутатов это не подействовало.   

Любопытно, что объем возмещения, на который смогут в следующем году претендовать 
зернотрейдеры (не следует путать с сельхозпроизводителями), составляет аккурат половину 
неподъемных для бюджета социальных выплат “афганцам”, “чернобыльцам” и т.п. А вообще, 
имеется мнение, что отмена возмещения НДС в 2011 г. была связана именно с необходимостью 
перераспределения рынка, которое, видимо, уже состоялось. Однако с одной из поправок слу-
чилась прямо-таки детективная история. В подготовленном ко второму чтению проекте в каче-
стве учтенной значилась поправка об освобождении от обложения НДС операций по ввозу на 
таможенную территорию Украины… мехов и кожи! Юрий Кармазин справедливо заметил, что 
это “классическое проявление лоббизма”, и предложил заодно указать в Законе фамилии им-
портеров. Вице-спикер Адам Мартынюк, который вел заседание, быстро сориентировался и 
заявил, что эта поправка не относится к “упрощенке” и что меха ввозят “не такие бедные лю-
ди, чтобы освобождать их от налогообложения”. В итоге, коммунисты не отдали за проект 
ни одного голоса, а вот “дирижеры” других фракций ситуацию недопоняли, и поправка была 
принята 226 голосами. Однако после того как Ксения Ляпина заявила фракциям большинства, 
что эта поправка с большой долей вероятности может стать поводом для ветирования всего За-
кона, у них в головах что-то щелкнуло. А возможно, они связались для получения указаний с 
Банковой. Так или иначе, но перед голосованием за законопроект в целом Виталий Хомутын-
ник попросил вернуться к этой поправке и дал сигнал не поддерживать ее. Что и было сделано 

почти единодушно: количество поддержавших поправку вмиг уменьшилось с 226 до двух!   

Впрочем, несмотря на все огрехи новых правил, их появление означает, что власть все же 
согласилась оставить жизнь «упрощенцам» . Однако теперь они будут работать под жестким 
надзором фискальных органов. Принятые изменения в Налоговый не стимулируют расширения 
бизнеса и создания новых рабочих мест, способствуют раскручиванию спирали инфляции, спо-
собствуют уходу малого бизнеса в тень, не способствуют росту капитализации активов сектора 
малого и среднего бизнеса и делают неконкурентоспособным отечественный малый бизнес как 
на европейском, так и на мировых рынках. 
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6.5. Проблеми обліку та оподаткування малих підприємств  
у сучасних економічних умовах 

 
6.5.1. Нормативно-правове забезпечення організації обліку  

та оподаткування малих підприємств 
 
Формування стабільної і конкурентоздатної економіки є основним завданням економіч-

ної політики  кожної країни. Як свідчить практика багатьох країн світу, одним із факторів стрі-
мкого економічного зростання є розвиток сфери малого бізнесу, який стимулює окремі галузі 
народного господарства та сприяє послабленню монополізму, вирішує проблему зайнятості на-
селення, позитивно впливає на якісну характеристику і обсяг валового внутрішнього продукту, 
забезпечує швидку реалізацію інноваційних пропозицій.  

Розвиток малих та середніх підприємств є рушійною силою для розвитку економіки. Від 
50 до 70 відсотків ВВП розвинених країн виробляється саме в цьому секторі. В країнах ЄС малі 
підприємства виробляють біля 2/3 доданої вартості [14]. У східноєвропейських країнах з пере-
хідною економікою саме бурхливий розвиток малих і середніх підприємств спричинив зрос-
тання ВВП у першій половині 90-х років. В Україні ж частка малих підприємств у ВВП не до-
сягає й 10 відсотків (статистики щодо середніх підприємств не існує, оскільки до недавнього 
часу їх не було виділено як окрему категорію) [14]. 

Через значну конкуренцію малі та середні підприємства часто є ефективнішими за вели-
кі. В Україні продуктивність праці на малих підприємствах у різні роки була на 10-20% вищою 
за продуктивність праці на великих [14]. До того ж, через невеликий розмір малих і середніх 
підприємств гнучкіші, швидше реагують на зміни економічних умов та споживацького попиту. 
Малі та середні підприємства, на відміну від великих, мають жорсткі бюджетні обмеження – 
отже, є більш прибутковими, рідше застосовують бартер.  

За стандартами ЄС, частка малих та середніх підприємств (із кількістю працюючих до 
250 осіб) має складати більше 99% загальної кількості підприємств країни. Це є однією з умов, 
які мають виконати країни – кандидати на вступ до ЄС [25]. Малі і середні підприємства також 
створюють значну частку загальної кількості робочих місць.  

Аналіз показників діяльності малого та середнього підприємництва за 2009 рік свідчить 
про активну роль суб’єктів господарювання в економічному житті столиці та незначну втрату 
позицій внаслідок світової фінансової кризи [26]. У 2009 році у місті Києві налічувалось 259 
малих підприємств на 10 тис. наявного населення, що на 16 одиниць або на 6,6 % більше ніж у 
2008 році (рис. 6.4) [26]. Середньомісячна заробітна плата найманих працівників малих підпри-
ємств м. Києва зросла порівняно з попереднім роком на 5,7 % і становила 1660 грн. Середньоо-
блікова чисельність зайнятих працівників на малих підприємствах столиці склала 414,1 тис. 
осіб, що на 4,3 % менше ніж у 2008 році. Малими підприємствами реалізовано продукції (ро-
біт, послуг) на суму майже 147,6 млрд. грн., що на 5,5 % менше ніж у 2008 році. Частка малих 
підприємств у загальному обсязі реалізованої продукції по місту зросла на 0,4 % і становила 
15,2 % [26].  
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Рис. 6.4. Кількість малих підприємств м. Києва на 10 тис. наявного населення, од. 

 
Завдяки спільним зусиллям міської влади та підприємницького сектора щодо подолання 

кризових явищ, реалізації заходів, спрямованих на забезпечення стабільних умов ведення біз-
несу, у 2010 році очікувалось збереження позитивної динаміки показників розвитку малого пі-
дприємництва столиці ( фактичні дані за 2010 рік не опубліковані) [26]. В свою чергу, розвиток 
малого підприємництва потребує державної підтримки через законодавче врегулювання обліку, 
звітності і оподаткування по всіх регіонах України. Проблема полягає у вирішенні того, за 
якими критеріями відрізняти малі підприємства від інших, в першу чергу, для цілей організації 
обліку, оподаткування та складання звітності. У спеціалізованій і науковій літературі застосо-
вуються такі терміни, як «малий бізнес», «малі підприємства», «сектор малого підприємницт-
ва», у нормативних документах  – «малі підприємства», «суб’єкт малого підприємництва». Не-
зважаючи на дослідження та велику кількість праць з різних аспектів розвитку малих підпри-
ємств, до цього часу існує деяка невизначеність у розумінні цих термінів. В Україні було при-
йнято нормативно-законодавчі документи, які регламентують діяльність, облік, звітність і опо-
даткування  малих підприємств: 

1) Указ Президента України «Про внесення змін до Указу Президента України від 
03.07.1998 р. №727/98 «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів ма-
лого підприємництва» від 28.06.1999 р. №746/99 [21]; 

2) Закон України «Про державну підтримку малого підприємництва» від 19.10.2000 р. № 
2063 –ІІІ [18]; 

3) Господарський кодекс України від 16.01.03 р. 436-ІV [11];  
4) Податковий кодекс України [15] 
У чинних нормативних документах існує декілька ознак ідентифікації малих підприємств 

для різних цілей. У законодавчих та інших нормативно-правових актах України застосовують 
термін «мале підприємство», під яким розуміють самостійний, господарюючий статутний 
суб’єкт, який має права юридичної особи та здійснює виробничу, науково-дослідну і комерцій-
ну діяльність з метою одержання відповідного прибутку (доходу) та відповідає критеріям, 
встановленим Господарським кодексом України від 16.01.03 року № 436 – ІV [11].   

В Указі Президента України «Про державну підтримку малого підприємництва» від 
12.05.98 р. №456/98, а пізніше у Законі України з такою ж назвою від 19.10.2000 р. № 2063 – 
ІІІ,  наведено визначення суб’єктів малого підприємництва [18].   

Узагальнення визначень малих підприємств у законодавстві України наведено у 
табл. 6.16.  

Малі підприємства можна створювати у всіх галузях господарства на основі будь-яких 
форм власності [11]. Таким підприємствам дозволено здійснювати різні види господарської ді-
яльності, якщо вони не суперечать чинному законодавству і відповідають цілям, обумовленим 
у статуті. Для малих підприємств України основними господарсько-правовими формами організації 
бізнесу є приватна і колективна. Різні правові форми малих підприємств мають особливі механізми 
функціонування. Виявлення особливостей діяльності підприємств сфери малого бізнесу має велике 
значення для дослідження бухгалтерського обліку  на малих підприємствах, які мають відмінності в 
оподаткуванні. 
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Таблиця 6.16 
Критерії визначення малих підприємств (суб’єктів малого підприємництва)  

у законодавстві України 
Мета визначення Підстава Критерії визначення 
Загально-правова Господарський кодекс України 

від 16.01.03 року №436 – ІV  
Середньооблікова чисельність працюючих за 
рік – не більше 50 осіб, обсяг річного валового 
доходу – не більше 70 млн грн. 

Визначення суб’єктів 
малого підприємни-
цтва 

Закон України «Про державну пі-
дтримку малого підприємниц-
тва» від 19.10.2000 р.  
№ 2063-ІІІ. 

Середньооблікова чисельність працюючих за 
рік – не більше 50 осіб. 
Річний валовий доход – не більше 70 млн грн. 

Визначення суб’єктів 
малого бізнесу, 
спрощена система 
оподаткування (єди-
ний податок),  

Указ Президента України  «Про 
внесення змін до Указу Президен-
та України» від 3.07.1998 р. № 
727, «Про спрощену систему опо-
даткування, обліку та звітності 
суб’єктів малого підприємництва» 
від 28.06.1999 р. № 746/99,  

Середньооблікова чисельність працюючих – не 
більше 50 осіб. Обсяг виручки від реалізації 
продукції (товарів, робіт, послуг) – не більше 1 
млн. грн. 

Оподаткування при-
бутку малих підпри-
ємств за нульовою 
ставкою на період з 1 
квітня 2011 року до 1  
січня  2016 

Податковий кодекс України розмір  доходів  малого підприємства кожного  
звітного  податкового періоду  наростаючим  
підсумком  з початку року не перевищує трьох 
мільйонів гривень та нарахованої за кожний 
місяць звітного періоду заробітної плати (до-
ходу) працівників, які перебувають з платни-
ком податку у трудових відносинах,  є не мен-
шим,  ніж  дві  мінімальні заробітні   плати,  
розмір   якої  встановлено  законом,  та  які ві-
дповідають одному із таких критеріїв: 
а) утворені в установленому законом порядку  
після  1  квітня 2011 року; 
б) діючі,  у яких протягом трьох послідовних 
попередніх років (або  протягом  усіх  попере-
дніх  періодів,  якщо  з  моменту   їх утворення  
пройшло  менше  трьох  років),  щорічний  об-
сяг доходів задекларовано в сумі,  що не пере-
вищує трьох мільйонів гривень, та у  яких  се-
редньооблікова  кількість  працівників  протя-
гом  цього періоду не перевищувала 20 осіб; 
в) які  були  зареєстровані  платниками  єдино-
го  податку   в установленому законодавством 
порядку в період до набрання чинності Подат-
ковим кодексом та у яких за останній календа-
рний рік  обсяг  виручки від  реалізації  проду-
кції  (товарів,  робіт,  послуг) становив до од-
ного мільйона гривень та середньооблікова  кі-
лькість  працівників становила  до 50 осіб. 
 

 
Порівняльна характеристика основних організаційно-правових форм малих підприємств в 

Україні – приватного, товариства з обмеженою відповідальністю, а на противагу їм акціонерного 
наведена у таблиці 2. Різноманітність малих підприємств в Україні показує, що критерій чисе-
льності працюючих для віднесення підприємства до категорії малого фактично не відображає 
розмежування організаційної, організаційно-правової та організаційно-економічної форм їх ді-
яльності. 

Отже, поняття «мале підприємство» є широким і включає як платників єдиного податку, 
так і інші підприємства, які належать до категорії малих підприємств, але перебувають на зага-
льній системі оподаткування. 

Критерії, наведені в Господарському кодексі України для віднесення підприємств до ма-
лих, застосовуються також і при визначенні поняття «суб’єкт малого підприємництва» в розу-
мінні закону № 2063 [18]. У той же час перелічені вище суб’єкти, що відповідають критеріям, 
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наведеним у Господарському кодексі України, є малими підприємствами, оскільки в цьому до-
кументі такі обмеження відсутні, а в ч. 7 ст. 63 міститься уточнення – «незалежно від форми 
власності» [11] (табл. 6.17). 

 
Таблиця 6.17 

Порівняльна характеристика окремих аспектів функціонування різних  
організаційно-правових форм малих підприємств України 

Ознака 
Приватне 

підприємство 
Товариство з обмеженою 

відповідальністю 
Акціонерне товариство 

закритого типу 
Управління Переважне зосереджен-

ня функцій управління і 
прийняття рішень у ру-
ках однієї особи 

Управлінські рішення прий-
маються за узгодженням між 
партнерами. Вищим органом 
товариства є загальні збори 
учасників 

Вищим органом управління є 
загальні збори акціонерів, які 
обирають правління (або ін-
ший виконавчий орган) на 
чолі з головою 

Функції внут-
ріш-нього кон-
тролю 

Виконує власник, керів-
ництво 

Виконує ревізійна комі-
сія, керівництво 

Виконує спостережна ра-
да та ревізійна комісія, 
керівництво 

Характер влас-
ності 

Один приватний влас-
ник, якому належить все
майно і доходи від під-
приємницької діяльнос-
ті 

Право власності і 
обов’язки закріплені в 
установчому договорі 

Колективна власність 

Порядок роз-
поділу прибут-
ку 

Одноосібне розпоря-
дження доходами 

Розподіл результатів спі-
льної діяльності потребує 
узгодження з усіма парт-
нерами 

Доходи від господарської 
діяль-ності розподіля-
ються між акціонерами 
пропорційно до кількості 
належних їм акцій 

 
Ті малі підприємства, які згідно закону не можуть вважатися суб’єктами малого підприє-

мництва для цілей державної підтримки, вони не можуть застосовувати норми П(С)БО 25, 
спрощений План рахунків і регістри бухгалтерського обліку для малих підприємств, оскільки 
норми цих нормативних документів поширюються тільки на суб’єктів малого підприємництва 
(за умов врахування критеріїв Податкового кодексу України). Що стосується поняття «платник 
єдиного податку», то таким платником є суб’єкт малого підприємництва, який побажав перейти 
на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності й отримав Свідоцтво про право сплати 
єдиного податку.  

Отже, поняття «суб’єкт малого підприємництва» ширше від поняття «платник єдиного 
податку» і включає як ті підприємства, що скористалися правом переходу на спрощену систему 
оподаткування, обліку та звітності, так і ті, які таке право мають, але реалізувати його не вва-
жають за потрібне (або вигідне). У чинному законодавстві такі поняття, як «мале підприємст-
во», «суб’єкт малого підприємництва», «платник єдиного податку», тісно пов’язані.  

Основною відмінністю між зазначеними категоріями є обсяг валового доходу від реалі-
зації продукції, товарів, робіт та послуг, обсяг виручки та вид діяльності. Перейти на спрощену 
систему оподаткування, обліку та звітності може суб’єкт малого підприємництва (юридична 
особа) за умови відповідності наступним критеріям (рис. 6.5).  

Отже, для можливості планування і прогнозування своєї діяльності, а також правильності 
вибору альтернативних способів оподаткування, обліку і звітності  кожне мале підприємство 
повинне забезпечити, в першу чергу, чітку систему обліку виручки від реалізації продукції, то-
варів, робіт, послуг. 

В залежності  від обсягу виручки (до 1 млн грн) суб’єкти малого підприємництва можуть 
скористатися правом переходу на єдиний податок за однією із двох ставок: 

а) 6% суми виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) без урахування акци-
зного збору в разі сплати податку на додану вартість згідно із Законом України «Про податок 
на додану вартість» (з 1.01.2012 року – 3%); 
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б) 10 % суми виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) без урахування ак-
цизного збору, в разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку (з 
1.01.2012 року – 5%); 

 

 
Рис. 6.5. Критерії переходу суб’єктів малого підприємництва на спрощену  

систему оподаткування 
 
Суттєві зміни в оподаткування діяльності малих підприємств внесені податковим кодек-

сом. Так, на період з 1 квітня 2011 року до 1  січня  2016 року застосовується   ставка  0  відсот-
ків  для  платників  податку  на прибуток,  у яких  розмір  доходів  кожного  звітного  податко-
вого періоду  наростаючим  підсумком  з початку року не перевищує трьох мільйонів гривень 
та нарахованої за кожний місяць звітного періоду заробітної плати (доходу) працівників, які 
перебувають з платником податку у трудових відносинах,  є не меншим,  ніж  дві  мінімальні 
заробітні   плати,   розмір   якої  встановлено  законом,  та  які відповідають одному із таких 
критеріїв: 

а) утворені в установленому законом порядку  після  1  квітня 2011 року; 
б) діючі,  у яких протягом трьох послідовних попередніх років (або  протягом  усіх  по-

передніх  періодів,  якщо  з  моменту   їх утворення  пройшло  менше  трьох  років),  щорічний  
обсяг доходів задекларовано в сумі,  що не перевищує трьох мільйонів гривень, та у  яких  се-
редньооблікова  кількість  працівників  протягом  цього періоду не перевищувала 20 осіб; 

в) які  були  зареєстровані  платниками  єдиного  податку   в установленому законодавст-
вом порядку в період до набрання чинності Податковим кодексом та у яких за останній кален-
дарний рік  обсяг  виручки від  реалізації  продукції  (товарів,  робіт,  послуг) становив до одно-
го мільйона гривень та середньооблікова  кількість  працівників становила  до 50 осіб. 

При цьому, якщо платники податку, які застосовують норми цього пункту, у будь-якому 
звітному періоді досягли показників щодо отриманого доходу, середньооблікової чисельності 
або середньої заробітної плати працівників, з яких хоча б один не відповідає критеріям, зазна-
ченим у цьому пункті, то такі платники податку зобов’язані оподаткувати прибуток, отриманий 
у такому звітному періоді, за ставкою, встановленою пунктом 151.1 статті 151 Податкового ко-
дексу. 

Дія цього пункту не поширюється на суб’єктів господарювання, які:  
1) утворені в період після набрання чинності кодексу шляхом реорганізації (злиття, при-

єднання, поділу, виділення, перетворення), приватизації та корпоратизації; 
2) здійснюють: діяльність у сфері розваг, визначену в підпункті 14.1.46 пункту 14.1 статті 

14 розділу I; виробництво, оптовий продаж, експорт імпорт підакцизних товарів; виробництво,  
оптовий  та  роздрібний продаж пально-мастильних матеріалів; видобуток, серійне виробницт-
во та виготовлення дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного 
утворення, що підлягають ліцензуванню відповідно до Закону України «Про ліцензування пев-
них видів господарської діяльності»; фінансову діяльність; діяльність з обміну валют; видобу-
ток  та реалізацію  корисних  копалин загальнодержавного значення; операції з нерухомим 

Суб’єкт малого підприємництва 

Середньооблікова чи-
сельність працівників 
за звітний період не 
перевищує 50 чоловік 

Обсяг виручки від реалізації 
продукції (товарів, послуг) 
за рік не перевищує 1 млн 
грн (з 1.01.2012 року –  

5 млн. грн.) 
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майном, оренду (у тому числі надання в оренду торгових місць на ринках або у торгівельних 
об’єктах); діяльність з надання послуг пошти та зв’язку; діяльність з організації торгів (аукціо-
нів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату; діяльність з надання 
послуг у сфері телебачення і радіомовлення відповідно до Закону України «Про телебачення і 
радіомовлення»; охоронну діяльність; зовнішньоекономічну діяльність (крім діяльності у сфері 
інформатизації); виробництво продукції на давальницькій сировині; оптову торгівлю і посере-
дництво в оптовій торгівлі; діяльність у сфері виробництва та розподілення електроенергії, газу 
та води; діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, інжинірингу; надання послуг підп-
риємцям.  

Для платників єдиного податку виручка виступає базою для щомісячного визначення 
(нарахування) суми єдиного податку.  

Позитивним моментом переходу на єдиний податок є бажання суб’єкта господарювання 
та самостійний вибір ним однієї із двох ставок єдиного податку. 

Розвиток діяльності суб’єктів малого підприємництва значною мірою залежить від форм 
і методів державного регулювання економіки. Серед основних об’єктивних причин незадовіль-
ного стану розвитку і слабкої інвестиційної активності малих підприємств – недосконалість і 
неузгодженість державного управління ними. Незважаючи на певні позитивні зміни у нормати-
вно-правовому регулюванні малого підприємництва, законодавство щодо нього є неефектив-
ним, що позначається на структурі малих підприємств, низькому рівні прибутковості, змен-
шенні кількості працюючих, старінні основних засобів, практичної неможливості отримання 
кредитів тощо. Застарілі та взаємовиключні для ринкового середовища положення нормативно-
правових актів вносять певні непорозуміння у поточну діяльність підприємств і не дають змоги 
розробити стратегію їх розвитку на перспективу. Отже, одним з напрямів удосконалення дер-
жавної політики щодо розвитку малих підприємств і недопущення протиріч у загальноекономі-
чному регулюванні є використання комплексного підходу до стимулювання розвитку малих пі-
дприємств. З цією метою приймаються законодавчі і нормативні акти, якими передбачені: На-
ціональна програма сприяння розвитку малого підприємництва в Україні, програми підтримки 
малого підприємництва в Автономній Республіці Крим, регіональні і місцеві програми  підт-
римки розвитку малого підприємництва. Державна підтримка малого підприємництва здійсню-
ється за такими напрямами: формування інфраструктури підтримки й розвитку малого підпри-
ємництва; організація державної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів 
для суб’єктів малого підприємництва; встановлення системи пільг для суб’єктів малого підпри-
ємництва; запровадження спрощеної системи оподаткування, бухгалтерського обліку та звітно-
сті; фінансово-кредитна підтримка малого підприємництва; залучення суб’єктів малого підпри-
ємництва до виконання науково-технічних і соціально-економічних програм, здійснення поста-
вки продукції (робіт, послуг) для державних та регіональних потреб. Сформована на сьогодні-
шній день вітчизняна концепція державної політики розвитку малого підприємництва базуєть-
ся на таких основних принципах [24] : 

а) системність та комплексність механізмів державного регулювання розвитку малого пі-
дприємництва; 

б) цілеспрямованість та адресність підтримки суб’єктів малого підприємництва шляхом 
вибору пріоритетів та концентрації ресурсів для їхньої реалізації; 

в) рівноправний доступ суб’єктів малого підприємництва всіх форм власності до матері-
ально-сировинних, фінансових та інших ресурсів; 

г) всебічна мобілізація та концентрація фінансово-кредитних ресурсів для розвитку мало-
го підприємництва; 

д) посилення регулюючої функції держави у здійсненні політики підтримки підприємни-
цтва; 

е) створення сприятливих умов для використання іноземних інвестицій, розвиток спіль-
ного підприємництва. 

Таким чином, спрощена система обліку і оподаткування є одним із основних напрямів 
державної підтримки малого підприємництва. Проте її практична реалізація забезпечується 
складною нормативно-правовою базою, яка не має системного характеру і містить суперечливі 
положення, що ускладнюють умови господарювання суб’єктів малого бізнесу. Комплексний 
аналіз розвитку малого бізнесу в Україні, здійснений вітчизняними вченими, свідчить про не-
обхідність розробки та здійснювання більш цілеспрямованої державної політики в галузі регу-
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лювання та підтримки не тільки малого, а й середнього бізнесу, яка б відповідала існуючим ре-
аліям і стратегічним напрямам економічного зростання. Потрібні нові підходи до організації 
державної підтримки малого та середнього бізнесу, який має стати основою динамічного роз-
витку вітчизняної економіки, фундаментом для зміцнення середнього класу в Україні, всебіч-
ного розвитку внутрішнього ринку та підвищення конкурентоспроможності української еконо-
міки. 

Вивчення іноземного досвіду державної підтримки малого та середнього бізнесу в розви-
нутих країнах та застосування адаптованих до національних реалій його аспектів може суттєво 
вплинути на пожвавлення та успішний розвиток цього сегменту економіки України. 

 
 

6.5.2. Виручка від реалізації товарів, робіт, послуг як складова оцінки  
конкурентоспроможності та об’єкт оподаткування суб’єктів малого бізнесу 

 
Законодавством України визначено, що підприємництво – це господарська діяльність, 

яка здійснюється з метою досягнення економічних і соціальних результатів для одержання 
прибутку. Підприємництво є самостійною, ініціативною, систематичною, на власний ризик го-
сподарською діяльністю. Результат господарської діяльності суб’єктів малого підприємництва 
відображується обсягами реалізації товарів, робіт, послуг, вивчається на державному рівні [25] 
і свідчить про рівень конкурентності. 

Як переконує світовий досвід [22], всі країни, котрі досягли високих економічних показ-
ників і найвищих показників ВВП на душу населення (понад 20 тис. дол.), мають: 

відкриту ринкову економіку, вільне ціноутворення, низькі митні бар’єри, висококонкуре-
нтне ринкове середовище; 

превалювання приватної власності при одночасному її захисті; 
ефективне податкове адміністрування, податкову систему, підконтрольну платникам по-

датків через демократичні представницькі інституції; 
ефективні державні організації з низьким рівнем корупції; 
прозорі суспільні та фінансові інститути; 
демократичну політичну систему з високим рівнем політичної конкуренції, надійними 

механізмами контролю над державою та бюрократією; 
законослухняність громадян, незалежну судову систему, якій довіряють громадяни, си-

льну систему органів правопорядку і виконання судових рішень; 
мінімальний розрив між формальними й неформальними нормами соціальної поведінки. 
Країни, в яких зазначені вище умови виконуються, мають високорозвинену економіку. 
У розрізі складових індексу конкурентоспроможності бізнесу Україна посіла 82-гу рей-

тингову позицію в категорії «якість національного ділового клімату», а в категорії «операції і 
стратегії компаній» - 83-тю [25]. 

Конкурентоспроможність бізнесу впливає на високий рівень ефективності при виробниц-
тві продукції, товарів, робіт і послуг. Це, у свою чергу, збільшує продуктивність, підвищуючи, 
таким чином, конкурентоспроможність всієї країни. Конкурентоспроможність бізнесу впливає 
на якість бізнес-мережі всієї країни, а також якість окремих дій і стратегій фірм. Дана група 
має особливе значення для економік на тій стадії розвитку, коли зростання залежить від інно-
вацій [25]. 

Якість бізнес-мереж і допоміжних галузей в країні, які вимірюються, використовуючи 
змінні по кількості і якості національних постачальників, має значення з багатьох причин. Коли 
компанії і постачальники об'єднані в географічно близькі групи (кластери), ефективність росте, 
виникає більше можливостей для інновацій і знижується кількість бар'єрів для появи нових 
фірм. В результаті індивідуальної діяльності і стратегій фірм (брендинг, маркетинг, наявність 
ланцюжка створення вартості, виробництво унікальних і складних товарів) виникають компле-
ксні і сучасні бізнес-процеси [25]. 

Для країн «перехідного етапу» важливим є активізація розвитку бізнес-середовища в кра-
їні та її регіонах. За даними експертної оцінки ВЕФ результати оцінювання цього фактора еко-
номічного зростання і конкурентоспроможності національної економіки досить непогані. Ди-
наміка рейтингів конкурентоспроможності країни та бізнесу має різний характер. До 2005 року 
рейтинг конкурентоспроможності України послідовно знижувався, досяг найнижчої точки у 
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2005 році, після чого ситуація покращилась і наша країна почала займати вищі місця. Але зага-
льний рейтинг у 2007-2008 роках є нижчим, ніж у 2001-2002 роках, що є свідченням певних ре-
гресивних процесів в економіці [25]. 

Зовсім інший характер має тенденція показника конкурентоспроможності бізнесу. До 
2006 року рейтингова позиція України за цим показником виглядає краще, ніж за конкурентос-
проможністю в цілому, але з 2006 року перевага йде на користь загальної конкурентоспромож-
ності, причому відбувається зростання розбіжностей між рейтинговими позиціями за цими по-
казниками [25]. 

Саму загальну тенденцію можна поділити на два етапи. На першому етапі - 2001-2004 
років - Україна поступово втрачала позиції, займаючи нижчі рейтингові місця. У 2005 році від-
бувся невеликий підйом, що характеризувався поверненням до рівня 2002 року, але з 2006 року 
починається другий етап, який характеризується послідовним погіршенням рейтингової пози-
ції, значно швидше, ніж у 2001-2004 роках, і станом на 2007-2008 рік рейтингова позиція погі-
ршилась на 21 позицію порівняно з 2001-2002 роком, та на 8 позицій порівняно з 2003-2004 ро-
ком (найгіршим з періоду 2001-2004 років) [25]. 

На динаміку рейтингу конкурентоспроможності бізнесу впливають дві складові, зокрема, 
сприятливе бізнес-середовище та ефективність функціонування компаній. Обидві складові ма-
ють тенденцію до послідовного зменшення рейтингових позицій, але їх співвідношення не за-
лишається стабільним протягом всього періоду. Період 2001-2004 років характеризується інте-
нсивним погіршенням ситуації у бізнес-середовищі. Дещо повільніше погіршується рейтингова 
позиція за показником ефективності. 2004-2005 рік характеризується підвищенням рейтингу до 
рівня 2002-2003 року і виступає початком нового етапу втрати рейтингових позицій. Цей етап 
характеризується інтенсивнішою втратою рейтингових позицій за показником ефективності 
функціонування компаній, а у 2006-2007 році він виявився більш впливовим, ніж погіршення 
ситуації у бізнес-середовищі, але вже у 2007-2008 році знов втрачаються рейтингові позиції са-
ме за показником сприятливого бізнес-середовища. 

За оцінкою бізнес-середовища Україна займає 83 позицію. У першу чергу це пов’язано з 
неефективністю діючих на Україні норм регулювання ринків. Особливо проблемним є оподат-
кування (110-111 місця поміж 117 країн), нестабільність фінансового ринку та законодавство, 
яке регулює залучення прямих іноземних інвестицій, та інші обмеження на бізнес-діяльність 
іноземних осіб. На додаток маємо низький рівень дисципліни постачальників, відносно слаб-
кий маркетинг, невміння передавати повноваження, нерозділеність власників та топ-
менеджменту компаній, незамкненість виробничих ланцюжків та недостатній обсяг зовнішніх 
ринків, навіть регіональних [25].  

Таким чином, на сьогоднішньому етапі розвитку суспільства виникає об’єктивна необ-
хідність стимулювання суб’єктів господарювання щодо нарощування обсягів виробництва, пі-
двищення якості продукції, оновлення матеріально-технічної бази. Малі підприємства завдяки 
гнучкості виробництва здатні розширювати асортимент та сприяти зайнятості населення навіть 
при незначних капіталовкладеннях. Одним із напрямів державної підтримки малого бізнесу є 
запровадження спрощеної системи обліку, оподаткування і звітності. Якщо відстежити розви-
ток умов оподаткування єдиним податком юридичних осіб з моменту його запровадження і до 
сьогоднішнього дня, то слід зробити висновок, що зміни в податковій системі суб’єктів малого 
підприємництва не сприяють їх прибутковій діяльності, відчувається недосконалість податко-
вого законодавства. В результаті малі підприємства, що є платниками єдиного податку, не мо-
жуть нарощувати обсяги своєї діяльності, не мають можливості створювати додаткові робочі 
місця та намагаються позитивно вирішувати проблеми обліку і оподаткування як наслідок не-
гативних впливів розбіжності нормативно-правових актів. Обсяг діяльності малих підприємств 
виміряється в обліковій системі  виручкою, яка підлягає постійному контролю зі сторони пра-
цівників бухгалтерії для оцінки можливості застосування спрощеної системи оподаткування і 
звітності, а зі сторони податкових органів – для контролю правильності розрахунків суб’єкта 
господарювання за єдиним податком. 

Виручка як об’єкт оподаткування платників єдиного податку визначається нормативно-
законодавчими документами  [11; 15; 21] і знаходить своє відображення як об’єкт обліку в пра-
цях багатьох вітчизняних вчених [7; 8; 10; 28;29]. Але урізноманітнення видів діяльності, роз-
виток господарських відносин супроводжується появою нових складових виручки, які по-
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різному і неоднозначно трактуються нормативно-правовими актами та вимагають подальших 
досліджень в системі обліку та оподаткування.  

Визначення малого підприємства нещодавно набуло нових ознак. Так, відповідно до 
змін, внесених Верховною Радою України до Господарського кодексу України [11], категорія 
малих підприємств включає підприємства (незалежно  від форми власності), в яких середньоо-
блікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік не перевищує 50 осіб, а обсяг ва-
лового доходу від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг за цей період не перевищує 70 мі-
льйонів гривень. Відповідні зміни були внесені до Закону України № 2063 [18].Таким чином, 
визначені нові параметри поділу підприємств за категоріями: малі, великі, середні (табл. 6.18). 
Зазначимо, що тільки в разі відповідності обом критеріям підприємство може бути віднесено 
до відповідної групи. Якщо підприємство належить до категорії малого підприємства і відпові-
дає ознакам суб’єкта малого підприємництва, визначеним законом № 2063, то воно складає зві-
тність згідно П(С)БО 25.  

                                                                                                                
Таблиця 6.18 

Зміна класифікаційних ознак підприємств 
Вид 

підприєм-
ства 

 
Критерій 

До 18.09.2008 року Після 18.09.2008 року 
Господарський 
кодекс України 

Закон № 
2063 

Господарський 
кодекс України 

Закон № 2063 

 
Малі 

Середньо-
облікова 
чисельність 
працівни-
ків 

Не більше ніж 
50 осіб за звіт-
ний фінансовий 
рік 

Не більше 
ніж 50 осіб 
за звітний 
період (кале-
ндарний рік) 

Не більше ніж 50 
осіб за звітний 
фінансовий рік 

Не більше ніж 
50 осіб за зві-
тний період 
(календар-ний 
рік) 

Обсяг до-
ходу 

Валовий дохід 
від реалізації 
продукції (робіт, 
послуг) за звіт-
ний (фінансо-
вий) рік не бі-
льше ніж 500 
тис євро, за се-
редньорічним 
курсом НБУ 

Річний вало-
вий дохід  не 
більше ніж 
500 тис євро 

Валовий дохід 
від реалізації 
продукції (робіт, 
послуг) за звіт-
ний (фінансовий) 
рік не більше ніж 
70 млн грн 

Річний вало-
вий дохід не 
більше ніж 70 
млн грн 

 
 
Великі 

Середньо-
облікова 
чисельність 
працівни-
ків 

Понад 1000 осіб 
за звітний (фі-
нансовий) рік 

_ Понад  250 осіб 
за звітний фінан-
совий рік 

_ 

Обсяг до-
ходу 

Валовий дохід 
від реалізації 
продукції (робіт, 
послуг) за рік 
понад 5 млн єв-
ро, за середньо-
річним курсом 
НБУ 

_ Валовий дохід 
від реалізації 
продукції (робіт, 
послуг) за звіт-
ний (фінансовий) 
рік понад 100 
млн грн 

_ 

 
Зміна грошового визначення виручки малих підприємств з євро на гривню сприяє одноз-

начності трактувань критерію виручки, проте ототожнення валового доходу і виручки в зазна-
чених нормативних положеннях є суперечливим з позицій обліку. Так, суб’єкти малого  бізне-
су, в яких виручка до 1 млн грн.( з 1.01.2012 – 5 млн грн), мають право переходу на єдиний по-
даток [15], і не відображують доходи та витрати в податковому обліку згідно Податкового ко-
дексу з тієї причини, що на них не поширюються норми Закону України «Про оподаткування 
прибутку підприємства» і відповідні норми Податкового кодексу (за умови, якщо вони не ско-
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ристалися правом переходу на оподаткування прибутку підприємства за нульовою ставкою). 
Базою для нарахування єдиного податку за ставкою 6 % або 10 % .( з 1.01.2012 – 3 % або 5 %) є 
виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та основних засобів [1; 15].  

Виручкою від реалізації продукції вважається сума, фактично отримана суб’єктом підп-
риємницької діяльності на поточний рахунок або в касу підприємства за здійснення операцій з 
продажу продукції. Тобто застосовується касовий метод обчислення виручки. 

Перехід на єдиний податок закрито суб’єктам підприємництва, які мають податковий 
борг – це податкове зобов’язання, самостійно узгоджене платником податків. При переході на 
єдиний податок юридичні особи, суб’єкти підприємницької діяльності, також повинні врахову-
вати наступні умови: 

- при розрахунку бази оподаткування єдиним податком виручку від реалізації беруть ра-
зом з ПДВ ( в результаті виконання розрахунків податок нараховується на податок), проте пра-
вило першої події не застосовується, і податок сплачується з фактично одержаних коштів, тому 
завжди є джерело для погашення податкових зобов’язань; 

- єдиний податок необхідно сплачувати незалежно від отриманого фінансового результа-
ту суб’єкта малого бізнесу; 

- виручкою від реалізації основних фондів вважається різниця між сумою, отриманою від 
реалізації цих фондів, і їх залишковою вартістю на момент продажу. Термін «основні фонди» 
визначений в податковому законодавстві до прийняття Податкового кодексу, залишається у 
звітній формі пронарахування і сплату єдиного податку на сьогоднішній день, і передбачає 
оподаткування єдиним податком на тільки реалізацію основних засобів, а й окремих видів ма-
лоцінних необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів. Виключенням є безо-
платно отримані основні фонди та земельні ділянки. Надходження від реалізації безоплатно 
отриманих основних фондів не відповідають визначенню виручки та не оподатковуються єди-
ним податком. Виручка від продажу земельної ділянки для цілей оподаткування визначається 
як різниця між сумою, отриманою в касу підприємства чи на поточний рахунок, і вартістю ді-
лянки на момент продажу; 

- проводити розрахунки за відвантажену продукцію (товари, роботи, послуги) можна ли-
ше в грошовій формі, тому платнику єдиного податку не доступні бартер, взаємозалік і вексе-
льна форма розрахунків. У разі проведення названих операцій з наступного кварталу необхідно 
переходити зі спрощеної системи на загальну систему оподаткування. 

Також зауважимо, що платникам єдиного податку необхідно раціонально підходити до 
формування договірного процесу з реалізації продукції, товарів, робіт, послуг та їх оплати, так 
як єдиний податок дещо відступає від принципу відповідності доходів і витрат. В результаті на 
практиці можлива ситуація, коли підприємство відвантажувало продукцію протягом звітного 
року, а оплату отримало на початку наступного року. Нарахування єдиного податку за фактом 
надходження виручки призведе до завищення доходів звітного року і витрат на початку насту-
пного року. Незважаючи на те, що виручка до оподаткування єдиним податком включає перед-
оплату за товари, роботи, послуги, її складові значно реальніші, ніж оподатковуваного прибут-
ку. 

Податковий облік значно ширше трактує  виручку підприємства для оподаткування єди-
ним податком, і вимагає включати до бази для оподаткування єдиним податком позареаліза-
ційні доходи та виручку від іншої реалізації, яка включає фінансовий результат від продажу 
цінних паперів, МШП, матеріалів і палива; орендну плату; відсотки; кошти, отримані у вигляді 
безповоротної фінансової допомоги; кредиторську заборгованість, за якою минув строк позов-
ної давності; дивіденди, якщо вони не були обкладені податком у джерела виплати згідно ви-
мог чинного законодавства. Включення зазначених доходів до об’єкта оподаткування єдиним 
податком не передбачене ні Указом Президента України № 727 [21], ні Податковим кодексом, 
ні формою розрахунку сплати єдиного податку, але на практиці працівники податкових органів 
вимагають оподаткування практично всіх доходів, які можуть мати місце на підприємстві, і су-
проводжуються одержанням виручки в касу підприємства або на поточний рахунок. Зазначена 
проблема не тільки не вирішується, але останнім часом набула масового характеру і стала при-
чиною судових спорів. Розглянемо основні вимоги ДПАУ щодо оподаткування єдиним подат-
ком надходження, які можуть виникати в процесі діяльності суб’єктів господарювання – юри-
дичних осіб, що є платниками єдиного податку (табл. 6.18). 
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Податкові органи намагаються відстоювати свою точку зору, проте за багатьма позиція-
ми, наведеними в таблиці, існує інша думка фахівців, яка знаходить підтримку у Державного 
комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, але навіть у такому випа-
дку її приходиться підтверджувати у судових інстанціях.   

Так, наприклад, виручка від продажу цінних паперів (акцій, облігацій, векселів тощо), 
придбаних за плату, на думку ДПАУ (табл. 6.19), оподатковується єдиним податком лише в 
тому випадку, якщо підприємство отримало позитивний фінансовий результат від їх реалізації. 

Але існує протилежна думка бухгалтерів-практиків [27,с.41], яку ми також підтримуємо, 
що реалізація цінних паперів може бути різною по своїй сутності. Якщо підприємство від реа-
лізації цінних паперів отримує позареалізаційні доходи, то висновок ДПАУ є обґрунтованим. 
Для підприємств, в яких реалізація цінних паперів є основним видом діяльності, базою для 
оподаткування єдиним податком є вся сума виручки від реалізації, яка надійшла в касу чи на 
поточний рахунок, а не фінансовий результат [27, с.41]. 

 
Таблиця 6.19 

Визначення бази оподаткування для платників єдиного податку – юридичних осіб 
 

Види доходу 
Включаються 
в базу (+), 
ні (-) 

 
Пояснення 

Виручка за договорами комісії, 
доручення, іншими цивільно-
правовими договорами, що не 
передбачають права власності 
на товари, роботи, послуги 

+ Включається тільки сума комісійної вина-
городи і винагороди за посередницькі по-
слуги, оскільки кошти, що надійшли, є 
транзитними, і не належать платнику єди-
ного податку 

Виручка від реалізації послуг 
авіаперевезень і туристичної ді-
яльності 

- Включається тільки сума комісійної вина-
городи 

Виручка від продажу продукції 
заготівельних підприємств 

- Включається тільки сума збутової націнки 

Кошти, отримані виконавцем 
послуг, і перераховані у пода-
льшому співвиконавцеві 

+ Включаються повністю, оскільки, на дум-
ку ДПАУ, є власністю виконавця. 

Суми, отримані комунальним 
підприєм-ством від населення за 
електроенергію і перераховані у 
подальшому постачальнику 

+ Включаються як виручка від реалізації по-
слуг 

Виручка від продажу цінних па-
перів, придбаних за плату 

+ Включається тільки додатний фінансовий 
результат – різниця між доходами від про-
дажу цінних паперів і витратами на їх 
придбання 

Виручка від продажу цінних па-
перів, внесених до статутного 
фонду 

 Включається повністю, оскільки відсутні 
витрати на придбання цих цінних паперів 

 
Що стосується величини самої виручки для переходу на єдиний податок, то її гранична 

межа не дозволяє малим підприємствам, які бажають перебувати на спрощеній системі оподат-
кування, нарощувати обсяги виробництва та реалізації товарів, робіт, послуг. 

Отже, спрощена система оподаткування юридичних осіб вимагає позитивних перетво-
рень з метою підвищення ефективності діяльності малих підприємств, які створюють валовий 
внутрішній продукт, незважаючи на політичну і економічну нестабільність в країні. Для цього 
необхідно удосконалити нормативно-законодавчу базу у напрямку спрощення механізму нара-
хування єдиного податку та обчислення виручки до оподаткування, встановлення прогресивної 
шкали ставок оподаткування для різних обсягів виручки платника єдиного податку, запрова-
дження різних ставок єдиного податку для суб’єктів підприємницької діяльності залежно від 
виду діяльності. 
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6.5.3. Система обліку процесу виробництва і збуту малих підприємств:  
оцінка та шляхи вдосконалення 

 
Завершає операційний цикл діяльності малого підприємства реалізація товарів, продук-

ції, робіт, послуг. Мале підприємство повинно виготовляти  продукцію, і надавати послуги, чи 
виконувати ті роботи, які користуються найбільшим попитом на ринку.  Важливу роль в під-
вищенні конкурентоспроможності  підприємства відіграє система контролю за обсягами реалі-
зації товарів, продукції, робіт, послуг, оскільки вона впливає на формування фінансових ре-
зультатів діяльності підприємства, а обсяг реалізації є важливим показником для оцінки ефек-
тивності діяльності малого підприємства. В таких умовах бухгалтерський облік повинен забез-
печити внутрішніх користувачів інформацією для оперативного контролю, регулювання та 
планування операційної діяльності і  обсягів реалізації.  

Питання, пов’язані з обліком реалізації товарів, продукції, робіт, послуг,  досліджувались 
в працях вітчизняних вчених Бутинця Ф.Ф., Голова С.Ф., Давидова Г.М., Кужельного М.В., 
Матвіїва М.Я., Хомина П.Я. та ін. Переважна більшість авторів приділяють увагу обліку про-
цесу реалізації на великих підприємствах. Питання обліку реалізації продукції, товарів, робіт, 
послуг на малих підприємствах потребують більш глибокого вивчення. При цьому особливу 
увагу необхідно акцентувати на обліку процесу реалізації у відповідності з галузевими особли-
востями діяльності малих підприємств в умовах нестабільного економічного середовища, хара-
ктерного для вітчизняних умов господарювання. Одночасно окремі положення обліку малих 
підприємств потребують визначеного доопрацювання із врахуванням сучасних досягнень в ор-
ганізації обліку малих підприємств на міжнародному рівні. У зв’язку із цим виникає необхід-
ність удосконалення підходів щодо проблем обліку процесу реалізації на малих підприємствах, 
приведення облікової інформації у відповідності до вимог сучасних складних умов господар-
ської діяльності. 

В діяльності будь-якого малого підприємства, яке займається підприємницькою діяльніс-
тю, кінцевим результатом є виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг та їх по-
дальша реалізація з метою отримання прибутку [11]. Цей етап закінчує виробничий цикл, під-
сумовує результати діяльності підприємства, тому правильність та своєчасність його обліку є 
досить актуальним. Саме на цьому етапі виникає велика частка податкових зобов’язань і 
пов’язаних з ними зловживань. Від кількості наявної та реалізованої продукції, товарів, робіт, 
послуг залежить фінансовий результат підприємств, особливо в той час, коли дата реалізації є 
неоднозначною з позицій трактування податкового і фінансового обліку.  

 Таким чином, основною метою обліку процесу реалізації, на нашу думку, є забезпечен-
ня, в першу чергу, управлінського персоналу необхідною інформацією про обсяги реалізації, їх 
тенденцію, незавершене виробництво та собівартість і вартість процесів реалізації. Побудова 
обліку процесу реалізації  на малому підприємстві має враховувати обсяги реалізації в розрізі 
видів продукції, товарів, робіт, послуг. 

При цьому процес реалізації слід виділяти як основний чинник, що певною мірою визна-
чає мету виробництва, забезпечує можливість безперервної діяльності, є передумовою відтво-
рення господарських засобів. Показники збуту більшою мірою характеризують ефективність 
роботи підприємства, ніж показники виробництва, оскільки сам по собі фактор ефективного 
виробництва не забезпечує конкурентних переваг виробника продукції на ринку. Тому, на дум-
ку  багатьох вчених, слід більше уваги приділяти управлінському обліку збутової діяльності, 
аналізу таких елементів збуту як собівартість товарної продукції, дохід від продажу за окреми-
ми каналами, ціна продажу та її залежність від коливання ринкової кон’юнктури. Виручкою від 
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) вважається сума, фактично отримана суб’єктом пі-
дприємницької діяльності (платником єдиного податку) на поточний рахунок або в касу за 
здійснення операцій з продажу продукції (товарів, робіт, послуг).  

Процес виготовлення і реалізації продукції безпосередньо пов’язаний із формуванням 
витрат. Облік витрат операційної діяльності підприємства майже не залежить від форм власно-
сті і організаційно-правових форм діяльності господарюючих суб’єктів, а більшою мірою ви-
значається особливостями технології й організації виробництва та характером продукції, що 
випускається. Чітка система обліку витрат малого підприємства дозволяє створити оптимальне 
ціноутворення та забезпечує обґрунтованість прогнозування кількісних і якісних показників ді-
яльності підприємства.  
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Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про витрати під-
приємства та розкриття її у фінансовій звітності визначаються П(С)БО 16 «Витрати». Малі під-
приємства при відображення в обліку витрат і узагальненні інформації про них у фінансовій 
звітності повинні також враховувати вимоги П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого під-
приємництва». Згідно Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку ак-
тивів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій  ті малі підпри-
ємства, діяльність яких не спрямована на ведення комерційної діяльності, можуть вести бухга-
лтерський облік витрат з використанням тільки рахунків класу 8 «Витрати за елементами», або 
за власним рішенням використовувати рахунки класу 9 «Витрати діяльності», чи одночасно ви-
користовувати рахунки класів 8 і 9. При застосуванні для обліку витрат рахунків класу 8 у під-
приємств малого бізнесу, що займаються виробництвом,  інформація про витрати формується в 
розрізі економічних елементів, і витрати списуються безпосередньо з кредиту рахунків класу 8 
у дебет рахунка 23 «Виробництво» у частині прямих і загальновиробничих змінних та постій-
них розподілених витрат з подальшим їх списанням щомісяця в дебет рахунка 26 «Готова про-
дукція», а в частині всіх інших видів витрат - на рахунок 79 «Фінансові результати». Проте на 
багатьох малих підприємствах до прийняття Податкового кодексу виникала проблема обліку і 
розподілу загальновиробничих витрат, так як у нормативних документах з бухгалтерського об-
ліку відповідні питання не розглядалися. Традиційна схема розподілу загальновиробничих ви-
трат для суб’єктів  малого бізнесу не завжди була прийнятна, що пояснюється особливостями 
їх виробництва. Малі підприємства можуть мати незначні загальновиробничі витрати і не мати 
великих обсягів незавершеного виробництва, а можуть мати складне виробництво з великими 
обсягами робіт чи продукції, в яких виробничі витрати можуть займати велику питому вагу.  

За результатами аналізу різних підходів щодо порядку обліку загальновиробничих витрат 
на малих підприємствах до прийняття Податкового кодексу, ми можемо виділити три варіанти 
їх обліку в залежності від умов виробництва і власного бажання кожного суб’єкта малого біз-
несу – юридичної особи: 

1) мале підприємство здійснювало облік загальновиробничих витрат в складі витрат за 
елементами на рахунках 8 класу, а потім їх списувало за дебетом рахунка 23 «Виробництво»; 

2) мале підприємство здійснювало облік загальновиробничих витрат в складі витрат за 
елементами на рахунках 8 класу, а потім їх списувало на окремий субрахунок до рахунка 23 
«Виробництво». У такому разі списання загальновиробничих витрат після їх розподілу відо-
бражувалося в обліку записом: 

- в частині змінних і постійних розподілених витрат: Дт 23 Кт 23; 
- в частині постійних нерозподілених загальновиробничих витрат: Дт 79 Кт 23. 
3) мале підприємство здіснювало облік всіх  витрат за елементами на рахунках 8 класу, а 

суми загальновиробничих витрат накопичувались на рахунку 91 «Загальновиробничі витрати». 
В кінці звітного періоду списання загальновиробничих витрат відображувалось в обліку тради-
ційними записами. 

Отже, при незначній питомій вазі загальновиробничих витрат малим підприємствам, що 
займалися виробництвом, необхідно було їх відображати за аналогією з прямими витратами, 
що дозволяло спростити облік малих підприємств. Для підприємств, які ведуть складне вироб-
ництво, і мають значну суму загальновиробничих витрат, спрощену систему ведення обліку 
було застосовувати недоцільно. 

Малі підприємства також могли застосовувати спрощений порядок обліку формування 
собівартості продукції і незавершеного виробництва. Згідно П(С)БО 25, суб’єкти малого підп-
риємництва мали право всю суму витрат операційної діяльності з кредиту рахунків класу 8 
«Витрати за елементами» списувати до дебету рахунку 79 «Фінансові результати». При  такому 
спрощенні обліку витрат операційної діяльності вартість залишку незавершеного виробництва і 
готової продукції визначалася в наступній послідовності: 

інвентаризацією на кінець звітного періоду встановлюється залишок незавершеного ви-
робництва, його оцінка передбачає врахування прямих матеріальних витрат і витрат на оплату 
праці та їх відображення за дебетом рахунку 23 «Виробництво» і кредитом рахунку 79 «Фінан-
сові результати». 

залишок готової продукції, який встановлюється за даними оперативного обліку на дату 
балансу, оцінюється за справедливою вартістю, і відображається у звітному місяці за дебетом 
рахунку 26 «Готова продукція» і кредитом рахунку 79 «Фінансові результати». 
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У зв’язку із прийняттям Податкового кодексу та внесення відповідних змін до П(С)БО 25 
суб’єкти малого підприємництва можуть вести облік одним із троьх способів: 

за загальними нормами П(С)БО 25; 
згідно із спеціальним п.8 П(С)БО 25 (спрощений облік); 
відповідно до спеціального п.9 П(С)БО 25 (простий облік). 
Особливістю заповнення спрощеної фінансової звітності (форми №1-мс і №2-мс) є ви-

значення собівартості реалізованої продукції, товарів, робіт, послуг спеціальним розрахунко-
вим способом. Так, вихдячи із вимог пп.2.5 розділу ІІІ П(С)БО 25 показник рядка «Собівартсть 
реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)» форми № 2-мс слід визначати в наступній пос-
лідовності: 

усі здійснені протягом звітного періоду витрати, прямо повязувані із виробництвом, на-
копичувати на рахунку 84 «Витрати операційної діяльності; 

накопичену суму витрат з рахунку 84 списувати на рахунок 23 «Виробництво» з наступ-
ним спмсанням на рахунок 26 «Готова продукція», а потім – на рахунок 79 «Фінансові резуль-
тати» ( якщо відображаються операції виробничого підприємства) або з рахунку 84 одразу спи-
сувати на рахунок 79 (якщо відображуються оперції торгівельного підприємства); 

фінансові результати зменшувати на залишок незавершеного виробництва (у сумі матері-
альних витрат і витрат на оплату праці) та на залишок готової продукції (за ціною реалізації без 
ПДВ, витрат на збут та очікуваного прибутку). 

Допускається також списувати витрати не на фінансовий результат, а на рахунки запасів 
(на рахунок 23, потім – на рахунок 26). І лише після цього всю вартість виробленої готової 
продукції списувати на фінансовий результат із відповідними коригуваннями. У результаті 
кредитове сальдо рахунку 79 і буде собівартістю реалізованої продукції. 

Таким чином, ми можемо зробити висновок про неоднорідність, проблематичність та су-
перечливість показника обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) малих підприємств, який, 
з однієї сторони, характеризує позитивно виробничу діяльність підприємства, а з іншої – ви-
ступає обмежуючим фактором запровадження спрощеної системи оподаткування суб’єктів ма-
лого підприємництва. 

Сутність спрощеного обліку витрат операційної діяльності для суб’єктів малого бізнесу 
згідно П(С)БО 25 полягає, на нашу думку, насамперед, у скороченні облікових процедур при 
списанні прямих витрат на виробництво продукції чи виконання робіт. Проте,  таке спрощення 
допускає цілий ряд умовностей, які вимагають на практиці уточнення величини прямих витрат 
при оцінці незавершеного виробництва, справедливої вартості готової продукції і т.д.  

 
 

6.5.4. Система організації та оподаткування малого бізнесу:  
вітчизняний та міжнародний досвід 

 
Питання спрощеної системи оподаткування є одним з важливих для суб’єктів малого пі-

дприємництва. Воно також є важливим й для держави, оскільки  для авторитету у зовнішньое-
кономічному просторі їй необхідно забезпечити стабільний економічний розвиток малого під-
приємництва як одного з важливих елементів ринкової системи. 

На сьогодні спрощена система оподаткування, обліку і звітності являє собою сплату 
суб’єктами підприємництва – юридичними особами єдиного податку. Особливості застосуван-
ня спрощеної системи оподаткування закріплено Указом Президента України «Про спрощену 
систему оподаткування, обліку і звітності суб’єктів малого підприємництва» [20; 21]. Викорис-
тання в Україні спрощеного режиму оподаткування суб’єктів малого підприємництва зумовило 
виникнення низки проблем, пов’язаних із справлянням податку на додану вартість, податку з 
доходів фізичних осіб і відрахувань до державних фондів соціального страхування, мінімізаці-
єю доходів при оподаткуванні суб’єктів підприємницької діяльності, які здійснюють господар-
ські операції із суб’єктами малого бізнесу. Міжнародна практика застосування спрощених 
(спеціальних) режимів оподаткування малого підприємництва відрізняється від вітчизняної та 
сприяє підвищенню ефективності діяльності малих підприємств, що свідчить про необхідність 
її удосконалення  в Україні. 

Проблемам застосування й розвитку спрощеної системи оподаткування присвятили праці 
і дослідження такі вітчизняні вчені та фахівці як Бутинець Ф.Ф., Голов С.Ф., Данілов О.Д. та ін. 
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В їхніх роботах розглядаються проблеми податкового обліку, висвітлюються переваги та 
недоліки даної системи оподаткування[5; 10; 12]. 

Мале підприємництво – дуже чутливий сектор економіки, який є найвразливішим для та-
ких несприятливих чинників, як фінансові труднощі, циклічні коливання, інфляція, податковий 
тиск тощо. Особливого значення слід надавати формуванню малого підприємництва з огляду 
на його специфічну та фундаментальну роль у ринковій економіці і критерії визнання. В пункті 
7 ст.63 Господарського кодексу України зазначено, що залежно від кількості працюючих та об-
сягу валового доходу від реалізації продукції за рік підприємства можуть бути віднесені до ка-
тегорії  малих, середніх або великих підприємств. Малими  визнаються підприємства будь-якої 
форми власності, в яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік 
не перевищує 50 осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 
за цей період не перевищує 70 мільйонів гривень. Великими підприємствами визнаються підп-
риємства, в яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік пере-
вищує 250 осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік 
перевищує суму 100 мільйонів гривень. Усі інші підприємства визнаються середніми.  

Малі підприємства по кількості у порівнянні із великими підприємствами переважають в 
усіх розвинутих країнах світу, а у якості критеріїв віднесення до малого підприємства прийняті 
три основні показники: розмір активів, виручка від продажу, середня чисельність працівників 
(табл. 6.20) [29]. 

Таблиця 6.20 
Критерії визначення малого підприємства в різних країнах 

№ 
з/п 

Країна 
Критерії визначення малого підприємства 

розмір активів виручка від продажу середня чисельність 
працівників, осіб 

1 Бельгія підприємства, які не перевищують жодне із значень 
3,125 млн. євро 6,25 млн. євро 50 

2 Данія підприємства, які не перевищують протягом двох років підряд жодне із значень 
20 млн. датських крон 40 млн. датських крон 50 

3 Франція підприємства, які не перевищують два із значень 
0,267 млн. євро 0,534 млн. євро 10 

4 Німеччина підприємства, які не перевищують два із значень 
3,4 млн. євро 6,9 млн. євро 50 

5 Ірландія підприємства, які не перевищують два із значень 
1,9 млн. євро 3,8 млн. євро 50 

6 Італія підприємства, які не перевищують два із значень 
3,65 млн. євро 7,3 млн. євро 50 

7 Нідерланди підприємства, які не перевищують два із значень 
3,5 млн. євро 7,0 млн. євро 50 

8 Норвегія підприємства, які не перевищують два із значень 
30 млн. норв. крон 60 млн. норв. крон 50 

 
9 Іспанія підприємства, які не перевищують протягом двох років підряд два із значень 

2,4 млн. євро 4,7 млн. євро 50 
10 Швейцарія підприємства із середньою чисельністю не більше 20 осіб 
11 Англія підприємства, які не перевищують два із значень 

1,4 млн. фунтів 
стерлінгів 

2,8 млн. фунтів 
стерлінгів 

50 
 

12 США якщо підприємство зареєстроване у Канаді або США; не є 
інвестиційною компанією; дочірнє підприємство, більша частина капіталу якого 
належить материнській компанії 
- 25 млн. дол. США  

13 Австралія підприємства, які не перевищують два із значень 
5 млн. дол. 10 млн. дол. 50 

 
Невід’ємною складовою конкурентоспроможності бізнесу є «легкість» його ведення в 

країні. Експертами Світового банку виділяються 10 складових, які дозволяють визначити рей-
тинг країни з позиції легкості ведення бізнесу. Doing Business – річний звіт Світового банку, 
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який дає змогу об’єктивно оцінити законодавство, пов’язане з регулюванням підприємницької 
діяльності, та його правозастосування [25]. 

Згідно з останньою доповіддю Doing Business 2009 Україна посіла 145-ту позицію серед 
181 країн світу (країни ранжуються від 1 до 181 місця, де перша позиція відповідає найкращо-
му результату), розташувавшись позаду таких країн, як Казахстан (70-та позиція), Молдова 
(103-тя), Киргизстан (68-ма), Ефіопія (116-та), Росія (120-та), Білорусь (85-та), Уганда (111-та), 
Мозамбік (141-ша), Іран (128-ма), Узбекистан (138-ма). Для порівняння: в 2006 році Україна 
займала 128-му позицію серед 175 країн [25]. Експертна оцінка рейтингів за всіма складовими 
для України наведена в табл. 6.21 [25]. 

 
Таблиця 6.21 

Рейтинг України за «легкістю» ведення бізнесу 
Складові ведення бізнесу Ведення бізнесу, 2008 Зміна рейтингу 

Бізнес в цілому 145 -1 
Реєстрація підприємств 113 -15 
Отримання дозволу на будівництво 175 -4 
Наймання робочої сили 103 +3 
Реєстрація власності 142 +2 
Кредитування 61 +33 
Захист інвесторів 141 -1 
Оподаткування 180 0 
Міжнародна торгівля 121 -10 
Забезпечення виконання контрактів 48 -1 
Ліквідація підприємств 143 0 

 
Звичайно, що у зв'язку із існуванням багатьох суб'єктивних факторів у розрахунку будь-

яких рейтингів, недоступності за об'єктивних умов усіх належних чинників для порівняння різ-
них країн та цілою низкою інших причин з такими оцінками міжнародних експертів можна як 
погоджуватися, так і сперечатися. В той же час, безумовно, такі рейтинги дозволяють нам оріє-
нтуватися щодо розвитку нашої країни у порівнянні з іншими країнами світу і відслідковувати 
ті моменти, на які необхідно звертати увагу при формуванні державної політики у відповідній 
сфері. 

При цьому також слід уточнити, що за рядом факторів Україна на європейській арені має 
ряд конкурентних переваг, а саме: норми регуляторної політики [18; 22; 24] і спрощена система 
оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва  [20; 21], що надає малим пі-
дприємствам можливість обирати самостійно систему обліку і оподаткування для цілей зменшен-
ня податкового тиску. 

У країнах Європейського Союзу склалася інша ситуація. Однією з найпоширеніших 
форм стимулювання розвитку сектора малого підприємництва в розвинутих країнах Європи є 
створення для них преференцій в оподаткуванні шляхом введення спеціальних податкових 
правил (Франція) або застосування загальних правил з окремими пільгами для малих підпри-
ємств (Великобританія). Тому доцільно розглянути міжнародну практику застосування спро-
щених (спеціальних) режимів оподаткування малого підприємництва та необхідність її адапта-
ції й застосування в Україні. 

У Франції застосовуються спеціальні (спрощені) податкові режими для малих та середніх 
підприємств залежно від величини їхнього обороту. Такі підприємства не подають декларації 
про податок на додану вартість, проте виплачують прибуткові податки, рівень яких залежить 
від сфери діяльності (торговельні операції, послуги тощо).  

При спрощеному податковому режимі застосовується спрощена форма звітності – малі та 
середні підприємства подають до податкових органів основні дані про свій баланс, основні фо-
нди, розмір інвестицій та фінансові результати діяльності. Підприємства, що надають послуги, 
можуть зменшити свій оподатковуваний дохід, якщо пройдуть перевірку в офіційного аудито-
ра. 

Для малих та середніх підприємств у Франції діє спрощений режим декларування прибу-
тку та сплати податків, за яким фактичні видатки та витрати відносять на виробництво. Середні 
й малі підприємства зобов’язані реєструватися платниками ПДВ, але сплачувати зазначений 
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податок не щомісячно, а щоквартально. До обліку та звітності таких підприємств ставляться 
менш жорсткі вимоги у порівнянні з великими підприємствами. Малі та середні підприємства, 
що мають статус юридичної особи і належать фізичним особам, застосовують знижену ставку 
податку на прибуток 19%, а не 33,8%. Частина оподатковуваного прибутку, з якого стягується 
зменшена ставка податку, має бути використана підприємством для капіталовкладень. 

У Великобританії малі та середні підприємства розраховують і декларують доходи на за-
гальних підставах, хоча з певними винятками. Підприємства, річний дохід яких менший ніж 15 
тис. фунтів стерлінгів, заповнюють просту податкову декларацію без детальних даних про 
свою діяльність, активи чи зобов’язання. У країні застосовується прогресивна шкала оподатку-
вання прибутку. Для малих підприємств законодавством передбачена податкова знижка на 
амортизацію будівель та устаткування, яка дає змогу вираховувати з бази оподаткування до 
40%, також застосовуються податкові пільги на інвестиції в інформаційні технології, засоби 
зв’язку та науково-дослідницьку діяльність.  

У країнах ЄС спрощені системи оподаткування суб’єктів малого підприємництва, анало-
гічні єдиному податку в Україні, не використовуються. Натомість набули поширення інші фо-
рми державної підтримки цього типу підприємств [22]: 

– звільнення деяких видів підприємств від необхідності ведення звітності про результати 
господарської діяльності та запровадження спрощеної системи бухгалтерського обліку та звіт-
ності; 

– запровадження спеціальних режимів оподаткування податком на додану вартість де-
яких видів операцій, характерних для фермерських господарств і сільськогосподарських коо-
перативів; 

– використання податків на оціночний (вмінений) дохід і мінімальні податки. 
Отже, однією з найвагоміших переваг вітчизняної спрощеної системи оподаткування є 

спеціальний порядок податкового обліку, який: по-перше, дає змогу істотно знизити 
трудомісткість обліково-аналітичних процедур і по-друге, зменшити ризик податкових поми-
лок і відповідних штрафних санкцій, але основною перевагою все ж є те, що використання 
спрощеної системи оподаткування для платників податків є звільнення їх від сплати багатьох 
інших податків [10, c.181].  

Суттєвою перевагою спрощеної системи оподаткування є зменшення податкового тиску 
на представників малого та середнього бізнесу. Але слід сказати, що спрощена система не пов-
ністю вирішила питання про усунення тіньової економіки малого та середнього бізнесу. Не-
зважаючи на те, що підприємство не отримує великих прибутків, воно своїм переходом на 
спрощену систему оподаткування страхує себе від численних перевірок, непорозумінь та 
штрафів, які часто зустрічаються на практиці. Також спрощена система оподаткування обліку 
та звітності дозволяє невеликому підприємству зменшити чисельність штату бухгалтерії і за-
вдяки цьому підняти свою рентабельність через зменшенння витрат на оплату праці [10, c. 
182].  

Тіньовий товарооборот в сфері малого бізнесу виникає внаслідок прихованого надання 
послуг, як легальними підприємствами, так і за рахунок незареєстрованих підприємств і фізич-
них осіб. Особливої уваги вимагає неорганізований сектор торгівлі, який охоплює мережу під-
приємств різних галузей діяльності, а також сфера оптової торгівлі [25].  

За даними фахівців Західного регіонального управління Державної прикордонної служби 
України протягом 2007 року лише на західних кордонах у контрабандистів вилучили товарів на 
суму 70,7 млн. грн. Згідно з офіційними джерелами у лютому 2008 року порівняно з аналогіч-
ним періодом попереднього року вдвічі збільшились надходження до державного бюджету від 
роботи митниці за рахунок часткової ліквідації контрабандних потоків та тіньових схем. Таким 
чином, додатково в лютому отримано 3 млрд. 762 млн. грн. Доказом високого рівня тінізації 
товарообороту в Україні є також результати оцінки відповідно до балансового методу у розрізі 
стратегічно важливих груп товарів (табл. 6.22) [25]. 

Рівень тінізації за досліджуваними групами товарів залишається критично високим, що 
вимагає розробки та реалізації ефективних рішень щодо зменшення цього показника. Система 
регулювання бізнесу шляхом видачі дозволів і проведення перевірок в Україні одна з найжорс-
ткіших серед країн пострадянського простору. Наприклад, частка підприємств, які одержують 
дозволи протягом року, в Україні вища (54 %), ніж у Білорусі (45%), Узбекистані (33 %) і Гру-
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зії (6 %), а частка підприємств, перевірених різними контролюючими органами протягом року 
(95 %) – на рівні  показника Таджикистану (96 %) [25]. 

 
Таблиця 6.22 

Рівень тінізації в Україні у розрізі окремих груп товарів відповідно до балансового методу, % 
 

Рік/група 
товарів 

Автомобілі Взуття 
Побутова тех-

ніка 
Будівельні мате-

ріали 
Дорогоцінне ка-

міння 
2003 53,4 30,7 52,9 40,2 30,4 
2004 48,6 32,0 54,0 42,4 33.8 
2005 46,3 32,4 50,2 45,7 38,4 
2006 52,2 36 53,7 47,2 38,9 
2007 54,6 37,8 58,1 47,2 41,3 

 
Отже, окремі положення організації малого бізнесу, його обліку і оподаткування потре-

бують визначеного доопрацювання із врахуванням сучасних досягнень в організації діяльності 
та податковій системі малих підприємств на міжнародному рівні. 
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Розділ 7. АДМІНІСТРАТИВНІ БАР’ЄРИ НА ШЛЯХУ РОЗВИТКУ  
 ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

 
7.1. Административные барьеры в развитии предпринимательства:  

содержание и механизмы преодоления 
 
Все большая открытость экономики Украины и ориентация ее на Европейский рынок вы-

зывает необходимость изменений в процессе выработки государственной политики в области 
предпринимательской деятельности с целью снижения регуляторных нагрузок на субъектов 
хозяйствования, повышения их конкурентоспособности. 

Украина находится на этапе построения системы государственной регуляции адекватной 
современной смешанной экономике. При этом активно используются отдельные механизмы 
государственного управления, которые положительно зарекомендовали себя в государствах с 
развитой экономикой. Одним из таких механизмов является регуляторная политика. Однако, 
формальное, без учета специфики государственного управления в Украине, включение в нор-
мативно-правовые акты требований относительно осуществления регуляторной политики, ко-
торые положительно зарекомендовали себя в других странах мира, не приводит к кардиналь-
ному улучшению качества государственного управления сферой хозяйственной деятельности.  

Поэтому, к настоящему времени, система государственной регуляции, эффективность ко-
торой всегда влияла на экономическое развитие  страны, превратилась в тормоз модернизации 
украинской экономики. Мировой финансовый кризис, начавшийся в конце 2008 года, привел к 
внезапному свертыванию международных финансовых рынков, что обусловило коллапс кре-
дитного рынка в Украине. Влияние мирового финансового кризиса на украинскую экономику 
обострялось несостоятельностью страны к завершению регуляторных реформ, целью которых 
являлось усиление роли малого и среднего предпринимательства, упрощение регуляторных 
процедур, а также общее улучшение предпринимательского климата с целью создания предпо-
сылок для будущего экономического роста.  

Пороговой величиной, свидетельствующей о том, что в стране осуществилась критиче-
ская масса рыночных преобразований, созданы благоприятные условия для бизнеса, эффектив-
ного использования инвестиций, по мнению экспертов Всемирного банка, является состояние 
экономики, когда доля малого бизнеса достигает примерно 40% от общей численности заня-
тых. Это положение подтверждается опытом стран с переходной экономикой (Венгрии, Поль-
ши, Чехии, Эстонии), успешно решивших проблему ускоренного экономического роста, суще-
ственного повышения жизненного уровня населения. В экономически развитых странах доля 
малого бизнеса, как по численности занятых, так и в общем объеме ВВП, как правило, превы-
шает 50%. Малое предпринимательство является наиболее важным стимулом экономического 
роста. Данный сектор экономики обеспечивает занятость населения, в значительной мере спо-
собствует формированию конкурентной среды, установлению рыночного равновесия, то есть 
играет большую роль в решении экономических и социальных задач. 

В то же время, как свидетельствует мировой опыт, в силу присущих ему особенностей, 
малый бизнес нуждается в особом к себе отношении. Он, в отличие от крупного бизнеса, наи-
более чутко и болезненно реагирует на все барьеры, с которыми приходится сталкиваться в хо-
де любой хозяйственной деятельности. Не случайно во всех развитых странах сформировались 
самостоятельные системы государственной поддержки малого предпринимательства, преду-
сматривающие специальные меры по снижению бремени многочисленных барьеров, препятст-
вующих развитию предпринимательства. В разных странах и в разные периоды их развития 
перечень наиболее ощутимых барьеров, их ранжирование могут изменяться. Однако есть барь-
еры, связанные с нехваткой капитала, доступом к нему, а также рыночные барьеры, вызванные 
ограниченным спросом и условиями конкуренции. В отдельные группы выделяют барьеры, 
связанные с политикой государства по отношению к малому предпринимательству, куда отно-
сят и налоговую систему, барьеры, обусловленные отсутствием доступа к информации. 

В Украине в течение последних 20 лет, как показывают опросы предпринимателей, раз-
витие малого и среднего предпринимательства тормозится избыточной регуляцией со стороны 
органов власти всех уровней и органов местного самоуправления. В результате возникают ад-
министративные барьеры, которые увеличивают расходы на создание и функционирование 
бизнеса, ведут к снижению уровня конкуренции и соответственно общей эффективности эко-
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номики. В отличие от среднего и крупного бизнеса субъект малого предпринимательства не 
может заплатить за вход на рынок «авансом». Система административных барьеров является 
очень сложной, запутанной и противоречивой. Чрезмерное административное давление на 
субъекты малого и среднего предпринимательства не только наносит им прямой ущерб (проис-
ходит увеличение прямых и косвенных издержек), но и самым непосредственным образом бло-
кирует положительные внешние эффекты для всей экономики и социальной сферы страны. 

Таким образом, административные барьеры в деятельности субъектов предприниматель-
ства появляются как следствие несовершенства государственного административного регули-
рования их деятельности в процессе принятия и исполнения законодательных и иных  норма-
тивных актов. Несовершенство администрирования выливается в многочисленные  препятст-
вия со стороны органов власти и управления, связанные с необходимостью выполнения обяза-
тельных правил и процедур, предусмотренных законодательными и нормативными актами, а 
также действиями органов власти и их должностных лиц, которые излишне ограничивают сво-
боду предпринимательской деятельности и затрудняют создание и развитие новых предприни-
мательских структур. Уровень подготовки и исполнения законодательных актов зависит, как 
правило, от «зрелости» исполнительной власти. 

В настоящее время особенно актуальным является анализ проблемных вопросов, связан-
ных с существованием административных барьеров, и разработка рекомендаций по их преодо-
лению. При этом субъекты хозяйствования, представители бизнес-среды и независимые эксперты 
должны выступать непосредственными участниками регуляторного процесса. С целью исследова-
ния условий ведения бизнеса и выявления административных барьеров, а также разработки соответ-
ствующих рекомендаций сектором организационных структур рыночной экономики Института эко-
номики промышленности НАН Украины был проведен ряд социологических опросов, а также сде-
лан анализ аналогичных опросов, осуществленных Международной финансовой корпорацией 
(IFC). 

Результаты исследования бизнес-среды в старопромышленных регионах - Донецкой и 
Луганской областях, свидетельствуют, что действующие в Украине административные барьеры 
при развитии  предпринимательской деятельности, в частности, существующая разрешитель-
ная система и контроль за деятельностью юридических и физических лиц-предпринимателей 
препятствуют стабильному экономическому росту и выходу субъектов предпринимательства 
на Европейский рынок. Поэтому вопрос о сокращении административных барьеров с целью 
улучшения бизнес-среды становится чрезвычайно важным для дальнейшего развития малого и 
среднего предпринимательства и экономического роста в Украине. 

В начале 80-х годов XX в. европейские страны активизировали работу по оценке и уст-
ранению излишнего административного вмешательства государства в деятельность субъектов 
хозяйствования, в первую очередь, субъектов малого предпринимательства, которая получила 
название дерегуляции. Данная работа была обусловлена осознанием объективной необходимо-
сти усиления роли малого бизнеса в экономическом развитии как наиболее динамично разви-
вающегося сектора экономики. Практика дерегуляции выявила еще один важный результат: 
снижение административного вмешательства генерирует дополнительный рост экономики, со-
кращает расходную и увеличивает доходную часть бюджета. Таким образом, сокращение ад-
министративных барьеров стало рассматриваться как резерв роста экономики. В середине 90-х 
годов к аналогичной работе приступили и страны бывшего Советского Союза, поскольку ад-
министративные барьеры мешают росту нового предпринимательского сектора экономики, 
снижая благосостояние населения страны, усугубляя негативную роль государства  в развитии 
бизнеса. 

 Как свидетельствует зарубежная практика государственного управления, в странах 
трансформационной экономики доминирование государственного регулирования разреши-
тельно-предписывающего типа приводит к бюрократизации, нормативному своеволию, распа-
ду экономических и правовых принципов функционирования государственных органов. В их 
деятельности начинает преобладать отстаивание групповых, ведомственных, неформальных 
экономических интересов. А некоторые государственные органы прибегают к сознательному 
созданию административных барьеров, за преодоление которых граждане обязаны платить.  

Регуляторные нормы, как обязательные для выполнения всеми субъектами отношений, 
начинают приобретать характер административно-разрешительных и административно-
контрольных монополий и функционировать по собственным критериям целесообразности и 
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правилам, независимым от общеполитических и общеэкономических приоритетов развития, 
негативно влиять и тормозить общие процессы социально-экономического развития. Вследст-
вие этого система государственного регулирования начинает все меньше проявлять себя как 
инструмент рыночной коррекции, оптимизации, уравновешивания общественно-
экономических и общественно-политических отношений и превращаться в постоянно-
действующее административное средство практически безнаказанного присвоения и перерас-
пределения общественных благ [1].  

Следует отметить, что система барьерного регулирования приводит к «эффекту блоки-
ровки»: любые попытки отменить определенные входные барьеры наталкиваются на сопротив-
ление заинтересованных групп внутри государственного аппарата и коммерческих структур, 
делающих бизнес на «барьерах». Кроме того, в создании барьеров заинтересованы не только 
те, кто получает ренту от введения барьера, но и те, кто осуществляет текущий контроль. По-
этому тенденция к расширению барьерного регулирования связана не только с неэффективно-
стью существующих барьеров, но и с прямой экономической заинтересованностью групп спе-
циальных интересов.   

В связи с этим, основным направлением поддержки предпринимательства, в частности, в 
Российской Федерации стали дебюрократизация и сокращение административных барьеров 
путем ограничения сферы действий чиновников. В стране был  принят пакет законов по дебю-
рократизации в таких сферах, как регистрация, лицензирование отдельных видов деятельности, 
защита прав предпринимателей при проведении государственного контроля и надзора, разви-
тие саморегулирования, упорядочение сертификации, стандартизации и сферы обязательных 
требований к продукции и производству. Итогом принятия данных мер  стало существенное 
сокращение перечня лицензируемых видов деятельности, упорядочена процедура регистрации 
нового бизнеса, создана база для наведения порядка в сфере государственного контроля за дея-
тельностью предпринимателей, и сокращения обязательных требований [2]. Рассматривая рос-
сийский пример дебюрократизации, следует отметить довольно высокую эффективность мер 
первой ее волны, в результате которых были достигнуты значимые результаты. В частности, 
меры по дебюрократизации стали одним из факторов экономического подъема российской 
экономики в начале 2000-х гг.  

Обобщая опыт дерегуляции в странах постсоветской экономики, можно констатировать, 
что в ситуации ослабленных обратных связей и широкого распространения коррупционных от-
ношений борьба с бюрократией и стремление ограничить чиновников, поставленной цели дос-
тигнуть не может. Скорее, она провоцирует перераспределение ресурсов между различными 
группами интересов внутри бюрократии, причем преимущественно путем «расчистки поля» от 
мелких и слабых групп – в пользу более мощных и влиятельных. Об этом очень ярко свиде-
тельствует российский опыт дебюрократизации. 

В Украине административные барьеры как способ регуляции хозяйственной деятельно-
сти возникли в ответ на товарную интервенцию начала 90-х годов. Массовое проникновение на 
рынок некачественных и опасных товаров, а также быстрое развитие рынка услуг привели к 
тому, что меры особенного контроля, в частности, сертификация и лицензирование, стали при-
меняться для многих товаров и услуг. Однако на практике создать реальные механизмы кон-
троля качества товаров и услуг оказалось невозможным именно из-за чрезвычайно широкого 
применения подобных механизмов. Реальный контроль качества был подменен контролем на 
бумаге. То есть, фактически административные барьеры привели к необходимости покупки 
права заниматься деятельностью или продавать товар [3].  

Действие административных барьеров на практике приводит к повышению уровня тран-
сакционных расходов. Как показали Д. Норт и Дж. Уоллис, развитие рыночных отношений в 
переходной экономике обусловливает возникновение и развитие трансакционного сектора [4, 
c.122-123]. Соответственно их трактовке к трансакционному сектору относятся отрасли, основ-
ной функцией которых является обеспечение перераспределения ресурсов и продукции с наи-
меньшими средними трансакционными расходами. Действительно, в Украине в результате ад-
министративных барьеров и ограничений средние трансакционные расходы остаются на недо-
пустимо высоком уровне, который ограничивает объем и количество договоров (соглашений), 
приводит к увеличению предельных расходов предприятий, которые поддались их влиянию. 
Кроме того, создание административных барьеров влечет и рост расходов предпринимателей, 
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связанных с текущим контролем. В то же время контроль за наличием или отсутствием опреде-
ленных бумаг – привлекательное поле деятельности для проверяющих. 

Подобная система функционирования барьерной регуляции приводит к неудаче любых 
попыток упразднить определенные входные барьеры. Это является следствием сопротивления 
заинтересованных групп внутри государственного аппарата и коммерческих структур, которые 
делают свой бизнес именно на таких барьерах. Кроме того, в создании новых препятствий за-
интересованы и те, кто получает доходы от предоставления распределительных преимуществ 
непосредственно от существования этого барьера, и те, кто осуществляет текущий контроль. 
Тенденция к расширению барьерной регуляции связана не только с неэффективностью сущест-
вующих барьеров, но и с прямой экономической заинтересованностью групп специальных ин-
тересов. 

Так, на начальном этапе осуществления регуляторной реформы, который проходил в со-
ответствии с Указом Президента Украины «Об устранении ограничений, которые сдерживают 
развитие предпринимательской деятельности» от 03.02.1998 г. № 79/1998, «пробная» попытка 
дерегуляции – отмена сертификации станции технического обслуживания в Полтаве - показала, 
какое сильное противодействие вызывают такие действия  со стороны заинтересованных лиц. 
Ведомство, которое занимается вопросами сертификации подняло в атаку его региональные 
отделения, которые, в свою очередь, оказали давление на предпринимателей. В Государствен-
ный комитет по регуляторной политике и развитию предпринимательства Украины начали по-
ступать письма, жалобы и просьбы возобновить сертификацию. Это привело к парадоксальной 
ситуации, когда предприниматель сам просит возобновить для него дополнительное платежное 
бремя. Это означает, что давление оказывается на местном уровне.  

Новый этап в осуществлении государственной регуляторной политики начался с приня-
тием Закона Украины «О принципах государственной регуляторной политики в сфере хозяйст-
венной деятельности» от 11.09.2003 г. № 1160-IV [5].  Законом устанавливалась обязательность 
соблюдения административных процедур при подготовке и внедрении регуляторных актов, 
влияющих на условия предпринимательской деятельности. В случае выявления нарушений ор-
ганами исполнительной власти или местного самоуправления порядка подготовки и внедрения 
регуляторных актов специально уполномоченный орган может принимать решения о необхо-
димости устранения нарушений основ государственной регуляторной политики.  

Следующим этапом регуляторной реформы в стране стало проведение в 2005 году уско-
ренного пересмотра регуляторных актов на соответствие принципам государственной регуля-
торной политики. Необходимость такого шага была обусловлена «откровенным игнорировани-
ем» регуляторными органами отдельных норм Закона Украины «О принципах государственной 
регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности», в частности, относительно необ-
ходимости проведения регуляторными органами на протяжении года с момента вступления в 
силу Законом пересмотра собственных нормативно-правовых актов на соответствие принципам 
государственной регуляторной политики.  

Результатом этого этапа, на который в некоторых странах с переходной экономикой по-
трачены годы, стала серьезная расчистка правового поля от лишних регуляций, упорядочива-
ние регуляторной деятельности органов исполнительной власти. Было пересмотрено 9340 ре-
гуляторных актов на соответствие принципам государственной регуляторной политики. Из них 
5184 акта (или 55,5%) были признаны такими, которые не отвечают принципам, а следователь-
но были отменены или испытали изменения. Учитывая отмеченное, на тот момент назрел во-
прос относительно необходимости комплексного подхода к пересмотру регуляторной базы, по-
строенной по отраслевому принципу. Первыми тремя сферами, которые были определены пер-
воочередными для улучшения государственной правовой регуляции, являлись землепользова-
ние, строительство и туризм.   

Программой экономических реформ на 2010-2014 гг. «Зажиточное общество, конкурен-
тоспособная экономика, эффективное государство» предусмотрены меры в области дерегуля-
ции и развития предпринимательства по десяти направлениям: разрешительная система, лицен-
зирование; административные услуги; учреждение бизнеса и выход из бизнеса; государствен-
ный контроль и надзор; обеспечение безопасности продуктов питания; техническое регулиро-
вание; реформирование таможенных процедур; привлечение инвестиций и содействие разви-
тию предпринимательства; государственная регуляторная политика. Основным индикатором 
успеха программы является повышение позиции Украины в международном рейтинге Всемир-
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ного банка «Ведение бизнеса – 2012» «простота ведения бизнеса» до 40 позиций, то есть с 142 
на 102 место из 183-х стран. 

Таким образом, в Украине в целом сформирована нормативно-правовая база, которой 
определены правовые принципы государственной регуляторной политики в сфере хозяйствен-
ной деятельности и меры по дерегуляции хозяйственной деятельности. Однако в мировом рей-
тинге ведения бизнеса в 2010 году, который оценивает законодательство, связанное с регуля-
цией предпринимательской деятельности, Украина заняла лишь 139 позицию среди 178 стран 
мира, в то время как Россия заняла 106 место, а Беларусь - 110. В 2006 году Украина занимала 
128 позицию среди 175 стран. 

В своей деятельности властные структуры разрабатывают и используют разные методы 
административного регулирования предпринимательской деятельности. В их число входят: 
статистическая, оперативная, специальная отчетность; получение лицензий, сертификатов, ре-
гистрационных удостоверений юридических лиц и частных предпринимателей; открытие (за-
крытие) банковских счетов и т.д. 

При этом можно констатировать, что административные барьеры сдерживают развитие 
предприятий, снижают занятость населения, ослабляют конкурентоспособность хозяйствую-
щих субъектов, влекут затраты средств и времени для конкретного предприятия и индивиду-
ального предпринимателя. Поэтому стоит задача систематизации административных барьеров 
с целью выявления путей сокращения трудозатрат на их преодоление в стоимостном и физиче-
ском измерениях. 

Уровень экономической свободы общества в решающей мере определяется действенной 
политикой государства по обеспечению равных условий хозяйствования и наличием админист-
ративных барьеров для ведения хозяйственной деятельности. При этом величина экономиче-
ских потерь общества от существования административных барьеров в абсолютной и относи-
тельной оценке в сравнении с макроэкономическими индикаторами валового внутреннего про-
дукта, налоговых поступлений, доходной и расходной частей госбюджета может характеризо-
вать уровень компетентности и эффективности сложившейся государственной системы управ-
ленческой бюрократии. 

В своем исследовании Международная финансовая корпорация оценила влияние текуще-
го экономического кризиса и существующей регуляторной среды на доходы и прибыль укра-
инских предприятий. Предпринимателей попросили предположить, какими были бы их вало-
вые доходы и прибыли в 2008 году, если бы не было кризиса, и если бы регуляторная среда со-
действовала развитию бизнеса. Предприниматели отметили, что регуляторная среда может так 
же сократить их прибыль, как и экономический кризис. Это может также значить, что до 20% 
прибыли частного сектора Украины теряется из-за неэффективной государственной регуляции. 
Административные барьеры – разрешения, проверки и техническое регулирование стоили ча-
стному сектору Украины в 2008 году 8,2 млрд. грн. [6]. В Российской Федерации наблюдается 
аналогичная картина. По данным экспертной группы экономического факультета МГУ, прово-
дившей оценку потерь общества от существования административных барьеров ведения хозяй-
ственной деятельности, каждый десятый рубль потребителя идет на оплату преодоления тор-
говлей и промышленностью административных барьеров, выстроенных властями всех уровней 
[7]. 

Административные барьеры не просто являются препятствием на пути развития пред-
принимательства, но и создают иную государственную проблему, так как обычной реакцией 
малых предприятий на административные барьеры является уход в «теневую» экономику с це-
лью снижения трансакционных издержек и «бюрократических рисков». Величина объема тене-
вого сектора Украины варьирует от 40% до 70% [3]. А по оценкам правительственного упол-
номоченного по дерегуляции хозяйственной деятельности М.Бродского «90% всего бизнеса 
находится сегодня в Украине в тени» [8]. В результате предприниматели лишаются возможно-
сти получать некоторые услуги, предоставляемые государственным сектором, снижаются по-
ступления в бюджетную систему. 

С начала 90-х гг. и по настоящее время в экономике Украины наблюдается тенденция 
срастания государственно-властных и предпринимательских структур. Коррупция стала источ-
ником многих катаклизмов украинской экономики, она серьезно подорвала авторитет страны в 
глазах мировой общественности. По индексу восприятия коррупции Украина (вместе с Никара-
гуа, Пакистаном и Коморскими островами) занимает 134 место среди 180 стран мира [9]. Госу-
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дарственные служащие в Украине могут оказывать существенное влияние на смену финансо-
вых потоков и выдавать разрешения на занятие теми или другими видами хозяйственной дея-
тельности, которые являются объективной основой для рентоориентированого поведения и 
присвоения административной ренты.  

Низкий уровень оплаты труда государственных служащих, зависимость определенных 
управленческих звеньев, - разрешительных, контрольно-наблю-дательных, информационных, 
консультационных, уведомительных - от отдельного должностного лица и преобладание в ад-
министративных процедурах управления не системно управленческих, а персональных и еди-
ноличных методов принятия решений, - все эти факторы в комплексном проявлении и взаимо-
действии создают системные условия для сохранения и распространения коррупции. Практика 
подтверждает такую закономерность: чем сложнее является регуляторная среда для ведения 
хозяйства на центральном и региональном уровнях – разрешительно-согласовательные и тамо-
женные процедуры, налогообложение, аренда, землепользование, - тем больше оснований по-
лучают представители органов власти для вымогания взяток в той или другой форме и совер-
шения коррупционных действий [10]. 

Исследования Международной финансовой  корпорации ежегодно свидетельствуют, что 
предприниматели подтверждают существование неофициальных платежей для ускорения про-
цесса регистрации предприятия, получения разрешения или сертификата, регистрации стандар-
та, прохождения проверки и тому подобное. Каждое третье предприятие подтвердило, что в 
2008 году оно пользовалось разнообразными «неофициальными способами решения вопросов» 
с государственными должностными лицами, так называемый коррупционный «налог» (доля 
доходов, потраченная на неофициальные платежи) составлял около 6% годового дохода сред-
него украинского предприятия. В то же время, в 2008 году 20% времени руководством пред-
приятий тратилось на разные «неофициальные способы решения вопросов» с государственны-
ми должностными лицами [6]. 

Громоздкая система выдачи разрешительных документов является сферой, где сохраня-
ются значительные барьеры для начала хозяйственной деятельности, и где коррупция наиболее 
распространена. По данным опроса Международной финансовой корпорации в 2009 году 86% 
опрошенных предпринимателей указали на проблему получения разрешений и согласований. 
Разрешительная система в Украине остается наиболее бюрократической и обременительной  
среди постсоветских государств.  Вопросы  в  этой  сфере регулируют тысячи актов регулятор-
ных органов. Действующее законодательство позволяет многочисленным государственным ор-
ганам устанавливать индивидуальные требования к получению разрешений на ведение хозяй-
ственной деятельности, определять процедуры и сроки выдачи разрешений. Как отметил пре-
зидент союза арендаторов и предпринимателей Украины, большой проблемой ведения малого 
и среднего бизнеса является существующая разрешительная система. Необходимые разреше-
ния, договоры аренды на землю и помещения оформляются лишь на один год, в то время, как 
на прохождение разрешительных процедур иногда необходимо до двух лет [11].  

Значительным административным барьером остается также неэффективность  системы 
государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности. Многочисленные 
центральные и местные органы власти имеют право осуществлять плановые и внеплановые 
проверки, которые всегда были острой проблемой для предпринимателей. В связи с этим в 
2007 году было принято законодательство, которое предусматривало кардинальную пере-
стройку системы надзора в сфере предпринимательской деятельности. Однако контролирую-
щие органы задержали подготовительную работу, и переход на новые стандарты проверок не 
состоялся. 

По выводам экспертов Международной финансовой корпорации количество проверок на 
предприятиях Украины не снизилось. До сегодняшнего дня налоговые инспекции проводят 
плановые и внеплановые проверки малого и среднего бизнеса, не принимают отчеты предпри-
ятий за прошлый год. Тем самым, фактически полностью игнорируется Закон Украины «О вне-
сении изменений в некоторые законы Украины относительно упрощения условий ведения биз-
неса в Украине» от 15 декабря 2009г. №  1759-VI, в котором прямо предусмотрен мораторий на 
проверки (за исключением субъектов хозяйственной деятельности с высокой степенью риска).  

Крайне усложненной и неэффективной является система технического регулирования. 
Уровень гармонизации национальных стандартов с международными и европейскими стандар-
тами остается чрезвычайно низким и составляет лишь 25 процентов. Медленное реформирова-
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ние в этой сфере усложняет интеграцию Украины в мировое экономическое пространство [6]. 
По данным опроса Международной финансовой корпорации около 17% респондентов засвиде-
тельствовали, что их продукция подлежит стандартизации. Самыми распространенными вида-
ми стандартизации являются ГОСты и ДСТУ (их получали 68% респондентов чья продукция 
подлежит стандартизации) и стандарты ISO (31%).  

Реформа в сфере стандартов задевает интересы каждого пятого предприятия Украины, 
однако предприятия не принимают активного участия в ее реализации. По данным социологи-
ческих исследований 92% предприятий, продукция которых подлежит стандартизации, не спе-
шат вносить свои предложения в разработку государственных стандартов. Среди причин такой 
пассивности, авторы отмечают нехватку заинтересованности государственных органов в при-
влечении предприятий к разработке стандартов, небольшое число отраслевых ассоциаций и 
просто разочарование предприятий в эффективности любых действий в этом направлении. 

Каждое пятое предприятие самостоятельно разрабатывало технические условия. Для этой 
категории предприятий самой длительной и самой дорогой была регистрация технических ус-
ловий. На процедуру было потрачено около 9 недель и стоила она почти 2700 грн. Каждое де-
сятое предприятие, которое применяло стандарты или регистрировало технические условия, 
указало на необходимость неофициальных платежей. 

Украинские предприятия имеют ограниченные возможности относительно опротестова-
ния действий государственных служащих или привлечения их к ответственности в судах или 
другим способом. В международной практике наблюдается повышение интереса у властных 
структур и бизнеса к сотрудничеству с гражданскими объединениями. В Украине пока еще 
нельзя констатировать, что такая практика партнерства властей разного уровня и гражданских 
институтов стала заметной и распространенной. Ассоциации предприятий не вовлекаются в 
формирование государственной политики, и они не являются эффективными защитниками 
бизнеса. Редко проводится общественное обсуждение проектов законодательных актов. Между 
тем в большинстве случаев в Украине деятельность гражданских институтов в социальной 
сфере оказывается более эффективной, чем предпринимательских или государственных струк-
тур. Административные барьеры являются составной частью инструментария государственно-
го регулирования, которым можно воспользоваться творчески и повысить состязательность на 
данном отраслевом рынке, а можно применить напрямую и добиться сужения или вовсе исчез-
новения данного отраслевого рынка. Однако прежде чем снижать уровень административных 
барьеров, необходимо подготовить гражданское общество к процедуре их устранения. 

Экономические потери общества от существования административных барьеров в разви-
тии предпринимательства складываются из двух составных частей: 

- прямые потери – издержки, связанные с необходимостью исполнения обязательных для 
начала ведения и осуществления хозяйственной деятельности государственных процедур, зна-
чительная часть которых трансформируется в потери населения за счет роста розничных цен; 
возникают из-за официальных и теневых выплат, которые вынуждены осуществлять хозяйст-
вующие субъекты для формального выполнения правил, устанавливающих административные 
барьеры; 

- косвенные потери – снижение эффективности хозяйственной деятельности и недопро-
изводство стоимости по причине замедления вхождения на рынок (наличие административных 
барьеров ведет к снижению роста ВВП, доходов государственного бюджета, рентабельности 
субъектов хозяйствования). 

Расчеты показывают, что больше всего от административного бремени страдают малые 
предприятия, поскольку административное бремя в расчете на одного работника существенно 
различается в зависимости от размера предприятия. Информация, полученная в странах ЕС, го-
ворит о том, что административное бремя в расчете на одного человека для предприятия со 
штатом 1-9 работников составляет в среднем 3500 евро в год, тогда как для фирм со штатом 
100 человек этот показатель равен 600 евро. Те же данные применительно к США  показывают, 
что конкретные затраты и время, связанные с бумажной работой и исполнением администра-
тивных требований, обходятся для фирм с 1-4 работниками в 2090 долларов США на одного 
работника в год. В то же время крупные фирмы с числом работников от 500 до 900 человек 
тратят примерно 120 долларов США на одного работника. Именно поэтому проблема админи-
стративных барьеров во всем мире считается наиболее актуальной, прежде всего для малого 
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бизнеса. В целом же, как показывают расчеты европейских экспертов, административные барь-
еры обходятся предприятиям в странах ЕС в сумму, составляющую порядка 3-4% от ВВП. 

Практика преодоления административных барьеров в зарубежных странах основывается 
на модели смешанного регулирования, предполагающего совместную ответственность бизнеса 
и государства за регулирование отрасли, страны, субъекта предпринимательской деятельности. 
Традиционный механизм, используемый органами государственной власти для устранения ад-
министративных барьеров основан на применении общих норм законодательства, устанавли-
вающих статус субъектов малого предпринимательства и направленных на обеспечение защи-
ты их прав и законных интересов. Один из популярных механизмов деблокирования барьеров 
государства в таких странах, как Великобритания, Германия, Франция, а также Россия основан 
на применении институциональных методов путем создания на законодательном и исполни-
тельном уровнях контролирующих организаций, выполняющих координирующую функцию 
институтов. 

Анализ ситуаций в странах с развитыми рыночными отношениями показал, что админи-
стративные барьеры не снимаются одноразово. Это может породить хаос и еще более тяжелые 
последствия, чем сохранение прежнего их уровня. От того или иного административного барь-
ера можно и нужно отказаться не только тогда, когда установлено, что его наличие сдерживает 
экономическое развитие, но, прежде всего, в том случае, когда найдена форма самоограниче-
ния субъекта рынка. То есть, то рациональное, что ранее было требованием общества, прово-
димым в жизнь по линии государства, должно стать нормой для гражданских институтов, ко-
торую соблюдает не чиновник, а сообщество субъектов рынка.  

В настоящее время в Украине выработана программа конкретных мер по дерегуляции на 
государственном уровне. Для эффективной реализации данных мер необходим отказ от «барь-
ерного» характера государственной регуляции и замена его определенным набором правил, 
поддерживаемых государством и другими экономическими субъектами. При этом необходимо 
использование как методов государственной регуляции, так и механизмов саморегулирования 
хозяйственной деятельности и обеспечение соблюдения правил с помощью негосударственных 
организаций. Предлагаемый подход предусматривает три принципиальных изменения в меха-
низме государственной регуляции: 

- переход к максимально возможному упрощению доступа хозяйствующих субъектов на 
рынок при одновременном повышении ответственности (прежде всего экономической) всех 
участников рынка (в том числе и государства) за реальный результат деятельности; 

- перемещение акцентов с контроля наличия и правильности оформления документов, 
необходимых для ведения той или иной деятельности, реализации тех или иных товаров, на 
контроль самой деятельности, реального качества товаров, реального поведения предпринима-
телей на рынке;  

- создание механизмов ответственности нарушителей не только перед государством, но, 
прежде всего, перед другими экономическими агентами (потребителями, конкурентами и т.п.). 

Предлагаемые меры можно сгруппировать следующим образом: снятие входных барье-
ров; создание и запуск новых механизмов ответственности; изменение характера и функций го-
сударственного контроля. 

Снятие входных барьеров необходимо осуществить путем: 
- упрощения процедуры регистрации (реорганизации) и ликвидации юридических лиц (в 

частности, переход к упрощенной процедуре прекращения деятельности предприятия или фи-
зического лица-предпринимателя, совершаемой лишь на основании судебного решения о пре-
кращении, которое не связано с банкротством, или на основании собственных решений пред-
принимателей о ликвидации); 

- сокращения списка лицензируемых видов деятельности и упрощения процедуры полу-
чения лицензии (уменьшение количества лицензируемых видов работ, законодательно закреп-
ленный исчерпывающий перечень документов, предоставляемых в лицензирующий орган, 
гражданско-правовая ответственность лицензирующего органа за незаконный отказ в выдаче 
или продлении лицензии); 

- ограничения номенклатуры товаров, подлежащих обязательной сертификации, и пере-
ход к иным формам подтверждения соответствия (декларация-заявление, добровольная серти-
фикация и т.п.); обязательные требования к безопасности закрепляются в законах Украины, со-
блюдение же остальных стандартов становится делом добровольным. 
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Усиление ответственности всех хозяйствующих субъектов за реальные результаты дея-
тельности требует не просто введения более жестких норм административной, гражданско-
правовой, уголовной и другой ответственности, а создание принципиально новых механизмов. 
При этом ответственность должна быть не только перед государством, но прежде всего перед 
реально пострадавшими потребителями, конкурентами. Так, необходимо расширение механиз-
мов экономической ответственности за реализацию опасных товаров. Необходимо законода-
тельно установить запрет на ввоз в страну и реализацию продукции без информации о произ-
водителе и организации, уполномоченной представлять производителя на территории Украи-
ны; административную и гражданскую ответственность продавца за реализацию такой продук-
ции. Эти требования позволят избежать ситуации, когда при обнаружении опасного или нека-
чественного товара на территории Украины отсутствует организация, к которой потребитель 
может предъявить претензии.  

При усилении всех видов ответственности за реальные результаты хозяйственной дея-
тельности необходимо расширение спектра возможностей обеспечения такой ответственности. 
Это предполагает наличие гарантий третьей стороны. В качестве подобных гарантов могут и 
должны выступать организации саморегулирования. В их рамках возможен негосударственный 
контроль за соблюдением членами ассоциации требований законодательства и внутренних 
стандартов организации. Кроме того, в рамках организаций саморегулирования реально созда-
ние эффективных механизмов гарантий третьим лицам путем введения субсидиарной ответст-
венности членов организации, использования механизмов коллективного страхования и т.п. 
Если организация саморегулирования действительно обеспечивает мониторинг деятельности 
членов и гарантии третьим лицам, то для членов организации предусматриваются упрощенные 
процедуры текущего государственного контроля. Таким образом, решается еще одна задача – 
сокращается «поле» государственного контроля, что при соответствующем развитии саморегу-
лирования в Украине может способствовать существенной экономии государственных средств. 

Усиление ответственности хозяйствующих субъектов должно сопровождаться и усиле-
нием ответственности государства за нарушение прав хозяйствующих субъектов в ходе выпол-
нения разрешительных и контролирующих функций. Необходимо юридическое закрепление 
такой ответственности, включая полную компенсацию ущерба хозяйствующим субъектам, вы-
званного неправомерными действиями государственных органов. 

Необходимо отметить, что меры по снижению административных барьеров будут эффек-
тивными только при соблюдении ряда условий. Во-первых, реализация этих мер должна осно-
вываться на активизации поведения хозяйствующих субъектов, что включает создание добро-
вольных механизмов ответственности, противодействие незаконному вмешательству государ-
ственных органов в хозяйственную деятельность, пресечение попыток создания администра-
тивных барьеров на уровне отдельных ведомств и регионов, то есть повышение социальной от-
ветственности бизнеса. Во-вторых, необходимы последовательные действия правительства по 
реализации комплекса мер, в том числе по преодолению ведомственного лобби. В-третьих, эф-
фективность неадминистративных видов ответственности во многом зависит от эффективности 
системы разрешения споров. Таким образом, снятие административных барьеров и замена их 
иными способами регулирования требуют реформы судебной системы как основного способа 
разрешения споров. Только при наличии эффективной соответствующей системы возможен ре-
альный запуск механизмов экономической ответственности по частной, а не государственной 
инициативе. 

 
 

7.2. Оценка состояния разрешительной системы и лицензирования 
 
Существующая в стране система выдачи разрешительных документов на протяжении многих 

лет характеризовалась наличием большого количества выдаваемых документов, сложными про-
цедурами их получения (в том числе необходимостью ежегодно их обновлять), отсутствием четкой 
системы нормативно-правовых актов, которыми была бы регламентирована процедура получения 
разрешений (в настоящее время это законы и подзаконные акты, которые иногда прямо противо-
речат друг другу), отсутствием четкой и полной информации о субъектах хозяйствования. Получе-
ние разрешений остается масштабным, длительным и расходным. Разрешительные ведомства 
также перегружены большими объемами работы, что приводит к значительным бюджетным 
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затратам. Наличие такой системы препятствует осуществлению эффективной государственной ре-
гуляции во всех сферах экономики. 

По данным Международной финансовой корпорации примерно 500 тыс. предпринимате-
лей в Украине (приблизительно 25 % тех, кто ведет свой бизнес) работают без регистрации 
[12]. Такое большое число «неофициальных» предпринимателей позволяет предположить, что 
излишнее государственное регулирование бизнеса остается чересчур жестким и дорогостоя-
щим, а выполнение множества формальных требований обременительно для предпринимате-
лей. Высокая предпринимательская активность населения, проявляющаяся в неофициальных 
формах, указывает на то, что потенциал развития малого и среднего бизнеса в Украине еще не 
полностью реализован. 

Необходимость исправления ситуации побуждала государство начать в 2005 году полно-
масштабную реформу в разрешительной системе Украины, создав ей правовую основу Зако-
ном Украины «О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности» от 6 сентяб-
ря 2005 года № 2806-IV [13]. Законодательным актом, появившимся в результате «круглых 
столов» власти и бизнеса, определялись организационные и правовые принципы государствен-
ной политики в этой сфере, очерчивались новые подходы к процедуре выдачи разрешений. Им 
также было определено последовательное внедрение европейских принципов учреждения бизнеса. 
Указанным документом впервые была утверждена норма относительно установления исключитель-
но законами необходимости получения того или другого разрешения, а также отдельные требования 
к порядку их получения (что заставило как центральные органы исполнительной власти, так и органы 
местного самоуправления пересмотреть разрешительные документы, внедренные подзаконными 
актами и решениями местных советов, с целью их отмены). Законом был внедрен декларативный 
принцип учреждения бизнеса, принцип организационного единства получения документов.  

Благодаря этому сформированы нормативные основы системы выдачи разрешительных 
документов, которые, в частности, включают требования к порядку выдачи разрешений; инсти-
туции, которые обеспечивают выдачу разрешительных документов (Кабинет Министров Ук-
раины, Госкомпредпринимательство как специально уполномоченный орган по вопросам раз-
решительной системы в сфере хозяйственной деятельности, центральные и местные органы 
исполнительной власти, органы местного самоуправления, субъекты хозяйствования, уполно-
моченные выдавать разрешительные документы); гарантии обеспечения прав и законных инте-
ресов субъектов хозяйствования, в том числе путем внедрения административной ответствен-
ности должностных лиц разрешительных органов. 

Идеологию разрешительной системы в сфере хозяйственной деятельности составляют 
основные принципы государственной политики в этой сфере, в частности: защита прав, закон-
ных интересов общества, территориальных громад и граждан, жизни граждан, охраны окру-
жающей природной среды и обеспечения безопасности государства; установление единых тре-
бований к порядку выдачи документов разрешительного характера и обеспечения прозрачно-
сти процедуры их выдачи; равенство прав субъектов хозяйствования во время выдачи докумен-
тов разрешительного характера; равенство перед законом должностных лиц разрешительных 
органов, администраторов и субъектов хозяйствования за нарушение требований законодатель-
ства по вопросам выдачи документов разрешительного характера.  

Впервые на законодательном уровне: утверждена норма относительно установления ис-
ключительно законами необходимости получения того или другого документа разрешительно-
го характера, а также отдельные требования к порядку их получения; внедрен декларативный 
принцип учреждения бизнеса, принцип организационного единства получения документов раз-
решительного характера; введена должность администратора, который организует процедуру 
выдачи разрешительных документов без участия в этом процессе субъектов хозяйствования; 
установлена административная ответственность должностных лиц разрешительных органов за 
нарушение процедур выдачи разрешительных документов. 

Внедрение Закона предусматривало осуществление ряда мероприятий как нормативно-
правового, так и организационно-методологического характера, а именно: разработку соответ-
ствующих нормативно-правовых актов как на центральном, так и на местном уровнях; налажи-
вание работы разрешительных центров (с соответствующей координацией этой работы со сто-
роны Госкомпредпринимательство); популяризацию и широкое внедрение декларативного 
принципа учреждения бизнеса; проведение соответствующей информационной кампании. Од-
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нако такие мероприятия внедрялись недостаточно эффективно, а центральными органами ис-
полнительной власти они практически саботировались. 

Существующая  нормативная база и до настоящего времени препятствует разрешитель-
ной реформе и допускает неоднозначную трактовку норм, которые регулируют получение раз-
решений, их переоформление, аннулирование и тому подобное. Это, в свою очередь, создает 
возможности для административных злоупотреблений и взяточничества со стороны ведомств, 
которые выдают разрешения. Многочисленные документы, регулирующие разрешительную 
систему в сфере хозяйственной деятельности, и противоречия, которые они иногда содержат, 
усложняют (или даже делают невозможным) получение четкого ответа на вопрос относительно 
разрешительных процедур, оплаты или перерегистрации. Предприниматель вынужден полно-
стью полагаться на решение разрешительного органа, который создает дополнительные воз-
можности для злоупотреблений. Это препятствует осуществлению эффективной государствен-
ной регуляции в сфере строительства, земле- и природопользования, здравоохранения и тому 
подобное.  

Не внедряется полномасштабно декларативный принцип учреждения бизнеса. В настоя-
щее время указанный принцип действует лишь в сфере пожарного надзора. Практически не от-
менены разрешительные документы, применение которых является экономически необосно-
ванным, и которые прямо не предусмотрены законами. Органы власти лишь ограничиваются 
приостановкой их выдачи.  

После принятия Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины "О разреши-
тельной системе в сфере хозяйственной деятельности" относительно осуществления хозяйст-
венной деятельности на основании представления декларации» от 7 июля 2010 года № 2451-VI 
вместо разрешительного принципа в Украине начал действовать декларативный. Декларатив-
ный принцип заключается в том, что предприниматель не должен получать разрешение как та-
ковое. В установленном порядке он подает в разрешительный орган декларацию о том, что его 
материально-техническая база для осуществления определенного вида хозяйственной деятель-
ности отвечает требованиям действующего законодательства. Разрешения нужно будет полу-
чать лишь на те действия и виды деятельности, которые представляют опасность для жизни и 
здоровья людей и окружающей среды. В то же время, закон не освобождает предпринимателей  
от проверок контролирующих органов. Они должны контролировать правдивость и полноту 
информации, указанной в декларации.  

Первым результатом внедрения Закона «О разрешительной системе в сфере хозяйствен-
ной деятельности» стала инвентаризация всех существующих документов разрешительного ха-
рактера. Это позволило впервые определить фактическое количество разрешений, согласова-
ний, экспертных выводов, и тому подобное, которые необходимо получать для ведения бизне-
са, и сократить их, по меньшей мере, в тринадцать раз: из более чем 1200 разрешений до 91. 
Это сокращение стало возможным, прежде всего, благодаря объединению похожих разреше-
ний, которые выдавались разными учреждениями в разных регионах, и, в меньшей степени, 
благодаря отмене непредвиденных законом разрешений (что является незаконным в соответст-
вии с Законом о разрешительной системе).  

Однако, количество документов, которые имеют признаки документов разрешительного 
характера и установлены собственными решениями и приказами органов власти всех уровней, 
до сих пор очень велико. Некоторые государственные органы продолжают выдавать разреше-
ния, которые не требуются ни одним законом. Например, органы местной власти продолжают 
выдавать разрешения на размещение объекта торговли, который не предусмотрен законода-
тельно. Так, по данным исследования Международной финансовой корпорации 21% предпри-
ятий и 35% частных предпринимателей сообщили, что они получали разрешение на размеще-
ние объекта торговли в органах местной власти в 2009 году.  

Как свидетельствуют результаты, проведенного ИЭП НАН Украины, опроса более по-
ловины респондентов (66%) считают, что существующая в стране разрешительная система 
препятствует нормальной хозяйственной деятельности субъектов малого предприниматель-
ства. Система выдачи разрешительных документов до настоящего времени продолжает опери-
ровать широким перечнем разрешений, характеризуется нормативными противоречиями и от-
сутствием эффективно функционирующего организационно-правового механизма выдачи до-
кументов разрешительного характера, непрозрачностью и сложностью разрешительных проце-
дур, что создает подоплеку для коррупционных действий чиновников. Так, данные проведен-
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ного опроса свидетельствуют, что наибольшее количество респондентов (66%) в процессе по-
лучения разрешений столкнулось с такой проблемой, как подготовка чрезмерного количества 
документов и бюрократические проволочки, связанные с их получением.  

По данным исследования Международной финансовой корпорации в 2008 году охват 
предприятий разрешениями и количество разрешений оставались на том же уровне, что и дву-
мя годами раньше. В 2009 году, как и раньше, каждое второе предприятие проходило разреши-
тельные процедуры, получая в среднем по четыре-пять разрешений. В 2006–2009 годах средне-
годовое количество разрешений, получаемых  предприятием, увеличилось по сравнению с 
2002–2004 «дореформенными» годами. Это объясняется тем, что поскольку принятие Закона о 
разрешительной системе немного ускорило и удешевило соответствующие процедуры, поэтому 
предприятия, которые раньше работали нелегально, начали получать документы. Однако охват 
предприятий разрешениями почти не изменился, что свидетельствует об изъянах внедрения 
данного Закона. 

Так, 57% частных предпринимателей получали разрешения в 2009 году, причем каж-
дый – в среднем по два-три разрешительных документа. Так же, как и в предыдущие годы, в 
2009 году чаще всего выдавали разрешения органы пожарного надзора, охраны труда, санитар-
но-эпидемиологическая служба, а также многочисленные органы местной власти.  Последние, 
например, продолжают выдавать разрешения на размещение объекта торговли, наиболее необ-
ходимые для ведения бизнеса, хотя и непредусмотренные ни одним законом. 

В целом частичная реализация норм Закона о разрешительной системе позволила сокра-
тить сроки выдачи разрешений. Так, по данным исследования Международной финансовой 
корпорации, если в 2004 году (до реформы) предприятие в среднем тратило 96 календарных 
дней, чтобы получить все необходимые разрешения, то в 2009 году – 54 дня. Этот показатель 
был ниже для частных предпринимателей и составлял 44 календарных дня [6]. Но эта разница 
является относительной, поскольку небольшой бизнес частных предпринимателей, как прави-
ло, не нуждается в таком количестве разрешительных документов, которое необходимо юри-
дическим лицам – предприятиям. Сравнение показателей 2004 года (до реформы) и 2009 года 
свидетельствует о первом результате реформы: время на получение разрешений существенно 
сократилось. К сожалению, в 2010 году этот процесс замедлился. По состоянию на 1 июня 2010 
г. сроки выдачи документов разрешительного характера колеблются от 5 до 60 дней. Чтобы 
продолжить улучшение уже достигнутых результатов, необходимо ускорить продвижение ре-
формы. 

Более результативно реализация закона о разрешительной системе проходила на местном 
уровне: там, где внедрялся принцип организационного единства, налаживалась работа разре-
шительных центров. В соответствии с Законом в каждом районе и городе областного значения 
принято решение о создании соответствующих разрешительных центров. На начало 2011 г. 
практически все разрешительные центры работали в соответствии с установленными задачами. 
Таким образом, в государстве  реализуется европейский принцип выдачи разрешительных до-
кументов – принцип организационного единства.  

По данным проведенного ИЭП НАН Украины исследования, получение документов раз-
решительного характера с помощью разрешительных центров на 50 % снижает количество 
коррупционных случаев и сокращает часовые и денежные расходы предпринимателей на про-
хождение разрешительных процедур (длительность процедур уменьшается в среднем в 2,5 
раза, а расходы предпринимателей - вдвое). 

Закон о разрешительной системе внедрил альтернативу выдаче разрешений - декларатив-
ный принцип. Процедура декларирования соответствия материально-технической базы субъек-
та хозяйствования требованиям законодательства может быть принята большинством разреши-
тельных ведомств, включая местные органы власти.Результаты опроса, проведенного ИЭП 
НАН Украины, показали, что подготовка необходимых документов и получение зарегистриро-
ванного экземпляра декларации длились в среднем четыре дня (и у предприятий, и у предпри-
нимателей-физических лиц). В то же время, чтобы получить разрешение Государственного де-
партамента пожарной безопасности МЧС Украины предприятие тратило почти в пять раз 
больше (около 20 календарных дней). У частных предпринимателей аналогичная разрешитель-
ная процедура длилась дольше - 25 календарных дней. 

Применение декларативного принципа не требует проведения экспертизы специалистом 
по пожарной безопасности при заполнении декларации. Это еще одна причина, по которой 
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процедура декларативного принципа является дешевле, чем получение разрешения. При ис-
пользовании декларативного принципа соответствие помещения предпринимателя требовани-
ям законодательства пожарной безопасности проверяется только во время плановой проверки, 
согласно заключенному расписанию, а не во время представления документов.  

По результатам опроса, для 80% предприятий и частных предпринимателей, которые 
воспользовались декларативным принципом, оформление и получение декларации были бес-
платными. Остальные 20% предприятий тратили на процедуру около 500 грн. Частные пред-
приниматели тратили в среднем около 200 грн. Сумма расходов изменялась в зависимости от 
того, нужно ли было консультироваться у эксперта во время подготовки декларации и заклю-
чать договор обязательного страхования ответственности перед третьими лицами. Количество 
случаев использования декларативного принципа представителями бизнеса удваивается еже-
годно, а количество полученных разрешений постепенно уменьшается. 

Данные проведенных исследований свидетельствуют, что стоимость получения разреше-
ний для украинских предпринимателей часто бывает неподъемной и отягощает их бюджет. 
Чтобы получить все разрешения, необходимые для создания и ведения бизнеса, предприятие в 
2009 г. тратило в среднем 6 900 грн., а частный предприниматель - 2500 грн. [6]. Стоимость 
разрешения - это не только установленный тариф разрешительного ведомства. Для предприни-
мателей фактическая стоимость разрешения складывается из нескольких составляющих: 1) 
расходов предпринимателей на сбор требуемых документов (справок), нотариальное заверение 
копий, предварительных согласований и т. д., а также на предварительную экспертизу в соот-
ветствующих случаях (как правило, наибольшая статья затрат); 2) денежного выражения вре-
менных затрат персонала на общение с уполномоченными органами; 3) выгоды, неполученной 
предпринимателем по причине простоя предприятия или задержек операций из-за ожидания 
решения уполномоченного органа; 4) неофициальных платежей «за ускорение процесса» или за 
гарантию положительного решения. 

В результате проблема высоких затрат создается не столько каждым отдельным разре-
шением, сколько общей стоимостью всех документов, необходимых для ведения бизнеса на за-
конных основаниях. По оценкам респондентов проведенного ИЭП НАН Украины опроса, доля 
дохода предприятия, которая теряется за счет издержек, связанных с получением разрешений 
составляет от 1 до 6%. Самым неподъемным в финансовом отношении для предпринимателей 
является разрешение на выделение земельного участка (63% ответивших на данный вопрос). 

Неоправданная дороговизна выполнения обязательных требований или просто невоз-
можность их выполнения приводят к тому, что большинство разрешений выдаются предпри-
нимателям на непродолжительный срок. Предприниматели вынуждены откупаться, чтобы по-
скорее начать свой бизнес. При этом ведомства выдают временные разрешения, невзирая на 
незначительные нарушения. Результатом подобного подхода становится чрезмерное использо-
вание регулирующими инстанциями так называемых дискреционных полномочий, то есть 
большое количество разрешений выдается на усмотрение чиновника. Подобный субъективизм 
в выдаче разрешений непосредственно ведет к злоупотреблениям и коррупции и не позволяет 
обеспечивать требуемый уровень общественной безопасности. Данные опроса, проведенного 
ИЭП НАН Украины, также  свидетельствуют, что 54% респондентов, непосредственно зани-
мающихся получением разрешений, согласований, сертификатов, лицензий рассчитывались 
неофициальными платежами за  получение  разрешительных  документов. 

По-прежнему, остаются мощными барьеры разрешительной системы при регистрации 
предприятия. Так, при открытии практически любого субъекта предпринимательской деятель-
ности в сфере торговли и бытового обслуживания населения или некрупного производственно-
го предприятия к помещениям предъявляются требования, которые не описываются в законо-
дательных актах, но содержатся во внутриведомственных документах. Параллельно с техниче-
скими нормами к объектам предъявляются многочисленные требования региональных норма-
тивных актов, различного рода инструкций органов власти, в том числе местного уровня, за не-
соблюдение которых устанавливается административная ответственность. 

Легкость ведения бизнеса напрямую зависит от успеваемости реформ в системе лицензи-
рования. Фундаментальным для обеспечения регуляции хозяйственной деятельности стал За-
кон Украины “О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности” [14], при-
нятый Верховной Радой Украины 1 июня 2000 года, который положил начало формированию 
системы лицензирования и с принятием которого было осуществлено наиболее радикальное 
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изменение системы лицензирования. Законом определена государственная политика в сфере 
лицензирования, установлен исчерпывающий перечень видов деятельности, которые подлежат 
лицензированию, и четко очерченно соответствующие процедуры лицензирования. Во испол-
нение его требований постановлениями Кабинета Министров Украины утверждены: перечень 
органов лицензирования; срок действия лицензии, размер и порядок зачисления платы за ее 
выдачу; перечень документов, которые добавляются к заявлению о выдаче лицензии для от-
дельного вида хозяйственной деятельности; порядок формирования, ведения и пользования 
сведениями лицензионного реестра; форму бланку лицензии единственного образца; положе-
ние об экспертно апелляционном совете при Госкомпредпринимательстве.  

Лицензированию в настоящее время подлежат 78 видов хозяйственной деятельности и 
2268 видов работ. По данным Единого лицензионного реестра ежегодно выдается больше 220 
тысяч лицензий сроком на 5 лет. Это значительно затрудняет ведение бизнеса в Украине и соз-
дает благоприятные условия для процветания коррупции. Например, в Нидерландах сокраще-
ние лицензирования втрое в 1996-2001 гг. привело к 30%-му росту предпринимательской ак-
тивности. Индия уменьшила количество лицензированных видов деятельности с 58 до 5, что 
дало толчок к развитию бизнеса [6]. 

В Украине определенные виды деятельности, для которых предусматривается процедура 
лицензирования, не составляют опасности для здоровья и жизни людей, окружающей среды 
или национальной безопасности. Во многих случаях лицензирование преследует сугубо бюро-
кратическую цель - обеспечение контроля над предпринимателями в корыстных интересах со-
ответствующего лицензионного органа. Сложные процедуры и избыточные требования 
к перечню документов, которые должны подавать предприниматели, чтобы получить лицен-
зии, усиливают барьеры для начала хозяйственной деятельности.  

В результате опроса предпринимателей, проведенного Институтом экономики промыш-
ленности НАН Украины (2008 г.), был выявлен ряд существенных недостатков, присущих сис-
теме лицензирования, среди которых следующие: 1) крайне большое количество видов хозяй-
ственной деятельности, для осуществления которых необходимо получить лицензию; 2) ис-
пользование параллельно с лицензированием других обязательных ограничений бизнеса – ре-
гуляции предпринимательства средствами сертификации, страхования, лицензионных догово-
ров, технических условий, стандартов и т.п.; 3) не выполнение органами лицензирования тре-
бований законов в сфере лицензирования (например, передача определения возможности вы-
полнять лицензионные условия «своим» властным   структурам – то есть оплачиваемая провер-
ка одним субъектом ведения хозяйства другого; 4) несвоевременная выдача лицензий соответ-
ствующими органами; 5) необоснованное аннулирование большого количества лицензий, ко-
торое вызывает социальное напряжение; 6) необходимость получения кроме лицензии допол-
нительных квот, выводов, разрешений, спецразрешений, согласований или аккредитационных 
сертификатов, при отсутствии  которых предприниматель не может начинать деятельность да-
же при наличии лицензии.  

Сфера  лицензирования превратилась в одну из наиболее коррумпированных и стала ме-
ханизмом административного давления на субъектов ведения хозяйства. В некоторых случаях 
механизм лицензирования используется для неправомерного ограничения конкуренции во вре-
мя осуществления хозяйственной деятельности. Кроме того, дополнительным прессингом для 
субъектов предпринимательской деятельности явилось безосновательное делегирование орга-
нами лицензирования своих полномочий и функций контролирующего органа территориаль-
ным государственным хозрасчетным предприятиям, которые вопреки законодательству, осу-
ществляют на платной основе проверку возможности выполнения предпринимателем опреде-
ленных видов работ. Все это приводит к торможению процессов реформирования системы  ли-
цензирования,  а  следовательно  и  к нарушениям требований законодательства в соответст-
вующих сферах.  

В феврале 2011 года Госкомпредпринимательства Украины добилось отмены 90,2% ли-
цензированных видов работ и 35% лицензированных видов деятельности. В частности, было 
отменено лицензирование 2046 из 2268 видов работ и 23 из 78 видов деятельности. Например, 
вместо 165 лицензированных видов работ в медицине остался один вид деятельности – «меди-
цинская практика». В строительства из 714 лицензированных видов работ осталось 100. Под 
«сокращение» попали в первую очередь те виды деятельности и работ, ведение которых не 
представляет угрозы безопасности государства, жизни и здоровью людей и не ухудшает со-
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стояние окружающей среды. К тому же относительно них существуют другие средства госу-
дарственной регуляции, такие как государственные стандарты, строительные нормы и правила, 
технические условия, международные стандарты качества и тому подобное.  

На нынешнем этапе формирования системы лицензирования, при определенной самодос-
таточности существующей системы, развитие общественных отношений предопределяет необ-
ходимость усовершенствования уровня законодательной регуляции лицензирования хозяйст-
венной деятельности. Процесс совершенствования постоянно чувствительно реагирует на все 
социально-экономические факторы в стране, и потому задача совершенствования системы ли-
цензирования не заключается в его окончательном завершении, а требует своевременного реа-
гирования на изменения во всех сферах жизни страны, преодоления деформаций в государст-
венной регуляции хозяйственной деятельности.  

На протяжении последних лет в Украине получила распространение практика делегиро-
вания министерствами и другими государственными органами исполнительной власти их пол-
номочий по выдаче разрешений всевозможным предприятиям, которые предоставляют услуги 
на платной основе. Сложность прохождения барьера может привести к развитию рынка по-
среднических услуг. Использование подобного рода услуг является рыночным способом пре-
одоления административных барьеров с наименьшей платой за право пользования ресурсами и 
в то же время - способом вытягивания распределительных ресурсов, которое базируется на 
эксклюзивной связи с основным «оператором барьера», например, государственным регистри-
рующим органом. На практике это значит, что количество разрешительных документов на вне-
дрение мероприятий, например, связанных со строительством, в разных городах может быть 
разный: от одного разрешения и больше. Например, в г. Днепропетровске в разрешительной 
системе в сфере строительства фактически действуют около 100 процедур, которые необходи-
мо пройти для получения разрешительных документов (в Киеве некоторые инвесторы прохо-
дят 150–300 процедур, а отдельные даже до 600). Часто подобное привлечение посредников 
является легализованным вымогательством. По состоянию на начало 2010г. правительствами 
разных каденций было выдано более 200 постановлений с перечнем платных услуг. Причем, в 
большинстве случаев под названием «государственные услуги» или «дополнительные государ-
ственные услуги» прописаны виды деятельности, которые не имеют отношения ни к государ-
ственным, ни к услугам вообще [15].  

Тарифы на услуги иногда устанавливаются государственными органами, но чаще – част-
ными предприятиями, которые предоставляют услуги и имеют разрешение устанавливать цены 
по собственному усмотрению. Требования государственных органов пользоваться «платными 
услугами» увеличивают расходы предпринимателей, связанные с началом хозяйственной дея-
тельности, сокращают доходы бюджета и порождают коррупцию. Чаще всего чиновники зло-
употребляют на рынках услуг денежной оценки земли, госрегистрации документов на право 
собственности, ритуальных услуг и выдаче документов разрешительного характера. Так, Ан-
тимонопольный комитет Украины, по итогам проверок в 2009-2010 гг., привлек к ответствен-
ности по 78 случаям злоупотребления на рынках платных госуслуг – как правило, из-за эконо-
мически необоснованных, завышенных тарифов  

Сокращение количества разрешений и лицензий – один из значительных шагов по вне-
дрению реформы. Но сама разрешительная система все еще нуждается в последующем совер-
шенствовании. Существенное уменьшение количества разрешений – это один из основных 
приоритетов последующего внедрения реформы разрешительной системы. Разрешения долж-
ны существовать там, где есть потенциально высокий риск со стороны того или другого вида 
деятельности. Разрешение – это определенный механизм защиты, а не способ выжимания из 
предприятия средств. Все разрешения, существование которых невозможно объяснить и обос-
новать,  должны быть отменены, за исключением тех, которые связаны с деятельностью, кото-
рой присущ высокий риск. Необходимо ускорить темпы внедрения разрешительной реформы 
для того, чтобы помочь предпринимателям Украины пережить трудные времена экономиче-
ского и финансового спада. 
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7.3. Система надзора (контроля) и перспективы ее развития 
 
Надзор и контроль со стороны государства за деятельностью хозяйствующих субъектов, 

соблюдением ими норм и предписаний законодательства, правил и стандартов, качеством про-
изведенной продукции и предоставленных услуг являются одними из важных направлений в 
реализации задач и функций государства. Однако, в последнее время система государственно-
го контроля (надзора) стала значительным административным барьером в хозяйственной 
деятельности субъектов предпринимательства. Проведение проверок субъектов хозяйствова-
ния в Украине на протяжении многих лет имело под собой достаточно сложную правовую ос-
нову, поскольку не существовало единого законодательного акта, который бы эффективно ре-
гулировал порядок проведения проверок и определял соответствующие унифицированные 
процедуры. С этой целью в 2007 году был принят Закон «Об основных принципах государст-
венного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности» (далее – Закон о государст-
венном контроле) №877-V [16], положивший начало реформе системы государственного кон-
троля в Украине. Закон является рамочным, устанавливает общие принципы и правила прове-
дения государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности и регулирует 
порядок проведения плановых и внеплановых мероприятий, дает возможность контролирую-
щим органам работать эффективно и результативно в рамках существующей правовой базы. 
Вместе с тем, Закон требует от органов государственного надзора (контроля) привести законо-
дательство в своей сфере в соответствие с данным Законом, то есть закрепить общегосударст-
венный порядок осуществления надзора (контроля) всех хозяйственных субъектов. Вышеука-
занным законом были определены: единственная для всех контролирующих органов процедура 
осуществления государственного надзора (контроля), права и обязанности должностных лиц 
контролирующих органов и субъектов ведения хозяйства.  

Следует заметить, что потребность в таком законе назрела еще в 2000 году, когда беско-
нечные потоки жалоб от субъектов хозяйствования на действия контролирующих органов по-
ступали к органам власти всех уровней. Так, по данным Международной финансовой корпора-
ции среди вопросов, мешающих развитию предпринимательства, контроль и проверки стоят на 
первом месте уже несколько лет подряд. Наибольший пик количества проведенных проверок 
приходился на 2001-2004 года. В последующие годы это количество несколько уменьшилось, 
но все же осталось слишком высоким. На долю отдельных субъектов хозяйствования количе-
ство проверок приходится до 50, а нормой стало в среднем свыше 20 на год. Вопросы контроля 
и проверок остаются актуальными до сих пор [12]. 

Сравнительный анализ Украины с другими европейскими странами по срокам начала 
реформы системы контроля свидетельствует, что наша страна значительно отстает по этому 
показателю (табл. 7.1). 

 
Таблица 7.1 

Начало реформы системы контроля в некоторых европейских странах 
Страна Начало реформы 

Латвия 1999 
Хорватия 1999 
Армения 2000 
Российская Федерация 2001 
Румыния 2003 
Польша  2004 
Украина 2007 

 
Принятие Закона о государственном контроле призвано существенно улучшить ситуацию 

с осуществлением проверок в сфере хозяйственной деятельности и уменьшить груз проверок 
на предприятия. Реформа системы государственного контроля должна помочь контролирую-
щим органам рационально использовать свои ограниченные ресурсы, упорядочить инспекци-
онную работу и повысить эффективность контроля. Она также будет содействовать развитию 
предпринимательства, поскольку будут приняты меры по сокращению  масштабов проверок, 
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уменьшению их частоты и длительности, поощрению соблюдения требований законодательст-
ва, и в конечном итоге, снижению административного давления на бизнес. 

На сегодняшний день органами государственного надзора (контроля) разработан, а Ка-
бинетом Министров Украины принят ряд постановлений, которыми внедрена в разных сферах 
государственного надзора (контроля) оценка степени риска от осуществляемой субъектами ве-
дения хозяйства деятельности и определенная периодичность осуществления плановых прове-
рок в зависимости от установленной степени риска.   

Со вступлением в силу Закона о государственном контроле в Украине внедряются основ-
ные принципы государственного контроля (единые для всех государственных органов, на ос-
новании которых надлежит откорректировать специальные законы) и перспективные европей-
ские принципы осуществления государственного надзора (контроля). Первым шагом во вне-
дрении реформы стало согласование нормативно-правовых актов системы с требованиями и 
положениями Закона. В процессе этого были утверждены документы, которыми: 

• одобрена концепция совершенствования государственной регуляции хозяйственной 
деятельности и обращено внимание органов власти на необходимость выполнения требований 
Закона о государственном контроле; 

• субъекты ведения хозяйства распределены на группы (согласно риску, который они мо-
гут представлять для общества и окружающей среды), а для каждой группы установлена от-
дельная периодичность проверок; 

• утверждены порядок отбора образцов продукции и порядок связанного с этим возмеще-
ния расходов; 

• утвержден порядок проведения контроля качества продукции (услуг) в различных сфе-
рах деятельности; 

• изменены уже действующие или утверждены новые порядки осуществления проверок 
определенными органами контроля; 

• определены перечни вопросов («чековые письма») для проведения проверок. 
Система проверок предприятий основывается на оценке риска субъектов хозяйствования, 

связанного с их деятельностью, и принципах определения в зависимости от степени риска час-
тоты необходимых проверок, определении исключительных оснований для проведения меро-
приятий государственного надзора и контроля, установлении предельных сроков длительности 
проверок. С учетом значения приемлемого риска для жизнедеятельности все субъекты хозяйст-
вования, которые подлежат надзору (контролю), относятся к одной из трех степеней риска: вы-
сокого, среднего и незначительного. В зависимости от степени риска органом государственно-
го надзора (контроля) определяется периодичность проведения плановых мероприятий госу-
дарственного надзора (контроля).   

Критерии, по которым оценивается степень риска от осуществления хозяйственной дея-
тельности и периодичность проведения плановых мероприятий, должны в соответствии с За-
коном о государственном контроле утверждаться Кабинетом Министров Украины по пред-
ставлению органа государственного надзора (контроля). Так, во исполнение положений Закона 
о государственном контроле проводится работа по разработке и принятию постановлений Ка-
бинета Министров Украины об утверждении критериев распределения субъектов хозяйствова-
ния по степеням риска их хозяйственной деятельности и приведения законов Украины и собст-
венных нормативно-правовых актов в соответствие с данным Законом. Центральными органа-
ми исполнительной власти разработаны и Кабинетом Министров Украины приняты постанов-
ления об утверждении критериев распределения субъектов хозяйствования по степеням риска. 
В Верховную Раду Украины поданы законопроекты относительно приведения законов Украи-
ны к требованиям данного Закона. 

Законом о государственном контроле также определено, что полномочия органов госу-
дарственной власти на проведение проверок должны быть предусмотрены исключительно за-
конами. Конечно, такие полномочия могут детально регламентироваться в подзаконных актах. 
Правда, в таком случае предприниматели имеют право влиять на соблюдение принципа закон-
ности принятия подобного акта (через механизм регуляторной деятельности, установленный 
Законом Украины „Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной 
деятельности”). С другой стороны, законодательство Украины содержит гарантии защиты ин-
тересов субъектов хозяйствования в ходе проверок.  
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Отдельными статьями Закона о государственном контроле определены права субъекта 
хозяйствования и возможность их общественной защиты, а именно, привлечение субъектом хо-
зяйствования третьих лиц с целью защиты своих прав и законных интересов в ходе осуществ-
ления мероприятий государственного надзора (контроля). Субъект хозяйствования во время 
осуществления государственного надзора (контроля) имеет право, в частности, не допускать 
должностных лиц органа государственного надзора (контроля) к осуществлению государст-
венного надзора (контроля), если: он осуществляется с нарушением требований относительно 
периодичности проведения мероприятий государственного надзора (контроля), предусмотрен-
ных Законом; должностное лицо органа государственного надзора (контроля) не предоставило 
копию документов, предусмотренных Законом; предоставленные документы не отвечают тре-
бованиям Закона. 

Несмотря на внедрение прогрессивного Закона о государственном контроле Украина ос-
тается лидером среди других стран постсоветского пространства по охвату предприятий про-
верками, хотя этот показатель сократился на 20% (с 95% в 2006 г. - до 75% в 2009 г.) (табл. 
7.2). 

 
Таблица 7.2 

Оценка системы контроля в некоторых странах 
Страна % проверенных предприятий 

Украина 75 
Беларусь 68 
Таджикистан 61 
Грузия 31 
Узбекистан 20 

 
В развитых странах охват предприятий проверками является незначительным и необре-

менительным для бизнеса. Поэтому в этих странах отсутствует сведенная статистика охвата 
предприятий проверками, которую можно было бы сравнить с показателями Украины. Доступ-
ные данные отдельных органов контроля европейских стран свидетельствуют о том, что интег-
рированный объем проверок предприятий этих стран не превышает 10-15%. 

По оценкам экспертов Международной финансовой корпорации в 2009г. в Украине 
были осуществлены  проверки  почти 75% предприятий и 72% частных предпринимателей, 
что в 10-20 раз больше, чем в странах Евросоюза. Но, ввиду того, что деятельность частных 
предпринимателей обычно не составляет высокого риска для общества, окружающей среды 
или здоровья населения данные показатели являются слишком высокими. На каждом из прове-
ренных предприятий состоялись в среднем пять- шесть проверок, а каждого из проверенных 
частных предпринимателей инспектировали семь раз. Общая длительность всех проверок на 
одном предприятии остается почти неизменной в течение нескольких лет и составляет в сред-
нем 14 рабочих дней. Частые и тщательные проверки необходимы, если деятельность предпри-
ятия представляет высокий риск для общества и окружающей среды. Это свидетельствует о 
том, что действующая система контроля не является риск-ориентированной, а процессу плани-
рования проверок недостает специфических критериев.  

Наибольшее количество проверок субъектов хозяйствования в 2009 году пришлось на 
органы государственной налоговой службы, государственного пожарного надзора, государст-
венной  санитарно-эпидемиологической службы. Этими органами осуществлены проверки на 
каждом втором предприятии, что в большинстве случаев негативно сказалось на устойчивом 
функционировании этих предприятий [6]. Основными причинами большого охвата, высокой 
частоты и нерациональной организации системы проверок в Украине являются следующие 
факторы: при планировании и назначении проверок контролирующие органы не используют 
систему управления рисками; многие требования контролирующих органов по отношению к 
предприятиям являются: устаревшими, бюрократическими, сложными и/или дорогостоящими 
для их исполнения. 

В течение последних пяти лет органы Государственной налоговой службы разрабатыва-
ют и внедряют риск-ориентированную систему для своих плановых проверок. Но эта работа не 
повлияла на масштабы проверок, осуществляемых службой, которые почти не изменились. 
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Главной причиной такого постоянства является то, что на практике плановые инспекции нало-
говой службы – это лишь небольшая часть всех ее проверок, а остальные попадают к разным 
категориям внепланового контроля. Это, в свою очередь, свидетельствует о проблемах в пла-
нировании деятельности, поскольку в действительности, большинство проверок должно быть 
запланированным. Также это говорит о несовершенной системе отчетности и информирован-
ности: если налоговые органы отмечают лишь плановые мероприятия, они обнародовали толь-
ко небольшую часть своей деятельности. Кроме того, большинство документов, с помощью ко-
торых внедряется риск-ориентированная система, имеют рекомендательный (необязательный) 
характер. В странах ЕС при надлежащем внедрении риск-ориентированной системы проверок, 
проверки налоговой, обычно охватывают не больше 5–10% предприятий. Например, охват 
предприятий проверками Главной налоговой дирекцией Франции в 2007 году составлял около 
1,8% от общего количества предприятий [17], Агентством по проблемам окружающей среды 
Англии и Уэльса - 3,2% [18]. 

Структура и объем полномочий органов контроля в Украине часто приводит к дублиро-
ванию функций, когда государственный контроль в разных сферах деятельности осуществляют 
одновременно четыре-восемь государственных ведомств, похожих по своим функциям и зада-
чам (табл. 7.3). Сама функция контроля также часто дублируется у государственных органов. 
Речь идет не о полной тождественности полномочий, а скорее об обычных аспектах, которые 
могут проверяться с разных ракурсов несколькими государственными органами. Например, 
противопожарные требования, за контроль которых отвечают органы пожарной безопасности, 
частично повторяются в требованиях охраны труды, которые проверяют органы по промыш-
ленной безопасности и охраны труда. Подобная ситуация сложилась с требованиями относи-
тельно охраны труда и санитарно-эпидемиологической безопасности (последние контролирует 
СЭС). 

 
Таблица 7.3 

Количество государственных органов, которые контролируют тождественные  
аспекты хозяйственной деятельности 

Аспект хозяйственной деятельности Количество государственных органов, кон-
тролирующих тождественные сферы деятель-

ности 
Коммуникации и радиовещание 4 
Законодательство о труде 6 
Окружающая среда и использование недр 4 
Соблюдение стандартов 5 
Транспорт 5 
Образование, наука и интеллектуальная соб-
ственность 

6 

 
На практике, из-за отсутствия четких и специфических ограничений в полномочиях упо-

мянутых органов государственного надзора, инспекторы одних ведомств проверяют вопросы 
из сферы полномочий других органов контроля. Поэтому, иногда обнаруженные ими наруше-
ния, предоставленные рекомендации и составленные предписания, могут отличаться. 

Функционирование системы государственного контроля в ее нынешнем виде требует от 
государства значительных финансовых (бюджетных), человеческих и временных ресурсов. В 
то же время, такая система также приводит к расходам для предприятий – из-за штрафов, фи-
нансовых санкций и неофициальных платежей и необходимости отвлекать работников от их 
основной деятельности на решение вопросов, связанных с проверкой. Результаты исследования 
показали, что прямые расходы предприятий лишь на проведение проверок являются весьма 
значительными. Так, по данным Международной финансовой корпорации все проверки, про-
веденные в 2009 году стоили частному сектору Украины около 2,4 млрд грн. (включая штрафы 
и неофициальные платежи контролирующим органам).  Эта сумма распределяется между 
предприятиями и частными предпринимателями в пропорции 40% к 60% соответственно. По 
данным исследований международной организации в Грузии, к примеру, государство регуляр-
но проверяет менее трети всех фирм, в Беларуси – две трети.  
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Каждое проверенное предприятие в Украине в течение 2009 года в среднем потеряло бо-
лее 2000 грн. из-за уплаты штрафов и неофициальных платежей; потратило более 1000 грн. на 
оплату труда работников, которые вовлекались в инспекции. Таким образом, из-за проверок в 
2009 году каждое из 75% проверенных предприятий в среднем понесло потери на сумму более 
3000 грн. И это только прямая стоимость, а именно – потенциальные потери прибыли из-за ос-
тановки или отвлечения от деятельности. Общие расходы каждого проверенного частного 
предпринимателя (среди 72% охваченных проверками частных предпринимателей) составляли 
в среднем около 2000 грн. 

С момента принятия Закона о государственном контроле прошло более четырех лет. Од-
нако большинство из предусмотренных данным Законом положений до сих пор не реализова-
ны на практике.  Не все контролирующие органы распределили предприятия на группы риска и 
установили для каждой группы отдельную периодичность проверок. До сих пор процесс кон-
троля является неструктурированным и не сосредоточенным на специфических (потенциально 
опасных) вопросах. Лишь немногие органы контроля разработали и согласовали перечни во-
просов для проверок («чековые письма»). Многие из упомянутых документов подготовлены 
ненадлежащим образом (они относят большинство предприятий к категориям высокого и 
среднего риска), так же не все принятые «чековые письма» соответствуют лучшему опыту.    

Внеплановые мероприятия государственного надзора (контроля) осуществляются при 
наличии оснований, установленных статьей 6 Закона о контроле. Проведение внеплановых ме-
роприятий по другим основаниям, кроме предусмотренных этой статьей, запрещается, если 
другое не предусмотрено законом или международным договором Украины, согласие на обяза-
тельность которого предоставлено Верховной Радой Украины. Так, Законом Украины "О госу-
дарственной налоговой службе в Украине" (далее - Закон № 509) установлены основания для 
проведения органами государственной налоговой службы внеплановых проверок (статья 111 
данного Закона). Следовательно, органы государственной налоговой службы проводят внепла-
новые мероприятия государственного надзора (контроля) при наличии оснований, предусмот-
ренных Законом о контроле и Законом № 509. 

Некоторые контролирующие органы пытаются выйти из-под действия Закона о государ-
ственном контроле. Например, в настоящее время на рассмотрении в Верховной Раде Украины 
находятся законопроекты, целью которых является выведение из-под действия данного Закона 
ведомственных полномочий по контролю хозяйственной деятельности (прежде всего в сфере 
налогообложения, санитарного порядка, безопасности и охраны труда). Это показывает, на-
сколько сильным является сопротивление некоторых органов исполнительной власти рефор-
мированию системы государственного контроля. 

Контролирующие органы до сих пор требуют от предприятий соблюдения требований 
экономики советского образца 70-х – 80-х гг. Так, почти 80% всех правил и норм по безопасно-
сти и охране труда были утверждены до 1991 года. Аналогичной является ситуация в сфере са-
нитарных, строительных, противопожарных и других норм, которые подлежат контролю со 
стороны государственных органов. 

В Украине ограничивается доступ к документам, которые устанавливают обязательные 
для соблюдения требования, которые контролируются органами государственного надзора. Та-
кие документы невозможно получить из открытых источников, поэтому предприниматели 
должны платить за то, чтобы получить к ним доступ. Такая ситуация приводит к тому, что 
предприятия и частные предприниматели не знают требований и, соответственно, не выполня-
ют их. Это влечет многочисленные нарушения и повышает вероятность несчастных случаев, 
производственных травм и других негативных последствий (проведение контролирующими 
органами частых, массовых и длительных проверок, постоянное отвлечение предприятий на 
проведение проверок, наложение штрафов, рост коррупции и тому подобное).  

Результаты исследования показали, что ни охват бизнеса проверками, ни их длительность 
не зависят от формы бизнеса или риска от его деятельности для общества и (или) окружающей 
среды. Охват проверками юридических и физических лиц является почти одинаковым. Но ча-
стных предпринимателей проверяют несколько чаще и немного дольше, чем предприятия. Но 
поскольку очевидно, что более мелкие субъекты ведения хозяйства являются менее «рискован-
ными», эти данные свидетельствуют об отсутствии риск-ориентирован-ного подхода в прове-
рочной работе государственных учреждений.  
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Поэтому с целью совершенствования риск-ориентированной системы планирования про-
верок, которая была предусмотрена Законом Украины «Об основных принципах государствен-
ного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности» Государственным комитетом 
Украины по вопросам технической регуляции и потребительской политики было разработано, 
а Кабинетом Министров Украины утверждено постановление от 27.12.2008 № 1164 «Об утвер-
ждении критериев, по которым оценивается степень риска от осуществления хозяйственной 
деятельности, связанной с производством, выпуском и реализацией продукции (выполнением 
работ, предоставлением услуг), и определяется периодичность проведения плановых меро-
приятий государственного надзора (контроля)» [19]. 

Однако реализация мер, предусмотренных вышеназванным постановлением происходит 
крайне медленно. В системе проверок в большинстве случаев по-прежнему отсутствует выбо-
рочный, эффективный, риск-ориентированный подход, что приводит к ситуации, когда объек-
ты с низкой степенью опасности испытывают одинаковое, а кое-где даже большее администра-
тивное давление со стороны контролирующих органов, чем объекты с высокой степенью опас-
ности. 

Таким образом, как свидетельствуют результаты проведенного исследования, в практике 
государственного контроля Украины существует ряд недостатков, среди которых можно выде-
лить следующие: 

1) назначение и проведение проверок не предполагает применения различной частоты 
проверок для разных объектов контроля. Контролирующие органы назначают и проводят про-
верки согласно плану, который составляется без системного анализа и учета различных факто-
ров риска, отражающих степень потенциальной опасности предприятия для общества и окру-
жающей среды. Кроме того, в большинстве случаев законодательством не установлен полный 
перечень оснований для назначения внеплановых проверок; 

2) большинство контролирующих органов не имеет и не соблюдает ограничений по про-
должительности проверок. Существующая система назначения проверок не поощряет тех 
предприятий, которые выполняют требования законодательства и отсутствие нарушений не 
влияет на частоту проверок; 

3) неурегулированными остаются и вопросы, связанные с объемом прав (полномочий) и 
обязанностей инспекторов. Отсутствие в законодательстве их четкой регламентации дает ин-
спекторам контролирующих органов возможность использовать эту ситуацию в своих интере-
сах, а не в интересах государства, что подтверждается многочисленными свидетельствами 
предпринимателей о злоупотреблениях, в том числе и необязательным фиксированием своего 
посещения в журнале проверок; 

4) отсутствие обмена информацией, координации действий и законодательно установ-
ленных сфер контроля для каждого из множества проверяющих органов приводит к дублиро-
ванию сфер контроля и полномочий. В результате два разных контролирующих органа могут 
проверять у предприятий наличие одного и того же документа;  

5) отсутствие четких сфер контроля, дублирование полномочий и функций увеличивают 
степень вмешательства государственных органов в хозяйственную деятельность предприятий, 
что также приводит к нерациональному использованию ресурсов контролирующих органов и 
бюджетных средств. 

6) ряд положений нормативных документов в сфере проверок является устаревшим, из-
лишне формальным (бюрократическим) и не отвечает современным условиям ведения бизнеса. 
Наличие такого рода требований подавляет конкуренцию и создает условия для злоупотребле-
ний должностных лиц;  

7) некоторые органы контроля требуют от предпринимателей создания и ведения специ-
фических внутренних документов (приказов, инструкций, положений, журналов и т. п.). Коли-
чество таких дополнительных документов слишком велико, а их разработка требует специфи-
ческих знаний и дополнительных затрат со стороны предприятия. В большинстве случаев по-
ложения этих документов являются формальностью;  

8) некоторые предъявляемые к предпринимателям требования, обязательные к исполне-
нию и проверяемые инспекторами, выполнить либо очень сложно, либо очень дорого. Им го-
раздо дешевле и проще платить штрафы, нежели выполнять предписания проверяющих орга-
нов. 
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7.4. Пути сокращения административных барьеров в предпринимательской деятельности 
 
Тенденцией отечественного малого и среднего предпринимательства стала его высокая 

зависимость от уровня административных барьеров. Основной причиной сохранения и разви-
тия административных барьеров является нереформированность системы государственной 
службы. Административные барьеры продолжают оставаться инструментом извлечения чи-
новниками административной (статусной) ренты. Устойчивость барьерной регуляции в Украи-
не объясняется влиянием групп специальных интересов, заинтересованных в этих мерах, а 
также коррупцией государственного аппарата, способствующего сохранению подобного меха-
низма. Необходима жесткая и последовательная государственная политика в области  снятия 
излишних и неэффективных административных барьеров, что возможно только при усилении 
роли государства в экономике. Для этого необходима разработка и реализация Концепции го-
сударственной службы на 2012-2020 гг.  

Предпринятые в последние годы меры по снижению административных барьеров в эко-
номике Украины имели ограниченный положительный эффект. Основные административные 
барьеры, на преодоление которых были направлены усилия Правительства (регистрация, ли-
цензирование, государственный контроль и надзор, сертификация и стандартизация) сохрани-
лись. Система административных барьеров как способ государственной регуляции рынка явля-
ется избыточной и неэффективной и приводит к возникновению трансакционных расходов, 
связанных с преодолением искусственных административных барьеров, к снижению эффек-
тивности использования ресурсов и оттоку инвестиций из экономики. Средние трансакционные 
расходы субъектов малого и среднего предпринимательства остаются на недопустимо высоком 
уровне, который ограничивает объем и количество договоров (соглашений), приводит к увели-
чению предельных расходов предприятий, которые находятся под их влиянием.  

Реализация основных законов, выступающих правовой базой в области сокращения ад-
министративных барьеров - Закона Украины «О разрешительной системе в сфере хозяйствен-
ной деятельности» и Закона Украины «Об основных принципах государственного надзора 
(контроля) в сфере хозяйственной деятельности», принятых в 2005 и 2007 годах, остается не-
полной. Но даже их частичное внедрение дало позитивные результаты, в частности, относи-
тельно сокращения времени, потраченного субъектами малого и среднего предпринимательст-
ва на регуляторные процедуры, такие как разрешения и проверки. Но в целом, система госу-
дарственной регуляции предпринимательской деятельности остается обременительной и слиш-
ком детализированной для отечественного бизнеса. А медленное реформирование угрожает 
конкурентоспособности предприятий Украины на международных рынках и уменьшает их 
возможность преодолевать экономический кризис. 

Вступление Украины во Всемирную торговую организацию (ВТО), которое должно было 
ускорить реформы, не слишком изменило ситуацию. Украина не выполнила своих обязательств 
относительно гармонизации регуляторной системы в соответствии с требованиями ВТО. Реше-
ние этих вопросов может высвободить потенциал роста ключевых секторов экономики. Но эти 
реформы будут требовать последовательной поддержки от органов власти и отдельных ве-
домств. Поэтому все усилия должны быть направлены, прежде всего, на выполнение обяза-
тельств Украины перед ВТО и на обеспечение внедрения уже принятых законов. 

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства, в частности, сокращение 
административных барьеров при ведении предпринимательской деятельности,  обусловливает 
необходимость безотлагательного глубокого реформирования регуляторной системы в 2012 г. 
Основной риск для реформ – мощь интересов коррупционной среды, которой выгодна сло-
жившаяся ситуация. Чтобы перейти к эффективным методам государственной регуляции, тре-
буется кардинальный пересмотр нормативно-правовой базы как на национальном, так и регио-
нальном уровнях и лоббирование своих  интересов со стороны предпринимательских структур, 
ставящее препятствие на пути у рентоориентированного поведения групп специальных интере-
сов. Ключевую роль должно сыграть само государство, поскольку введение формальных эко-
номических и конституционных правил, которые и создают административные барьеры нахо-
дится во власти государства.  

По результатам исследования был предложен концептуальный подход, который предпо-
лагает не отказ от государственной регуляции, а отказ от «барьерного» характера регуляции и 
замену его набором правил, поддерживаемых как государством, так и другими экономически-
ми субъектами. При этом  предполагается использование как методов государственной регуля-
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ции, так и механизмов негосударственного обеспечения соблюдения правил, в том числе само-
регулирования хозяйственной деятельности. Предлагаемый подход предполагает три принци-
пиальных изменения в механизме государственной регуляции: 

1) переход к максимально возможному упрощению доступа экономических субъектов на 
рынок при одновременном повышении ответственности (прежде всего экономической) всех 
участников рынка, в том числе и государства, за реальный результат деятельности; 

2) перемещение акцентов с контроля наличия и правильности оформления документов по 
текущей экономической деятельности субъектов хозяйствования на контроль самой деятельно-
сти (продукции, предоставляемых услуг) и  реального поведения предпринимателей на рынке; 

3) создание механизмов ответственности экономических агентов не только перед госу-
дарством, но, прежде всего, перед друг другом. 

Главным условием реализации данного подхода должно быть одновременное усиление 
ответственности хозяйствующих субъектов и усиление ответственности государства за нару-
шение прав хозяйствующих субъектов в ходе выполнения разрешительных и контролирующих 
функций. Государственный контроль и надзор должны быть направлены на защиту интересов 
всех участников рынка и должны дополнять рыночные механизмы обеспечения прав хозяйст-
вующих субъектов, а не дублировать их. Необходимо сделать основной акцент на простых и 
радикальных мероприятиях в каждой сфере, максимальном сокращении контактов между 
предпринимателями и чиновниками, жестком регулировании без двузначных толкований зако-
нодательства и обеспечении полной прозрачности всех процедур. 
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ВИСНОВКИ 
 
З метою подальшого створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяль-

ності доцільними є такі заходи: 
 
У сфері дозвільної системи: 
на державному рівні: 
1) на законодавчому рівні (у законі) закріпити єдиний і вичерпний перелік усіх докумен-

тів дозвільного характеру. Скорочення кількості дозволів полегшить процес започаткування бі-
знесу, скорочуючи час і кошти, пов'язані з процедурою. Це також унеможливить видачу дозво-
лів, які не передбачені законом; 

2) сприяти поширенню застосування «європейських» принципів започаткування госпо-
дарської діяльності при видачі документів дозвільного характеру: «декларативного принципу», 
принципів «організаційної єдності» та «мовчазної згоди». Спрощення процедури отримання до-
зволів шляхом упровадження вищезгаданих принципів скоротить час і кошти, необхідні для 
започаткування бізнесу і початку господарської діяльності. Певні категорії бізнесу не потребу-
ватимуть дозволу, їм буде достатньо задекларувати свою відповідність вимогам законодавства. 
При цьому вони будуть нести повну відповідальність за будь-яку шкоду, заподіяну товариству 
або навколишньому середовищу. Це значно спростить дозвільну процедуру для бізнесу, діяль-
ність якого потенційно не загрожує суспільству або навколишньому середовищу; 

3) удосконалити застосування норм адміністративного права за порушення здійснення 
господарської діяльності та порушення порядку видачі документів дозвільного характеру до-
звільними органами (їх посадовими особами). Розробити і ухвалити закон «Про відповідаль-
ність посадових осіб за створення адміністративних бар'єрів при здійсненні підприємницької 
діяльності»; 

на регіональному рівні: 
1) провести інвентаризацію документів дозвільного характеру з метою їх скорочення; 
2) спростити процедури отримання дозвільних документів шляхом усунення численних 

дублювань при поданні та розгляді (узгодженні) документів; 
3) делегувати повноваження щодо дозвільно-погоджувальних процедур з обласного рівня 

на місцевий (районний); 
4) встановити відповідальність посадових осіб дозвільних органів за порушення вимог 

законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру; 
5) розробити та затвердити регламенти (інформаційні картки), які містять послідовність 

дій щодо отримання кожного виду документа дозвільного характеру. 
 
У сфері ліцензування: 
на державному рівні: 
1) законодавчо закріпити критерії, на підставі яких приймається рішення про введення 

ліцензування того чи іншого виду діяльності; 
2) переглянути види господарської діяльності, які підлягають ліцензуванню за вказаними 

вище критеріями, і скасувати ліцензування видів діяльності, які не становлять небезпеки для 
держави, життя і здоров'я людини та навколишнього середовища; 

3) максимально скоротити перелік документів, які додаються до заяви про видачу ліцен-
зій, та встановити заявний принцип отримання ліцензії; 

4) надати можливість суб'єкту господарювання подавати документи для отримання та пе-
реоформлення ліцензій (копій) в електронному вигляді; 

5) порядок процедури здійснення контролю за суб'єктами господарювання шляхом упро-
вадження декларування суб'єктом господарювання виконання вимог ліцензійних умов (перехід 
від активного контролю (перевірка органу ліцензування) до пасивного (декларація суб'єкта го-
сподарювання); 

6) децентралізувати систему ліцензування шляхом передачі як окремих так і всіх функцій 
з ліцензування певних видів діяльності на регіональний рівень; 

7) упроваджувати альтернативні способи регуляції певних видів діяльності шляхом са-
морегулювання. Державне регулювання бізнесу шляхом ліцензування має бути збережене в пе-
вних сферах економіки, частково повноваження щодо ліцензування та здійснення державного 
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нагляду за суб'єктом господарювання мають бути передані організаціям самоврядування (сто-
сується професійних видів діяльності), які забезпечать перерозподіл відповідальності між регу-
люючим органом і підприємцями; 

на регіональному рівні: 
1) уніфікувати принципи і процедури отримання ліцензій; 
2) переглянути види господарської діяльності, які підлягають ліцензуванню відповідно 

до чинного законодавства; 
3) погодити вартість надання ліцензій з фактичними витратами, пов'язаними з наданням 

ліцензії; 
4) провести моніторинг щодо того, чи досягає ліцензування окремих видів господарської 

діяльності тих цілей, які декларувалися при його впровадженні. 
 
У сфері адміністративних послуг: 
на державному рівні: 
1) розробити та ухвалити Закон України «Про адміністративні послуги», яким, зокрема, 

визначити принципи делегування владних повноважень, платність або безоплатність надання 
адміністративних послуг, порядок визначення розмірів оплати за надання платних адміністра-
тивних послуг. Закон створить нормативну основу для реалізації ряду важливих заходів: ство-
рення центрів адміністративних послуг, у яких резиденти можуть отримати максимальну кіль-
кість держпослуг; формування реєстру адміністративних послуг, заборону вимог оплати послуг 
або інформації, якщо протилежне не передбачено законом. Упровадити електронний реєстр 
послуг та розробити порядок надання онлайн-послуг; 

2) визначити принципи діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самовря-
дування, інших бюджетних установ, їх посадових чи службових осіб, а також інших суб'єктів, 
які за законом уповноважені здійснювати владні (виконавчі та розпорядчі) функції в процесі 
надання адміністративних послуг; 

3) переглянути затверджені урядом види платних послуг із подальшим розмежуванням їх 
на адміністративні (державні) та господарські; 

4) створити єдину електронну базу даних адміністративних (державних) послуг органів 
виконавчої влади та місцевого самоврядування; 

на регіональному рівні: 
1) визначити функції органів місцевого самоврядування, інших бюджетних установ, їх 

посадових чи службових осіб, а також інших суб'єктів, які за законом уповноважені здійснюва-
ти владні (виконавчі та розпорядчі) функції в процесі надання адміністративних послуг; 

2) встановити принципи платності або безоплатності адміністративних послуг, оптима-
льності розмірів плати за надання платних адміністративних послуг відповідно до чинного за-
конодавства; 

3) створити обласну електронну базу даних адміністративних (державних) послуг органів 
виконавчої влади та місцевого самоврядування; 

4) проводити моніторинг наданих адміністративних послуг. 
 
У сфері започаткування бізнесу та виходу з бізнесу: 
на державному рівні: 
1) впровадити механізм електронної державної реєстрації юридичних осіб та фізичних 

осіб-підприємців, у тому числі реєстрації їх установчих документів, реєстрації припинення су-
б'єктів господарювання, подання запитів щодо отримання відомостей про них в електронному 
вигляді тощо. Необхідна ідентифікація заявника шляхом використання ним унікального, захи-
щеного спеціальними програмними засобами електронного цифрового підпису; 

2) для використання даних Єдиного державного реєстру щодо державної реєстрації для 
відкриття рахунків передбачити єдиний документ, який би засвідчував факт державної реєст-
рації та постановки на облік, а саме - виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та 
фізичних осіб-підприємців. Для реалізації зазначеного необхідно внести відповідні зміни до за-
конів, що регулюють постановку на облік новостворених суб'єктів господарювання в органах 
податкової служби, Пенсійного фонду та фондів соціального страхування, а також до Інструк-
ції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валю-
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тах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 
р. № 492; 

3) скоротити терміни процедури банкрутства, забезпечити паритетність захисту інтересів 
боржників і кредиторів, запровадити дієвий механізм відновлення платоспроможності боржни-
ка та запобігання майновим маніпуляціям; 

на регіональному рівні: 
1) спростити процедуру започаткування і добровільного припинення господарської дія-

льності юридичної особи та фізичної особи-підприємця відповідно до чинного законодавства; 
2) запровадити електронну державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців на території області та взаємний обмін інформацією між усіма учасниками держа-
вної реєстрації. 

 
У сфері державного нагляду і контролю: 
на державному рівні: 
1) органам контролю переглянути і скоротити кількість нормативно-правових актів, усу-

нути норми та вимоги, які дублюються різними відомствами, і скасувати застарілі вимоги, но-
рми і правила; 

 2) запровадити ризик-орієнтовану систему планування перевірок у всіх органах контро-
лю. Завершити розробку та впровадження критеріїв оцінювання ступеня ризику від ведення су-
б'єктами господарської діяльності та періодичності проведення планових заходів державного 
нагляду (контролю); 

3) переглянути концептуальний підхід до класифікації перевірок і на новій основі здійс-
нити чітке розмежування повноважень ініціаторів кожного виду перевірок та осіб, уповнова-
жених здійснювати їх з метою скорочення кількості державних контролюючих функцій; 

4) розробити та затвердити уніфіковані форми актів з переліками питань для проведення 
планових перевірок залежно від ступеня ризику; 

5) забезпечити скасування дублюючих контролюючих функцій з подальшим скасуванням 
контролюючих органів, у діяльності яких зникла необхідність. Кабінет Міністрів України і 
Верховна Рада України мають переглянути повноваження і скоротити кількість органів держа-
вної влади, наділених правом здійснення контролю у сфері господарської діяльності. Це мож-
ливо шляхом консолідації контролюючих органів; 

6) запровадити відповідальність органів державного нагляду (контролю) за збитки, запо-
діяні суб'єкту господарювання неправомірними діями / недотриманням процедури здійснення 
нагляду (контролю); 

7) спростити механізм подання звітності та проведення перевірок страхувальників щодо 
нарахування і сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхуван-
ня. Для цього пропонується шляхом зосередження функцій зі збору звітності та проведення пе-
ревірок страхувальників щодо нарахування і сплати страхових внесків на загальнообов'язкове 
державне соціальне страхування в одному органі – Пенсійному фонді України та його органах 
на місцях. Це сприятиме звільненню підприємців від численних перевірок представників різ-
номанітних фондів; 

8) забезпечити вільний і безоплатний доступ до всіх вимог, дотримання яких перевіря-
ється контролюючими органами. Органи державного нагляду маютьі забезпечити відкритий 
доступ до документів, що встановлюють вимоги, дотримання яких є обов'язковим для підпри-
ємств; 

на регіональному рівні: 
1) впровадити критерії оцінювання ступеня ризику від ведення суб'єктами господарської 

діяльності та періодичності проведення планових заходів державного нагляду (контролю); 
2) скоротити кількість державних контролюючих функцій шляхом проведення аудиту та 

аналізу контролюючих функцій відповідно до чинного законодавства; 
3) запровадити перелік питань для здійснення планових заходів щодо нагляду (контролю) 

залежно від ступеня ризику; 
4) запровадити відповідальність регіональних органів нагляду (контролю) за збитки, за-

подіяні суб'єкту господарювання неправомірними діями / недотриманням процедури здійснен-
ня нагляду (контролю); 
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5) проводити незалежні експертизи виявлених нераціональних вимог контролюючих і до-
звільних органів щодо представників малого та середнього підприємництва; 

6) надавати невідкладну правову допомогу суб'єктам малого та середнього підприємниц-
тва, що включає присутність юристів при проведенні перевірок суб'єктів підприємницької дія-
льності, підготовку пропозицій до контролюючих та наглядових органів про попередження і 
припинення порушень прав і законних інтересів підприємців. 

 
У сфері розвитку саморегулівних організацій та громадських об'єднань підприємців: 
на державному рівні: 
1) розвивати економічний інститут саморегулювання як одну з альтернатив державного 

регулювання ринку. Розробити й ухвалити закон «Про саморегулівні організації»; 
2) забезпечити державне сприяння громадським організаціям підприємців, здатним ефек-

тивно здійснювати широкий громадський контроль. Саморегулювання малого бізнесу має кар-
динально посилити громадський контроль за діяльністю органів влади. Розробити цілеспрямо-
вану державну політику щодо стимулювання розвитку громадських об'єднань малого та серед-
нього підприємництва та їх руху ву напрямку до реального саморегулювання. Необхідна роз-
робка й ухвалення закону «Про громадські об'єднання малого і середнього підприємництва»; 

на регіональному рівні: 
1) розробити регіональну політику щодо стимулювання розвитку громадських об'єднань 

малого та середнього підприємництва та їх руху в напрямі до реального саморегулювання; 
2) проводити моніторинг діяльності регіональних (міських) галузевих і професійних 

об'єднань підприємців, їх якісного і кількісного складу, а також їх впливу на скорочення адмі-
ністративних бар'єрів; 

3) узагальнювати отриману інформацію про діяльність об'єднань підприємців і система-
тизувати її у вигляді бази даних та у друкованих виданнях; 

4) поширювати інформацію про діяльність об'єднань підприємців шляхом проведення рі-
зноманітних заходів (конференцій, круглих столів, семінарів); 

5) організовувати заходи щодо обміну досвідом бізнес-асоціацій для вирішення проблем 
скорочення адміністративних бар'єрів при здійсненні підприємницької діяльності. 
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Додаток  А 
 

Європейська хартія малих підприємств 
Малі підприємства - це основа європейської економіки. Вони є ключовим джерелом ро-

бочих місць і благодатним ґрунтом для бізнесових ідей. Зусилля Європи з відкриття нової еко-
номіки 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 економіч-
ного зростання, збільшення кількості та поліпшення робочих місць, та ще більшої соціальної 
єдності. 

Малі підприємства повинні розглядатись як одна з основних рушійних сил інновацій, за-
йнятості, а також соціальної та локальної інтеграції до Європи. 

Із цієї причини потрібно створити найсприятливіше середовище для малого бізнесу та пі-
дприємництва. 

Принципи 
Закликаючи до цього, ми: 
підтверджуємо здатність малих підприємств динамічно задовольняти нові потреби ринку 

та створювати робочі місця; 
наголошуємо на значимості малих підприємств у сприянні соціальному та регіональному 

розвиткові як структур ініціативних і дієвих; 
визнаємо підприємництво як цінну та продуктивну навичку безпечної життєдіяльності на 

всіх рівнях відповідальності; 
вітаємо успішні підприємства, які заслуговують справедливої винагороди; 
ураховуємо можливість невдач під час виявлення ініціативи та взяття на себе ризиків, що 

здебільшого повинно розглядатись як набуття досвіду; 
визнаємо цінність знань, обов'язку та гнучкості в новій економіці. 
Становище малого бізнесу в Європейському Союзі можна поліпшити шляхом ужиття за-

ходів, спрямованих на стимулювання підприємництва, оцінку існуючих умов, та, коли необхід-
но, поліпшення цих умов, забезпечення належної уваги до потреб малого бізнесу з боку полі-
тичних діячів. Для цього ми зобов'язуємось: 

зміцнювати дух інновації та підприємництва, що надасть європейському бізнесові мож-
ливість упевнено вирішувати майбутні проблеми; 

добиватися створення регуляторної, фіскальної та адміністративної структури, яка спри-
яла б підприємницькій діяльності й поліпшенню статусу підприємців; 

забезпечити доступ до ринків на основі найменш обтяжливих вимог, які відповідають ос-
новним цілям державної політики; 

сприяти доступові до найліпших наукових досліджень і технологій; 
поліпшити доступ до фінансового забезпечення протягом усього життєвого циклу підп-

риємства; 
постійно вдосконалювати нашу діяльність для того, щоб ЄС пропонував найліпші у світі 

умови для розвитку малого бізнесу; 
дослухатися до голосу малого бізнесу; 
сприяти висококласній підтримці малого бізнесу. 

Напрями діяльності 
Приймаючи цю Хартію, ми зобов'язуємося діяти відповідно до викладених нижче напря-

мів діяльності, ураховуючи відповідні потреби малого бізнесу. 
1. Навчання та професійна підготовка для підприємництва 
Європа буде виховувати підприємницький дух і прищеплювати нові навички з більш 

раннього віку. Загальні знання з бізнесу та підприємництва мають викладатися на всіх навча-
льних рівнях. Певні бізнес-модулі мають стати основною складовою системи освіти на рівні 
середньої школи, а також у коледжах і університетах. 
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Ми будемо заохочувати починання молоді в підприємництві й будемо сприяти їм, а та-
кож розробимо належні плани професійної підготовки для менеджерів малих підприємств. 

2. Дешевше та швидше відкриття нової компанії 
Витрати на відкриття нової компанії мають наближатися до аналогічних витрат найбільш 

конкурентоспроможних підприємств у світі. Країни з найдовшими та найобтяжливішими про-
цедурами реєстрації компаній необхідно заохочувати, щоб вони наздогнали країни, в яких ре-
єстрація здійснюється найшвидше. Необхідно розширити доступ до реєстрації в режимі «он-
лайн». 

3. Удосконалення законодавства та регулювання 
Національне законодавство про банкрутство потрібно оцінити у світлі успішного практи-

чного досвіду. Вивчення застосування бенчмаркінгу повинно зумовити поліпшення поточної 
діяльності в ЄС. 

Нові нормативно-правові акти на національному рівні та рівні Співтовариства потрібно 
дослідити з погляду їхнього впливу на малі підприємства та підприємців. Скрізь, де можливо, 
національні норми та норми Європейського Співтовариства потрібно спростити. Уряди повин-
ні затвердити зручні для використання форми адміністративних документів. 

Малі підприємства можна було б звільнити від певних обов'язків, передбачених нормати-
вно-правовими актами. У зв'язку із цим Комісія могла б спростити законодавство у сфері кон-
куренції, щоб зменшити для малого бізнесу тягар дотримання законодавчих вимог. 

4. Наявність кваліфікації 
Ми намагатимемося забезпечити відповідне надання навчальними закладами, доповне-

ними програмами навчання власними силами, кваліфікації, адаптованої до потреб малого біз-
несу, і проведення ними навчання та консультацій протягом усього життя. 

5. Поліпшення доступу в режимі «он-лайн» 
Потрібно спонукати публічну владу до розширення електронного зв'язку із сектором ма-

лого бізнесу. Завдяки цьому компанії зможуть скоріше й з меншими витратами в режимі «он-
лайн» отримувати консультації, звертатися з проханнями, подавати податкові декларації або 
отримувати просту інформацію. Комісія повинна показати приклад у цій сфері. 

6. Більша вигода від єдиного ринку 
Малі підприємства відчувають переваги, зумовлювані реформами, що відбуваються в єв-

ропейській економіці. Тому Комісія й держави-члени повинні продовжити здійснювані рефор-
ми, маючи на меті завершення створення в Європейському Союзі реального внутрішнього рин-
ку, зручного для малого бізнесу, у галузях, вирішальних для розвитку малих підприємств, зок-
рема в галузі електронної комерції, телекомунікацій, у комунальній сфері, у сфері державних 
закупівель і систем міжнародних платежів. 

Водночас європейські та національні правила конкуренції повинні застосовуватися рішу-
че, щоб забезпечити малим підприємствам усі шанси виходити на нові ринки й конкурування 
на справедливих умовах. 

7. Оподаткування та фінансові питання 
Системи оподаткування повинні бути пристосовані так, щоб вони зумовлювали успіх, 

сприяли започаткуванню нової справи, розширенню економічної діяльності малого бізнесу та 
створенню робочих місць, а також спрощували створення та наступність малих підприємств. 
Держави-члени повинні застосовувати найефективніші методи роботи у сфері оподаткування 
та персональної мотивації. 

Підприємцям необхідні кошти для перетворення їхніх честолюбних задумів на реаль-
ність. Для того, щоб поліпшити доступ малих підприємств до фінансових послуг, ми будемо: 

визначати й усувати перешкоди у створенні загальноєвропейського ринку капіталу та у 
виконанні Плану дій у сфері фінансових послуг і Плану дій із запобігання ризикам капіталовк-
ладень; 

поліпшувати відносини між банківською системою та малими підприємствами шляхом 
створення належних умов доступу до кредитування та венчурного капіталу; 

поліпшувати доступ до структурних фондів та підтримати ініціативи Європейського Ін-
вестиційного банку зі збільшення фінансування для нових та високотехнологічних підпри-
ємств, зокрема фондових інструментів. 
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8. Посилення технологічного потенціалу малих підприємств 
Ми вдосконалюватимемо існуючі програми, які спрямовані на поширення технологій се-

ред малих підприємств, а також здатність малого бізнесу визначати, відбирати й адаптувати те-
хнології. 

Ми сприятимемо технологічному співробітництву й обміну технологіями між компанія-
ми різних розмірів, зокрема між європейськими малими підприємствами, розвиватимемо ефек-
тивніші дослідницькі програми, націлені на застосування знань І технологій у комерційній дія-
льності, а також розвиватимемо й пристосовуватимемо системи управління якістю й сертифі-
кації на малих підприємствах. Важливим є забезпечення легкого доступу малих підприємств до 
патенту Європейського економічного співтовариства. 

Ми сприятимемо залученню малих підприємств до співробітництва з іншими фірмами на 
місцевому, національному, європейському та міжнародному рівнях, а також співробітництву 
між малими підприємствами, вищими навчальними закладами та науково-дослідними інститу-
тами. 

Отже, необхідно підтримувати діяльність на регіональному та національному рівнях, 
спрямовану на розвиток міжфірмових груп і мереж, поліпшувати загальноєвропейське співро-
бітництво між малими підприємствами, використовуючи інформаційні технології, поширювати 
найефективніші методи в угодах про співробітництво та підтримувати співробітництво між ма-
лими підприємствами, щоб підвищити їхній потенціал для виходу на загальноєвропейські рин-
ки й поширити їхню діяльність на ринках третіх країн. 

9. Успішні моделі електронного бізнесу та найліпша підтримка малого бізнесу 
Комісія та держави-члени повинні заохочувати малі підприємства до використання найе-

фективніших методів й адаптувати успішні бІзнес-моделі, які дають їм змогу дійсно процвітати 
в умовах нової економіки. 

Ми будемо координувати діяльність держав - членів ЄС та ЄС, щоб створити інформа-
ційну систему та систему підтримки бізнесу, легкодоступні та ЗРОЗУМІЛІ мережі й послуги, 
що відповідають потребам бізнесу; забезпечимо в межах ЄС широкий доступ до рекомендацій 
та підтримки з РОКУ наставників і бізнесових спонсорів, зокрема за допомогою веб-сайтів, та 
використовуватимемо «Обсерваторію європейських малих та середніх підприємств». 

10. Міцніше та ефективніше представлення інтересів малих підприємств в ЄС та на 
національному рівні. 

Ми проведемо перегляд того, як інтереси малого бізнесу представлені в ЄС та на націо-
нальному рівні, зокрема шляхом соціального діалогу. 

Ми зобов'язуємося рухатися до цих цілей, використовуючи відкритий спосіб координації 
національних стратегій у сфері підприємницької діяльності. Для цього буде використано Бага-
торічну програму для підприємств і підприємництва, Кардіффський процес стосовно економіч-
них реформ і Люксембурзький процес стосовно політики зайнятості, а також інші європейські 
програми та ініціативи. Щорічно ми здійснюватимемо моніторинг й оцінку результатів на підс-
таві доповідей Комісії з відповідних питань на весняних самітах. Ми використовуватимемо 
ефективні показники для оцінки результатів за відповідний час порівняно з найліпшими у світі 
показниками, щоб розширити наші знання й знайти найліпші практичні прийоми в усіх сферах, 
які впливають на малий бізнес, та постійно вдосконалюватимемо нашу діяльність. 
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Приложение Б 
 

 
"СНАЧАЛА ПОДУМАЙ О МАЛОМ" 

ЗАКОН О МАЛОМ БИЗНЕСЕ ДЛЯ ЕВРОПЫ 
 

Брюссель, 25.6.2008 
COM (2008) 394 оконч. 

 
1. ВВЕДЕНИЕ 
Переход на основанную на знаниях экономику на сегодняшний день является для ЕС ос-

новной задачей. В случае успешного перехода, это обеспечит конкурентоспособную и дина-
мичную экономику с увеличенными  и более качественными рабочими местами и с высоким 
уровнем социальной сплоченности. 

Динамичные предприниматели особенно хорошо размещены для того, чтобы реализовать 
возможности, открывающиеся в результате процесса глобализации и  ускорения технологиче-
ского прогресса. Таким образом, наша способность опираться на рост и инновационный потен-
циал малых и средних предприятий (МСП) будет решающим фактором для будущего процве-
тания ЕС. В глобально изменяющемся ландшафте, характеризующимся непрерывным струк-
турным изменением и повышенным конкурентным давлением, роль МСП в нашем обществе 
стала еще более важной, как  поставщиков занятости и ключевых игроков благополучия мест-
ных и региональных общин. Динамичные МСП сделают Европу более стойкой, чтобы высто-
ять ту неопределённость, которая брошена сегодняшним глобализованным миром.  

 
ЕС, таким образом, прочно разместил потребности МСП в центре Лиссабонской Страте-

гии Роста и Занятости, в частности, с 2005 года, с использованием партнёрского подхода1, ко-
торый привёл к ощутимым результатам. Теперь пришло время раз и навсегда закрепить по-
требности МСП в авангарде политики ЕС и превратить видение Глав Государства и Правитель-
ства ЕС 2000 года в реальность – превращая ЕС в бизнес-среду  мирового класса для МСП2. 

Национальные и местные условия, в которых МСП функционируют, очень разные, и та-
кая природа самих МСП (в том числе корабли, микро-предприятия, семейные предприятия или 
предприятия социальной экономики). Политике, направленной на потребности МСП, таким 
образом, необходимо полностью признать это многообразие и в полной мере соблюдать прин-
цип субсидиарности. 

 
 
2. ВРЕМЯ ДЛЯ ПРОРЫВА В ЕС ПОЛИТИКЕ В ОТНОШЕНИИ МСП 
 
Среднесрочный обзор современной политики малого и среднего бизнеса ЕС3 с 2005 по 

2007 год показал, что и государства-члены, и ЕС достигли прогресса в создании более благо-
приятных для МСП бизнес-условий. Комиссия сделала реальные усилия по сокращению воло-
киты для МСП и значительно возросла сосредоточенность малого и среднего бизнеса в круп-
ных программах поддержки ЕС на 2007-2013 годы. Государства-члены существенно улучшили 
бизнес-условия для малых и средних предприятий в результате обмена передовым опытом, по 
Европейской Хартии для малых предприятий, утверждённой в Фейра в 2000 году, и реализуя 
результаты Весенней Сессии ЕС 2006 года, например,  введя "одно окно" при регистрации 
компании, и сократив время и затраты, необходимые при открытии бизнеса.  
                                                      

1 "Implementing the Community Lisbon Programme - Modern SME policy for Growth and Employment", 
COM(2005) 551 final, 10.11.2005. "Реализация Программы Лиссабонского Общества - Современная политика 
МСП в целях роста и занятости", COM (2005) 551 оконч., 10.11.2005. 

2   http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise__olicy/charter/docs/charter_en.pdf 
*- перевод с английского аспирантки Е.С. Мельник 
3  "Малые и средние предприятия - основные по доставке большего роста и и рабочих мест - средне-

срочный обзор политики современной политики малого и среднего бизнеса", COM (2007) 592 оконч., 
4.10.2007. 
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Кроме того, стратегия ЕС для лучшего регулирования1 имеет решающее значение для 
МСП, которые во многом выиграют от модернизации и упрощения существующего законода-
тельства ЕС и от крупной программы по сокращению административных расходов, связанных 
с законодательством ЕС, на 25% к 2012 году. 

 
Несмотря на впечатляющие успехи, ЕС по-прежнему необходимо принять важные даль-

нейшие меры, чтобы освободить весь потенциал МСП2. В общем, МСП ЕС до сих пор имеют 
более низкую производительность и более медленный рост, чем МСП США. В США выжи-
вающие фирмы в среднем увеличивают свою занятость на 60% уже на седьмой год, а рост за-
нятости среди выживших фирм Европы составляет порядком 10% - 20%. МСП по-прежнему 
сталкиваются с нарушениями рыночного механизма, подрывая условия, в которых они работа-
ют и конкурируют с другими игроками в таких областях, как финансы (особенно венчурный 
капитал), исследования, инновации и окружающая среда. Например, около 21% малых и сред-
них предприятий показывают, что доступ к финансированию является проблемой3, а во многих 
государствах-членах этот процент намного выше для микро-предприятий. Кроме того, всё 
меньше европейских МСП успешно вводят новшества по сравнению с крупными предприятия-
ми. Ситуация усугубляется структурными трудностями,  такими как отсутствие управленче-
ских и технических навыков, а также остаточной стойкостью рынка труда на национальном 
уровне. 

 
Роль МСП в европейской экономике неоднократно ставится на самый высокий полити-

ческий уровень. В марте 2008 года Европейский Совет выразил решительную поддержку ини-
циативе по дальнейшему укреплению устойчивого роста и повышению конкурентоспособности 
МСП, которая получила название "Закон о Малом Бизнесе" (ЗМБ) для Европы, а также потре-
бовал его скорейшей реализации. Обзор Единого Рынка4 также выразил необходимость даль-
нейших инициатив, которые позволяют приспособить Единый Рынок к потребностям совре-
менных малых и средних предприятий, в целях лучших результатов и бОльших преимуществ. 
И, наконец, что не менее важно, общественное слушание и консультация-онлайн, проведённые 
для подготовки ЗМБ5, подтвердили необходимость основных политических инициатив в пол-
ной мере раскрыть потенциал европейских МСП. Поэтому Комиссия сделала этот решающий 
шаг вперед, представив "Закон о Малом Бизнесе" (ЗМБ) для Европы. 

 
 
3. РАЗРАБОТКА ОБШИРНОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ МСП: 

"ЗАКОН О МАЛОМ БИЗНЕСЕ" (ЗМБ) ДЛЯ ЕВРОПЫ 
 
В самом центре европейского ЗМБ стоит убеждение, что получение основных наилучших 

условий для МСП зависит, в первую очередь, от признания предпринимателей. Общий климат 
в обществе должен вызвать у частных лиц желание начать свой бизнес и признать, что МСП 
вносят существенный вклад в рост занятости и экономическое процветание. Как ключевой 
вклад в достижение благоприятной для МСП бизнес-среды, необходимо изменить восприятие 
роли предпринимателей и рисков в ЕС: предпринимательство и связанную с этим готовность 
идти на риск следует поддержать политическими лидерами и средствами массовой информа-
ции, а также правительством. Благоприятной для МСП следует стать основной политике,  ос-
новываясь на убеждении,  что правила должны уважать то большинство, которое будет им сле-
довать: принцип "Сначала подумай о малом". 

 
Именно поэтому "Закон о Малом Бизнесе" имеет цель улучшить общий подход к поли-

тике предпринимательства, бесповоротно закрепить в политике принцип  "Сначала подумай 

                                                      
1 http://ec.europa.eu/enterprise/admin-burdens-reduction/home_en.htm 
2  "Оценка воздействия на ЗМБ", SEC(2008) 2101. 
3 2007 Обсерватория МСП ЕС.  

http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/analysis/observatory_en.htm 
4 "Единый рынок для 21 века в Европе", СОМ(2007) 724 оконч., 20.11.2007. 
5 http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/docs/sba_consultation_report_final.pdf 



 

 310

о малом", от регулирования до государственной службы, а также содействовать росту 
МСП, помогая им решать  проблемы, которые стоят  на пути  их развития. 

 

ЗМБ основывается на достижениях в области политики Комиссии и государств-членов, 
создаёт новые рамки политики, которая объединяет существующие механизмы предпринима-
тельской политики, а также основывается, в частности, на Европейской хартии для малых 
предприятий и политике современного малого и среднего бизнеса. Для реализации этой об-
ширной политической программы Комиссия предлагает подлинное политическое партнёрство 
между ЕС и государствами-членами, которое уважает принципы субсидиарности и пропорцио-
нальности. 

Символическое название "Закон", данное этой инициативе, подчеркивает политическую 
волю, чтобы признать центральную роль МСП в экономике ЕС и впервые ввести всеобъемлю-
щие рамки для политики ЕС и его государств-членов путем:  

• Набор из 10 правил в осуществлении концепции и проведения политики как на 
уровне ЕС, так и на уровне государств-членов. Эти принципы, детально изложенные в 
главе 4, являются неотъемлемыми, чтобы добиться добавленной стоимости на уровне 
ЕС, создать равные условия для малых и средних предприятий и улучшить правовые и 
административные условия на всей территории ЕС: 

I Создать среду, в которой предприниматели и семейные фирмы могут процветать, а 
предпринимательство награждаться 

 
II Убедиться, что честные предприниматели, которые столкнулись с банкротством, бы-

стро получают второй шанс 
 

III Разработать правила в соответствии с принципом "Сначала подумай о малом"  
IV Побудить государственные административные ораны  

реагировать на потребности МСП 
V Для адаптации общественных политических механизмов для малого и среднего биз-

неса необходимо: содействовать участию МСП в общественном снабжении и более 
эффективном использовании государственной помощи для МСП 

 
VI Облегчить доступ МСП к источникам финансирования и разработки правовой и биз-

нес-сред, оказывающих поддержку своевременным выплатам в коммерческих сдел-
ках 

 
VII Помочь МСП извлечь больше выгоды из возможностей, предлагаемых Единым Рын-

ком 
VIII Содействовать повышению квалификации в малых и средних предприятиях и всех 

инновационных формах  
IX Дать возможность МСП превращать экологические проблемы в возможности 
X Поощрять и поддерживать МСП в извлечении выгоды в результате роста рынков  

• набор новых законодательных предложений, руководствующиеся принципом 
"Сначала подумай о малом": 

 
- Общие правила Освобождения от блока обязательств по государственной помощи 

(ОБОГП) 
 
Эти правила, которые должны быть реализованы в ближайшее время, будут освобожде-

ны от категорий предварительных уведомлений государственной помощи, уже попавших под 
действие существующих правил в сфере помощи малым и средним предприятиям, для профес-
сиональной подготовки, занятости, НИОКР и региональной помощи и, возможно, также для 
новых категорий помощи. Эти новые правила упростят и гармонизируют существующие пра-
вила для малых и средних предприятий и увеличат интенсивность инвестиционной помощи для 
МСП. 

 
- Правила для Статута для Европейской Частной Компании (ЕЧК) 
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Это свод правил для Статута для ЕЧК, который бы был создан и действовал в соответст-

вии с одними и теми же правилами во всех государствах-членах. Комиссия также будет высту-
пать с необходимыми поправками для того, чтобы эта новая форма компании могла извлечь 
выгоду из существующих корпоративных налоговых директив. 

 
- Директива о сниженной ставке НДС 
 
Эта директива, которая будет выдвинута в ближайшее время, будет предоставлять госу-

дарствам-членам возможность применить сниженную ставку НДС в основном для локально 
поставляемых услуг, которые в основном предоставляются МСП. 

 
Более того, в рамках Управления по делам малых предприятий, будут подготовлены сле-

дующие предложения: 
 

- Законодательное предложение по дальнейшей модернизации, упрощению и гармонизации 
существующих правил относительно счетов НДС, чтобы облегчить нагрузку на бизнес. 

 
- Поправка к Директиве 2000/35/EЭС на просроченные платежи с целью своевременной 

оплаты МСП при  любой коммерческой сделке. 
 
• набор новых политических мер, которые реализуют эти 10 правил в соответствии 

с потребностями малых и средних предприятий как на уровне Сообщества, так и на 
уровне государств-членов. 

 
 
4. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВИЛ В ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 
 
I. ЕС и государства-члены должны создать условия, в которых предприниматели и 

семейный бизнес могли бы процветать, а предпринимательство вознаграждаться. 
 
Они должны больше заботиться о будущих предпринимателях, в частности путем 

стимулирования предпринимательских интересов и талантов, особенно среди молодёжи и 
женщин, а также путем упрощения условий для деловых сделок. 

 
Опрос «Евробарометра»1, проведённого в 2007 году относительно предпринимательского 

мышления, показывает, что 45% европейцев предпочли бы работать на самих себя, по сравне-
нию с 61% в США. Это не изменилось со временем. Люди в Европе должны знать, что самоза-
нятость является потенциально заманчивым вариантом карьеры, а также они должны иметь не-
обходимые навыки, чтобы превратить свои амбиции в успешные предприятия. 

 
Система образования, в частности школьные программы, недостаточно заостряют вни-

мание на вопросах предпринимательства и не обеспечивают основными навыками, в которых 
нуждаются предприниматели. Дети могут научиться понимать предпринимательство с самого 
начала своего образования. 

 
Поскольку предполагается, что 6 миллионов владельцев малого бизнеса уйдут в отставку 

в течение следующих десяти лет, Европа не может позволить себе риск потери этих предпри-
ятий просто из-за  трудности в передаче бизнеса и недооценки традиционной роли семейного 
бизнеса. БОльшее число передач бизнеса немедленно имело бы  положительное влияние на ев-
ропейскую экономику: успешная передача компаний сохраняет в среднем больше рабочих 
мест, чем те компании, которые только начинают создаваться. Передача бизнеса должна, таким 
образом, иметь такую же поддержку, как и при создании новых компаний. Признание особой 
роли малых и средних предприятий и, в частности предприятий, основанных на фамильном 

                                                      
1 http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/survey/eurobarometer_intro.htm 
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родстве, их типично местной базы, социально ответственного отношения и способности соче-
тать традиции с инновациями, подкрепляет важность упрощения передачи компаний и навы-
ков, связанных с ними.  

 
Предпринимательский потенциал нуждается в более эффективном использовании. Суще-

ствует постоянный гендерный разрыв в предпринимательской деятельности, что выражается в 
меньшем количестве женщин-предпринимателей. Это также увеличивает неиспользованный 
потенциал для развития предпринимательства среди иммигрантов 1. 

 
Наконец, Управление по делам малых предприятий следует также рассматривать как 

возможность для самих предпринимателей вносить вклад в улучшение бизнес-условий путем 
расширения их сотрудничества и создания сетей, за счет использования более полного потен-
циала малых и средних предприятий, и особенно семейных предприятий, как важные полигоны 
для предпринимательства, действуя социально ответственным образом. 

 
Чтобы воплотить это правило на практике: 
 
Комиссия: 
 
• содействует развитию предпринимательской культуры, а также обмену передового 

опыта в обучении предпринимательству.  
начнёт "Европейскую неделю малого и среднего бизнеса" в 2009 году - зонтик для мно-

гих событий типа кампаний - которая пройдет по всей Европе 
• запускает программу "Эразмус для молодых предпринимателей" в 2008 году, целью ко-

торой является помощь в обмене опытом и профессиональной подготовке, давая начинающим 
предпринимателям возможность учиться у опытных предпринимателей из принимающей стра-
ны, а также улучшить свои языковые навыки   

 
• создаст сеть ЕС из женщин-послов-предпринимателей, будет содействовать программе 

наставничества, с целью вдохновить женщин создавать собственный бизнес и развивать пред-
принимательство среди женщин-выпускников. 

 
Государства-члены призваны: 
 
• стимулировать инновационное и предпринимательское мышление среди молодежи пу-

тем введения предпринимательства как ключевого знания в школьные программы, особенно в 
общее среднее образование, и убедиться, что это правильно отражено в учебном материале 

 
• убедиться, что значение предпринимательства правильно отражено в подготовке препо-

давателей 
 
• активизировать сотрудничество с бизнес-сообществом в целях разработки систематиче-

ских стратегий обучения предпринимательству на всех уровнях 
 
• убедиться, что налогообложение (в частности, налог на дарение, налогообложение ди-

видендов и налог на имущество) в значительной степени не препятствует передаче бизнеса 
• ввести в действие схемы для согласования передаваемых предприятий с потенциальны-

ми новыми владельцами 
• обеспечить обучение и поддержку передачи бизнеса 
• обеспечить обучение и поддержку женщин-предпринимателей 
• обеспечить обучение и поддержку иммигрантов, желающих стать предпринимателями. 
 

                                                      
1 "Общая иммиграционная политика для Европы: принципы и механизмы", COM (2008) 359 оконч., 

17.6.2008. 
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II. Государства-члены должны обеспечить то, чтобы честные предприниматели, ко-
торые столкнулись с банкротством, быстро получили второй шанс. 

 
Банкротства являются причиной закрытия около 15% всех компаний. Около 700 000 ма-

лых и средних предприятий страдают в среднем каждый год, и это касается около 2,8 млн. ра-
бочих мест во всей Европе ежегодно1. В ЕС, клеймо неудачи по-прежнему присутствует, и об-
щество недооценивает коммерческий потенциал людей, готовых заново начать бизнес. На се-
годняшний день, 47% европейцев не сильно стремятся наладить ранее провалившийся бизнес. 
В то же время, начать заново свой бизнес вызывает сложности из-за длительного делопроиз-
водства о банкротстве. Среднее время для завершения дела о банкротстве в ЕС колеблется от 4 
месяцев до 9 лет. 

 
Чтобы воплотить это правило на практике: 
 
Комиссия: 
• будет продолжать содействовать политике второго шанса путем помощи в  обмене пе-

редового опыта между государствами-членами 
 
Государства-члены призваны: 
 
• поощрять позитивное отношение в обществе к предоставлению предпринимателям 

шанса начать новую деятельность, например, посредством общественных информационных 
кампаний 

• намерены завершить все юридические процедуры, чтобы ликвидировать предприятие в 
случае нефиктивного банкротства в течение года 

• убедиться, что предприниматели, вновь начинающие бизнес, рассматриваются на рав-
ных условиях с новыми предприятиями, в том числе и в плане поддержки.  

 
 
III. ЕС и государства-члены должны разработать правила в соответствии с принци-

пом "Сначала подумай о малом", с учетом характеристик МСП при разработке законо-
дательства, и упростить существующие нормативно-правовые базы. 

 
Наиболее обременительное ограничение, как сообщили МСП, заключается в админист-

ративных правилах. Действительно, МСП несут непропорционально нормативную и админист-
ративную нагрузки по сравнению с крупными предприятиями. Было подсчитано, что там, где 
большая компания тратит один евро на одного работника в силу  нормативного обязательства, 
маленькой компании, возможно, приходится тратить в среднем до 10 евро2. 36% из доклада 
МСП ЕС повествует о том, что бюрократизм сдерживал их деятельность в течение последних 
двух лет. 

Чтобы воплотить это правило на практике: 
Чтобы будущая директива соответствовала принципу "Сначала подумай о малом",  
Комиссия: 
• укрепляет оценку отношения протокола о применении принципов субсидиарности и 

пропорциональности в предстоящих законодательных и административных инициативах 
• будет, если это осуществимо практически, использовать общие даты начала в отноше-

нии правил и решений, влияющих на бизнес, и будет публиковать ежегодный отчет о вступле-
нии таких законодательств в силу  

Комиссия будет и государства-члены призваны: 
• убедиться, что результаты политики предоставляются при минимизации издержек и 

бремени для бизнеса, в том числе с использованием разумного сочетания механизмов, таких, 

                                                      
1 "Преодоление позора банкротства - для политики второго шанса - реализация Лиссабонского партнер-

ства в интересах экономического роста и занятости", COM (2007) 584 оконч., 5.10.2007. 
2 Доклад Группы экспертов по "Модели для снижения бремени Непропорционального регулирования на 

малые и средние предприятия", май 2007 г. 
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как взаимное признание и самостоятельное или совместное регулирование, для достижения по-
литических результатов 

• строго оценить воздействие предстоящих законодательных и административных ини-
циатив по МСП ("МСП-тест") и принять соответствующие результаты во внимание при разра-
ботке предложений 

• консультировать заинтересованные стороны, в том числе организации малого и средне-
го бизнеса, минимум за 8 недель до принятия любых законодательных или административных 
предложений, которые оказывают влияние на бизнес 

• использовать конкретные меры для малых и микро-предприятий, такие, как ущемление, 
переходные периоды и освобождение, в частности, от информирования или требований к от-
четности, и другие индивидуальные подходы, если это целесообразно, и 

 
Государства-члены призваны: 
 
• рассмотреть вопрос о целесообразности введения общих сроков начала и годовой бух-

галтерской отчётности законодательства, вступающей в силу 
• использовать гибкость положений, направленных на малые и средние предприятия при 

реализации законодательства ЕС, и избежать "позолоты" 
 
Для улучшения нормативно-правовой базы в связи с принципом "Сначала подумай 

о малом",  
 
Комиссия: 
 
• будет выступать со всеми предложениями по снижению административной нагрузки на 

бизнес, которые необходимы для достижения снижения целевого показателя ЕС на 25% к 2012 
году 

• завершит к концу 2008 года полную проверку поступлений и включит полученные ре-
зультаты в обновлённую программу по упрощению, которая будет представлена в начале 2009 
года. Особое внимание будет уделено выявлению предложений, где законодательство может 
быть упрощено в интересах МСП, в том числе, в частности, законе о компаниях, и    

 
Государства-члены призваны: 
 
• утвердить цели сопоставимой амбиции обязательству с целью сократить администра-

тивное бремя на 25% к 2012 году на уровне ЕС, если это еще не сделано, и осуществить их 
• обеспечить быстрое принятие предложений, касающихся снижения административного 

бремени в законодательстве Сообщества 
• принять предложение Комиссии, которое позволило бы государствам-членам повысить 

порог регистрации НДС до € 100 000. 
 
 
IV. ЕС и государства-члены должны побудить государственные административные 

ораны  реагировать на потребности МСП, делая жизнь как можно более простой для 
МСП, в частности путем продвижения электронного правительства и разработки прин-
ципа «одного окна». 

Современные и реагирующие государственные административные органы  могут внести 
существенный вклад в успех и рост малых и средних предприятий за счет экономии их времени 
и денег и, следовательно, высвобождения ресурсов для инноваций и создания рабочих мест. 
Электронное правительство и принцип "одного окна", в частности, имеют потенциал, чтобы 
помочь повысить качество обслуживания и сократить расходы. 

Непрерывный процесс реализации Директивы услуг будет способствовать тому, чтобы 
жизнь стала проще для МСП, и обязывать государства-члены создавать точки одного контакта, 
уменьшить число и облегчить схемы авторизации, и устранить нормативные барьеры на пути 
развития деятельности в сфере услуг. Он также предлагает возможности выйти за пределы 
своих потребностей в ускорении начала бизнес-операций. 
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Чтобы воплотить это правило на практике: 
 
Государства-члены призваны:  
• снизить уровень денежных сборов, предложенных административными органами госу-

дарств-членов, для регистрации бизнеса, черпая вдохновение от передовиков ЕС  
• продолжать работу по сокращению времени, необходимого для создания бизнеса до 

менее чем за одну неделю, где это ещё не сделано 
• ускорить начало коммерческих операций МСП путем сокращения и упрощения бизнес-

лицензий и разрешений. В частности, государства-члены могут установить максимальный срок 
в 1 месяц для выдачи этих лицензий и разрешений, за исключением случаев, где есть серьезная 
опасность для людей или окружающей среды 

• воздерживаться от запроса информации МСП, которая уже доступна в административ-
ных органах, если она не нуждается в обновлении 

• убедиться, что микро-бизнесу не нужно принимать участие в статистическом исследо-
вании под ответственностью государства, регионального или местного статистического управ-
ления более чем раз в каждые три года, при условии, что потребности в статистической и дру-
гой информации не требуют обратного 

• установить точку контакта, куда  заинтересованные стороны могут сообщать о правилах 
или процедурах, которые считают непропорциональным и / или излишне препятствующими 
деятельности МСП 

• обеспечить полную и своевременную реализацию Директивы услуг, в том числе созда-
ние точек одного контакта, с помощью которых компании могут получить всю необходимую 
информацию и выполнить все необходимые процедуры и формальности с помощью электрон-
ных средств. 

 
V. ЕС и государства-члены должны адаптировать механизмы общественной поли-

тики к потребностям МСП.  
 
Они должны использовать Кодекс передовой практики, предоставляя руководство 

государственным заказчикам относительно того, как они могут применять структуру 
бюджетных закупок ЕС (Европейское Сообщество) таким образом, чтобы это облегчило 
участие МСП в государственных закупках.  

 
Для решения сбоев рыночного механизма, с которым  МСП сталкиваются на про-

тяжении своего жизненного цикла, они должны более эффективно использовать возмож-
ности, предоставляемые правилами Государственной Помощи Сообщества, чтобы под-
держать стартапы и простимулировать МСП.  

 
МСП сталкиваются с препятствиями на рынках госзакупок, на которые приходится 16% 

ВВП ЕС, часто просто из-за того, что малые предприятия не знают о возможности и / или им 
препятствуют, и из-за того, что государственные органы могут счесть более удобным награ-
дить определенными контрактами с послужным списком крупные компании, нежели  молодые 
инновационные компании. Несмотря на это, 42%  стоимости государственных закупок выше 
порогов ЕС была присуждена МСП в 2005 году1. Однако, необходимы дальнейшие значитель-
ные усилия для сокращения оставшихся препятствий на пути доступа МСП на рынки закупок, 
особенно за счет ослабления требований, предъявляемых государственными заказчиками в 
процессе заказа.  

Государственная помощь может помочь МСП на протяжении всего их жизненного цикла. 
В настоящее время МСП лишь косвенно извлекает выгоды из государственной помощи, дос-
тупной в качестве предлагаемых вариантов поддержки, которые зачастую не в полной мере 
приняты во внимание. Есть ряд причин для этого: во-первых, государственные органы не все-
гда вводят в действие все механизмы поддержки в интересах малых и средних предприятий, 
дозволенные в соответствии с правилами Сообщества, во-вторых, процессы зачастую слишком 

                                                      
1 http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/docs/SME_public_procurement_Summary.pdf 
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длительны и сложны для МСП; и, в-третьих, зачастую МСП не хватает информации о доступ-
ных им схемах. 

 
Чтобы воплотить этот принцип на практике: 
 
Комиссия: 
 
• представит кодекс передовой практики добровольного характера для госзаказчиков, 

чтобы привести к дальнейшим изменениям в закупочной деятельности. Он будет давать указа-
ния о том, как уменьшить бюрократию, повысить прозрачность и доступ к информации и обес-
печит равные условия для МСП 

• дальнейшее упрощение доступа к информации относительно возможностей в области 
закупок, дополняя существующие ЕС сайты, посвященные государственным закупкам, рядом 
инициатив, таких как дополнительная публикация уведомления контракта ниже порога заку-
пок, онлайн-механизм поиска деловых партнеров, а также повышение прозрачности требова-
ний госзакупок 

• опубликует Вадемекум относительно государственной помощи для МСП для повыше-
ния информированности существующих вариантов поддержки 

 
Государства-члены призваны: 
• создать электронные порталы для расширения доступа к информации о государствен-

ных закупках ниже порогов ЕС 
• поощрять своих заказчиков, чтобы разделить контракты на участки, где это уместно и 

сделать возможность заключения субподрядного договора более заметным 
• напоминать своим заказчикам об их обязанности, во избежание несоответствующего 

качества и финансовых потребностей 
• способствовать конструктивному диалогу и взаимопониманию между МСП и крупными 

покупателями через такой вид деятельности, как информация, обучение, мониторинг и обмен 
передовым опытом 

• переориентировать политику государственной помощи на более эффективное решение 
потребностей МСП, включая разработку  целенаправленных мер. 

 
VI. ЕС и государства-члены должны облегчить доступ МСП к финансированию, в 

частности к венчурному капиталу, микро-кредиту и мезонинному финансированию, а 
также разработать  правовую и бизнес-среды, которые необходимы для своевременной 
оплаты в торговых сделках. 

 
Увеличение правильного вида финансирования может стать основной трудностью для 

предпринимателей, малых и средних предприятий, и занимает второе место после администра-
тивной нагрузки в списке  проблем. Несмотря на общественную поддержку ЕС, такую как ба-
зовая программа по инновации и конкурентоспособности (ПИК), которая обеспечивает более € 
1 млрд. на поддержку доступа МСП к финансовым ресурсам, значительное количество направ-
ляется через ЕИБ группу (Европейский Инвестиционный Банк). К 2013 году политика сближе-
ния обеспечит около € 27 миллиардов специально в поддержку малых и средних предприятий. 
Около € 10 миллиардов будет выделено через средства финансовой инженерии, в том числе и 
Жереми (Совместные Европейские Ресурсы для микро- и средних предприятий) и около € 3,1 
млрд. через венчурный капитал. Европейский сельскохозяйственный фонд для развития сель-
ских районов также помогает малым и средним предприятиям, поскольку он способствует, 
среди прочего, предпринимательству и призывает к экономической диверсификации сельских 
районов. 

 
Избегание риска часто заставляет инвесторов и банки уклоняться от финансирования 

фирм при открытии предприятия и на ранних стадиях процветания. Возможные нарушения 
рыночного механизма в  финансировании МСП должны быть выявлены и устранены для даль-
нейшего развития европейских рынков венчурного капитала, улучшения доступа МСП к мик-
ро-кредитованию и мезонинному финансированию и для разработки новых товаров и услуг. 
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Более того, многие предприниматели нуждаются в руководстве и обучении относительно пре-
имуществ и недостатков различных форм финансирования и относительно того, как лучше 
представить свои инвестиционные проекты потенциальным финансистам. 

 
Кроме того, МСП часто имеют слабый акционерный капитал, который в дальнейшем 

подрывается ещё и просроченными платежами в Европе. В самом деле, в зависимости от стра-
ны, чтобы получить свои оплаченные счета МСП должны ждать от 20 до более 100 дней в 
среднем. Одно из четырех банкротств связано с несвоевременной оплатой. Это приводит к по-
тере 450 000 рабочих мест и € 25 млрд. ежегодно.  

 
Комиссия разделяет оценку Европейского инвестиционного банка (ЕИБ и ЕИФ), что есть 

необходимость в дальнейшем улучшении  доступа МСП к источникам финансирования, и по-
этому приветствует усилия Группы по модернизации существующих товаров, упрощении их 
использования и расширении сферы их применения, начиная с 2008 года. Комиссия горячо 
приветствует создание ЕИБ Группой нового "Микрофонда" с первоначальным капиталом око-
ло € 40 млн. (из которых € 16 млн. будет со стороны ЕИБ) на поддержку небанковских микро-
финансовых организаций в рамках Новой микрокредитной инициативы комиссии. Комиссия 
также приветствует ЕИБ за его план по созданию специального конверта мезонинного финан-
сирования для меньшей части сектора малого и среднего бизнеса и специальных финансовых 
механизмов распределения риска с коммерческими банками, адаптированных к потребностям 
быстро растущих инновационных малых и средних предприятий, а также компаний средней 
капитализации, которые должны быть направлены на определение дефектов рыночного меха-
низма. 

 
Чтобы воплотить это правило на практике: 
Комиссия: 
 
• будет оценивать варианты введения режима частного размещения, предназначенного 

для облегчения иностранных инвестиций в целях укрепления европейских рынков венчурного 
капитала 

• предлагает помощь государствам-членам разработать высококачественные программы 
по готовности к инвестированию  

 
Государства-члены призваны: 

• разработать программы финансирования, которые решат проблемы с разрывом объёма 
финансирования между € 100 000 и € 1 млн, в частности, с механизмами, сочетающих в себе 
черты долгов и капитала, при соблюдении правил государственной помощи 

• решать проблемы, связанные с регулированием и налогообложением, которые мешают 
инвестированию фондов венчурного капитала, работающих на едином рынке, на тех же усло-
виях, что и национальные фонды 

• убедиться, что налогообложение прибыли корпораций стимулирует инвестиции 
• в полной мере использовать финансовые средства, доступные в сплоченности полити-

ческих программ и Европейского сельскохозяйственного фонда для развития сельских рай-
онов, в поддержку МСП. 

 
VII. ЕС и государства-члены должны поощрять МСП извлекать больше выгоды из 

возможностей, предлагаемых единым рынком, в частности, путем улучшения управле-
ния и информации в политике единого рынка,  позволяя лучше представлять интересы 
МСП в разработке стандартов и содействуя доступу МСП к патентам и товарным зна-
кам. 

 
Единый рынок должен гарантировать доступ предприятиям к расширению общего рынка 

более 500 миллионов потребителей, действуя в соответствии с общим сводом правил. Упроще-
ние, заключающееся в замене 27 сводов различных национальных правил одним сводом правил 
Внутреннего Рынка ЕС, является особенно выгодным для МСП. Хорошо функционирующий 
единый рынок создаст конкурентную среду для оснащения малых и средних предприятий, что-
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бы получить бОльшие преимущества глобализации, открывая новые возможности для знаний и 
инноваций. В настоящее время, однако, малые и средние предприятия не в полной мере поль-
зуются возможностями, предоставляемыми единым рынком, в значительной степени из-за от-
сутствия информации относительно бизнес-возможностей и применяемых правил в других го-
сударствах-членах, а также из-за недостаточного знания языка. Расходы и риски, возникающие 
в результате работы с несколькими различными национальными правовыми системами, зачас-
тую не позволяют компаниям расширять свою деятельность за рубежом. 

 
МСП могут также в значительной степени извлечь выгоду из государственной поддерж-

ки в форме консультативных или сетевых услуг, в том числе помощи для МСП, чтобы защи-
тить себя от недобросовестной коммерческой практики. В частности, Европейская сеть под-
держки предпринимательства1, запущенная Комиссией недавно, может, среди прочего, оказы-
вать помощь МСП, предоставляя информацию и рекомендации относительно возможностей, 
предлагаемых единым рынком. 

 
Более того, МСП должны быть в состоянии принимать всестороннее участие в разработ-

ке стандартов и иметь соответствующий доступ к ним, в том числе и к процессу сертификации. 
 
Наконец, чтобы подчеркнуть важность прав интеллектуальной собственности (ПИС) для 

МСП, Комиссия продолжает работу над эффективной, высокорентабельной, высококачествен-
ной и юридически безопасной патентной системой на европейском уровне, в том числе и па-
тентом Европейского экономического сообщества и Патентной Юрисдикцией, действующей на 
всей территории ЕС. 

 
Чтобы воплотить это правило на практике: 
Комиссия: 
 
• гарантирует, чтобы МСП извлекали выгоду из существующей политики открытия рын-

ка путем сбора информации о функционировании единого рынка через более широкое исполь-
зование мониторинга рынка и сектора, так что нарушения рыночного механизма могут быть 
определены и могут быть решены там, где наибольшая выгода 

• представляет план действий в 2008 году в целях содействия в использовании совмести-
мых электронных подписей и электронной аутентификации и начнет действия с участием всех 
соответствующих заинтересованных сторон во втором квартале 2009 года для оказания помо-
щи в участии МСП в глобальных цепочках поставок 

• увеличивает финансовую поддержку ЕС (до € 1 млн. в 2008 и € 2.1 млн. с 2009 г.), спо-
собствуя участию МСП и защите их интересов в  стандартизации, и способствуя улучшению 
доступа к информации МСП об европейских стандартах, а также их применении 

• сделает систему торговой марки сообщества более доступной, в частности, путем зна-
чительного сокращения сборов  как часть комплексного решения финансовых перспектив 
Управления по гармонизации внутреннего рынка (УГВР) 

• будет работать по устранению фрагментации правил защиты потребителей, чтобы при-
граничная торговля стала более лёгкой для МСП, в том числе путем минимизации администра-
тивных расходов. 

 
 
Европейские органы по стандартизации призваны: 
• пересмотреть, в тесном сотрудничестве с государствами-членами и Комиссией, их биз-

нес-модель в целях снижения стоимости доступа к стандартам, начиная со стандартов, разрабо-
танных в поддержку законодательства и политики ЕС 

• создать одну или более "службу поддержки МСП", согласованную с представителями 
ассоциаций МСП 

• систематически публиковать тезисы европейских стандартов, в том числе списки нор-
мативных ссылок, с неограниченным доступом и на разных языках. 

                                                      
1 http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/ 
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Государства-члены призваны: 
• обеспечить правильное применение принципа взаимного признания 
• укрепить систему решения проблем SOLVIT1, чтобы убедиться, что проблемы с реали-

зацией прав Единого рынка могут быть разрешены неформальным путем, быстро и прагматич-
но 

• поощрять национальные органы по стандартизации пересмотреть свою бизнес-модель в 
целях снижения стоимости доступа к стандартам 

• убедиться, что состав комитетов по стандартизации является справедливым 
• пригласить национальные органы по стандартизации, вместе с европейскими организа-

циями по стандартизации, для осуществления рекламных и информационных кампаний, поощ-
ряя МСП лучше использовать стандарты и обеспечивать обратную связь на своё  содержание 

• предоставлять МСП консультативные услуги, включая поддержку, во избежание не-
добросовестной коммерческой деятельности. 

 
VIII. ЕС и государства-члены должны содействовать повышению квалификации в 

малых и средних предприятиях и всех форм инновационной деятельности. 
 
Они должны поощрять инвестирование в исследование со стороны малых и сред-

них предприятий и их участие в программах поддержки НИОКР, транснациональных ис-
следованиях, кластеризации и активного управления интеллектуальной собственностью 
со стороны малых и средних предприятий. 

 
Более 60% компаний, отвечающих за консультацию, считают, что школы не дают те зна-

ния, которые необходимы предпринимателям и их штату сотрудников. Этот результат подчер-
кивает социальную необходимость постоянно предоставлять молодым людям необходимые на-
выки, такие как чтение, письмо, естественные науки, менеджмент, технические науки, инфор-
мационно-коммуникационные технологии и языковые навыки, а также дать им возможность 
проявить своё творчество. МСП страдают, в частности, из-за отсутствия квалифицированной 
рабочей силы в области новых технологий. В связи с этим необходимо учредить Европейскую 
квалификационную рамку для обучения в течение всей жизни2, целью которой является пре-
доставление необходимых базовых навыков всем молодым людям. 

 
Европейская политика сближения поддерживает меры по содействию адаптации работ-

ников, предпринимателей и предприятий примерно с € 13,5 млрд. на период 2007-2013 годов. 
Значительная часть этой суммы непосредственно ориентирована на МСП. Кроме того, предпо-
лагается, что поддержка самозанятости и начинающих предпринимателей составит € 2,8 мил-
лиарда. И последнее, но не менее важное, Комиссия работает над обзором будущих потребно-
стей в навыках в ЕС. 

 
Нехватка навыков является неиспользованным потенциалом для исследований и иннова-

ции. Только около 3 из 10 малых и средних предприятий ЕС в 2007 году указали, что у них 
имеются новые товары или они получают доходы от новых товаров. Поэтому является важным 
лучше интегрировать малые и средние предприятия в научно-исследовательское сообщество и 
содействовать связям между университетами и МСП.  

Необходимо также поощрять активное управление интеллектуальной собственности ма-
лыми и средними предприятиями, например, путем предоставления электронных счетов и 
электронного правительства. 

 
Чтобы воплотить этот принцип на практике:  
Комиссия:  
• будет и далее расширять схему поощрения мобильности учеников в рамках программы 

Леонардо да Винчи на 2010 год 

                                                      
1 http://ec.europa.eu/solvit/site/index_en.htm 
2 Commission Recommendation on Key Competences for Lifelong Learning, 18.12.2006. 



 

 320

• оказывает поддержку развития заинтересованными сторонами  онлайн-интернет-
навыков и портала карьеры в 2008 году, что позволит фирмам  самостоятельно оценить свои 
потребности в электронных навыках и узнать, как развивать карьеры и квалификации своих со-
трудников, а также  будет публиковать в 2008 году онлайн-руководство по интернет-бизнесу, 
которое поможет МСП самостоятельно диагностировать свои интернет-бизнес-потребности   

• будет продолжать свои усилия через упрощение, более полную информацию и более 
высокий уровень финансирования, чтобы оптимизировать  МСП участвовать в седьмой рамоч-
ной программе научных исследований и технологического развития ЕС (РП7).  

• поощряет рост малых и средних предприятий путем обеспечения того, что малые и 
средние предприятия, участвующие в проекте РП7, могут постоянно  пользоваться режимом 
МСП на протяжении всего периода этого проекта, даже если он превышает максимальный уро-
вень  МСП в течение этого периода 

• упростит правила государственной помощи для государств-членов для поддержки ис-
следований, разработок и инновации, в частности, через общий блок Освобождение Правил 

• усиливает появление быстрорастущих предприятий путем поддержки научных исследо-
ваний и инновационного потенциала малых и средних предприятий, в основном за счет улуч-
шения координации национальных программ и инициатив 

• будет разрабатывать, после консультации с государствами-членами, кластерную страте-
гию, включая инициативы, направленные на поддержку сотрудничества трансграничных кла-
стеров, облегчая доступ кластеров на новые рынки и принимая меры для поощрения более ши-
рокого участия малых и средних предприятий в инновационных кластерах 

• будет стремиться поддержать участие малого и среднего бизнеса в передаче знаний, 
частично за счет запуска пилотного проекта, чтобы помочь финансировать коммерциализацию 
интеллектуальной собственности 

• будет поощрять активное участие МСП в рамках деятельности, осуществляемой Евро-
пейским институтом инноваций и технологии (EИT), чтобы дать им возможность извлечь вы-
году передачи знаний со стороны  ЕИТ. 

 
Государства-члены призваны: 
 
• поощрять усилия МСП к интернационализации и стать быстрорастущими предпри-

ятиями, в том числе путем участия в инновационных кластерах 
• содействовать развитию знаний МСП в области научных исследований и инноваций с 

помощью, например, упрощенного доступа к государственной научно-исследовательской ин-
фраструктуре, использования услуг НИОКР, наема квалифицированных работников и обуче-
ния, как это предусмотрено в новой рамочной программе сообщества по государственной по-
мощи в исследовании, разработке и инновации 

• открыть национальные исследовательские программы, где это является взаимовыгод-
ным для малых и средних предприятий из других государств-членов, и способствовать доступу 
МСП к транснациональной научно-исследовательской деятельности, например, путем совмест-
ного программирования 

• обеспечить в осуществлении программы политики сближения легкий доступ МСП к 
финансированию, касающемуся предпринимательства, инноваций и знаний 

• поддержать развитие электронного стиля для предприятий, с тем, чтобы дать возмож-
ность при сделках использовать электронные счета и электронное правительство  

 
• поддерживать бизнес, в частности малые и средние предприятия и другие заинтересо-

ванные стороны, включая органы, отвечающие за закупки, в принятии участия в мероприятиях, 
способствующих скорейшему осуществлению Инициативы лидирующего рынка. 

 
 
IX ЕС и государства-члены должны дать возможность МСП превратить экологиче-

ские проблемы в возможности. 
 
Они должны предоставлять больше информации, опыта и финансово-

материальных стимулов для полного использования возможностей для новых "зеленых" 
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рынков и повышения эффективности использования энергии, частично за счет осущест-
вления систем природоохранного управления в малых и средних предприятиях. 

 
Изменение климата, дефицит энергоресурсов и устойчивое развитие являются ключевы-

ми проблемами для малых и средних предприятий, которые должны принимать более устойчи-
вое производство и бизнес-модели. Спрос на экологически безопасные товары и услуги также 
открывает путь для новых бизнес-возможностей. 

 
Только 29% малых и средних предприятий ввели какие-либо меры для сохранения энер-

гии и сырья (по сравнению с 46% крупных предприятий). Только 4% МСП ЕС имеют всеобъ-
емлющую систему энергетической эффективности на месте по сравнению с 19% для крупных 
предприятий. МСП являются особенно уязвимыми к нынешней тенденции роста цен на энер-
гию и сырье, а также к прогнозам климатических изменений, и им необходимо  повысить свою 
эффективность и свою способность адаптироваться к этим проблемам, чтобы превратить их в 
возможности. 

 
Чтобы воплотить это правило на практике: 
Комиссия: 
• упрощает доступ МСП к Схеме природопользования и аудита окружающей среды 

(EMAS) через более легкие экологические меры, снижение платы, и возможность регистрации 
кластера 

• будет финансировать сеть экспертов по окружающей среде и энергоэффективности в 
Европейской сети поддержки предпринимательства, предоставляя консультацию по экологиче-
ски эффективным операциям, потенциалу рынка и финансовым возможностям для более эф-
фективной работы, в частности, для малых и средних предприятий 

• разрабатывает новые формы поддержки инновационных стартапов и МСП в области 
эко-инноваций, с целью облегчения доступа на рынки, передачи технологий, использования 
стандартов и доступа к финансированию, в соответствии с существующими положениями го-
сударственной помощи 

 
Государства-члены призваны: 
 
• предоставить стимулы для экологически эффективных предприятий и товаров (напри-

мер, схемы налоговых стимулов и приоритетность субсидий для финансирования устойчивого 
бизнеса) в соответствии с Руководящими принципами сообщества о государственной помощи 
по охране окружающей среды и использовать упрощенный подход к экологической помощи 
для МСП, разработанный в GBER 

• в полной мере использовать около € 2,5 миллиарда, выделенных в программах полити-
ки сближения для поддержки экологически безопасных товаров и процессов в малых и средних 
предприятиях.  

 
X. ЕС и государства-члены должны поддерживать и поощрять МСП извлекать вы-

году из роста рынков за пределами ЕС, в частности, с помощью поддержки рынка и обу-
чения торгово-промышленной деятельности.  

Только 8% европейских МСП докладывают об объёме оборота от экспорта (7% микро-
предприятий сообщили об экспорте), что значительно ниже, чем показатель для крупных пред-
приятий (28%). Более того, только 12% в среднем начального товара малого и среднего бизне-
са, приобретаются за рубежом.  

 
Быстро растущие рынки представляют неиспользованный потенциал для многих евро-

пейских МСП. В частности, последнее расширение ЕС создало новые важные возможности 
бизнеса для компаний как со "старых", так и "новых" государств-членов. Это свидетельствует о 
важности полного использования потенциала рыночных возможностей в странах-кандидатах 
ЕС и соседних странах. 
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Торговые ограничения оказывают бОльшее влияние на МСП, нежели на компании по-
крупнее, в силу своих ограниченных ресурсов и более низкой способности выдерживать риски, 
особенно при работе на рынках с весьма серьёзной  конкурентоспособностью. Для того, чтобы 
получить доступ к этим рынкам, МСП поэтому и нуждаются в помощи в получении информа-
ции о потенциальных партнерах и о начале рыночных отношений на их рынках. Они также ну-
ждаются в помощи для преодоления культурных барьеров для бизнеса и различий в норматив-
ной или правовой среде. 

 
Чтобы оказать помощь МСП в полной мере воспользоваться возможностями, которые 

открывает глобализация, особое внимание должно быть уделено улучшению доступа к рынкам 
закупок и обеспечению соблюдения прав интеллектуальной собственности, обеспечивая спра-
ведливую конкуренцию, а также облегчение доступа на рынки. 

 
Чтобы воплотить это правило на практике: 
Комиссия: 
 

• учредила Команды доступа на рынок на ключевых экспортных рынках, сведя вместе 
торговых советников государств-членов и бизнес-организаций ЕС, что поможет улучшить дос-
туп к информации МСП о торговых барьерах рынков за пределами ЕС 

• будет активно стремиться к открытию рынков третьих стран, в частности с развитой и 
передовой экономикой, через переговоры в рамках ВТО и двусторонние соглашения 

• будет, в частности, добиваться открытия рынков закупок в странах, не входящих в ЕС, 
что должно привести к взаимной выгоде, через свои двусторонние и многосторонние перегово-
ры (Соглашение о государственных закупках ВТО), в частности, с быстро развивающимися 
странами 

• будет способствовать упрощению процедур торговли как в рамках ВТО, так  и в дву-
сторонних переговорах 

• будет продолжать оказывать содействие доступу МСП ЕС к рынкам кандидатов и дру-
гих соседних стран, в частности через Европейскую сеть поддержки предпринимательства и 
путём содействия принципу "Сначала подумай о малом" в этих странах, в том числе путем об-
мена передовым опытом на основе европейской Хартии для малых предприятий и SBA 
(Управление по делам малых предприятий) 

• намерена создать Европейские бизнес-центры в 2009 году на отдельных рынках, начи-
ная с быстро растущих экономик Индии и Китая 

• планирует запустить проект "Ворота в Китай", акцентируя внимание на создании про-
граммы подготовки руководителей и специалистов в Китае, чтобы позволить европейским 
МСП быть более конкурентоспособными на китайском рынке к 2010 году. 

 
Государства-члены призваны: 
 

• поощрять коучинг малых и средних предприятий крупными компаниями, чтобы при-
вести их к международным рынкам. 

 
 
5. РЕАЛИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПО ДЕЛАМ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
С момента своего запуска Комиссией в октябре 2007 года, идея "Закона о Малом бизне-

се" для Европы вызвал большие ожидания. Хотя он получил широкую поддержку на прави-
тельственном уровне, со стороны Европейского парламента и сообщества МСП, важно тща-
тельно его реализовать. Это требует полной политической заинтересованности со стороны и 
комиссии, и государств-членов. Поэтому, в качестве основы для новых обязательств для МСП, 
Комиссия предлагает Европейскому Совету приветствовать и поддержать "Закон о малом биз-
несе" для Европы, принять 10 правил и выполнить предложенные действия. Кроме того, Ко-
миссия предлагает Совету и Парламенту оперативно принять соответствующие законодатель-
ные предложения.  
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SBA должно полностью вписываться в стратегию роста и занятости, чтобы обеспечить 
его эффективное осуществление и иметь возможность регулярно обновлять свои поставляемые 
товары. Поэтому государствам-членам предлагается воспользоваться обновлением Лиссабон-
ского цикла,  запланированного на конец 2008 года, принять во внимание SBA в своих нацио-
нальных программах реформ и в своих ежегодных докладах о реализации. Государства-члены 
могут черпать вдохновение из закрытого обзора передовой практики в ЕС, а Комиссия будет 
продолжать предоставлять площадку для обмена передовым опытом.  

 
Комиссия будет оценивать прогресс, достигнутый при реализации SBA, и будет регуляр-

но докладывать о нём в рамках стратегии роста и занятости, начиная с 2008 года. Это позволит 
Европейскому Совету рассмотреть прогресс, достигнутый в области политики в отношении 
МСП как на уровне Сообщества, так  и государств-членов, и сделать необходимые выводы.  
 

Приложение: Обмен передовой практики в политике МСП 
 
Обмен передовой практикой в политике МСП оказался успешным механизмом для реа-

лизации Лиссабонской стратегии роста и занятости. С 2000 года, Комиссия собрала примеры 
передовой практики в различных областях. Они, собранные в рамках Европейской хартии для 
малых предприятий, доступны в онлайн-каталоге Европейской Хартии по адресу: 

 
http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/charter/gp. 
 
Европейская Премия по предпринимательству признаёт превосходство в развитии ре-

гионального предпринимательства и награждает выдающиеся инициативы. Коллекция передо-
вой практики в процветающем бизнесе находится здесь: 

 
http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/smes/awards/download/compendium_2007_en 

_lowres.pdf. 
 
В этом приложении приводится несколько примеров передовой практики государств-

членов, выступающей в качестве вдохновения в реализации SBA. 
 

Правило 1: Создать условия, в которых предприниматели и семейный бизнес могут процве-
тать, а предпринимательство вознаграждаться 
Импульсная Сеть Саксония-Ангальт, Германия 
Вэб-сайт: www.impuls-netzwerk.de 
Молодёжная стратегия предприятия и предпринимательства в Уэльсе, Великобритания 
Вэб-сайт: http://www.projectdynamo.co.uk; www.becauseyoucan.com. 
Cap'Ten, быть капитаном вашего проекта, Бельгия 
Вэб-сайт: www.ichec-pme.be 
Emax - Северный тренировочный лагерь для молодых предпринимателей, Швеция 
Вэб-сайт: www.emaxevent.com, www.startcentrum.se 
Kinder "Бизнес-неделя", Австрия 
Вэб-сайт: www.kinderbusinessweek.at 
Дни предпринимательства: Emprendemos Juntos - Мы все предприниматели, Испания 
Вэб-сайт: www.emprendemosjuntos.es 
Развивающаяся предпринимательская культура среди женщин, Румыния 
Вэб-сайт: www.animmc.ro 

Правило 2: Убедиться, что честные предприниматели, которые столкнулись с банкротством, 
быстро получают второй шанс 
Программа развития для контролируемого правопреемства поколения МСП, Финляндия 
Вэб-сайт: www.te-keskus.fi, www.yrityssuomi.fi 
Более быстрое начало бизнеса после банкротства, Дания 
Вэб-сайт: www.naec.dk 
Помощь для индивидуальных предпринимателей и владельцев бизнеса в трудном поло-
жении, Бельгия 
Website: www.beci.be 
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Правило 3: Разработать правила в соответствии с принципом "Сначала подумай о малом"  
Сайт консультации общественности "Teeme Кус", Эстония 
Вэб-сайт: www.osale.ee; www.riigikantselei.ee; www.valitsus.ee 
Реализация услуг по оказанию поддержки МСП на местном уровне, несмотря на принцип 
«одного окна», Словения 
Вэб-сайт: www.japti.si 
Перечень правил, Великобритания 
Вэб-сайт: www.businesslink.gov.uk 
Y4 комитет, Финляндия 
Вэб-сайт: www.y4.fi 

Правило 4: Повлиять на государственные административные органы реагировать на потреб-
ности МСП 

Программа электронного правительства в Бельгийского Социального сектора для МСП, 
Бельгия 
Вэб-сайт: www.ksz-bcss.fgov.be 
Единые точки регистрации для предпринимателей, Чешская Республика 
Вэб-сайт: www.mpo.cz 
«Единое окно» для предпринимателей, Германия 
Вэб-сайт: www.one-stop-shop-trier.de 
Центр управления микро-бизнесом для экономической и финансовой отчетности, Фран-
ция 
Вэб-сайт: www.artifrance.eu 
Веб-портал общественной информации для малого бизнеса, Франция 
Веб-сайт: pme.service-public.fr 
CORE - Компании онлайн-регистрации по окружающей среде, Ирландия 
Веб-сайт: www.cro.ie 
Проект запуска, Мальта 
Веб-сайт: www.mcmpgov.mt 
Онлайн-счётчик компании, Нидерланды 
Веб-сайт: www.bedrijvenloket.nl 
KSU - Национальная сеть услуг для МСП, Польша 
Веб-сайт: www.euroinfo.org.pl, www.ksu.parp.gov.pl 
Онлайн-предприятие, Португалия 
Веб-сайт: www.portaldaempresa.pt 
«Единое окно» для МСП (VEM), Словения 
Веб-сайт: www.japti.si 
Портал центральной общественной администрации, Словакия  
Веб-сайт: www.telecom.gov.sk 
Веб-служба по выплате зарплаты для малых предприятий, Финляндия 
Веб-сайт: www.palkka.fi 

Правило 5: Адаптировать общественные политические механизмы к потребностям МСП: со-
действие в участии МСП в государственных закупках и более эффективном ис-
пользовании возможностей государственной помощи для МСП 
Портал Интернет-закупок, Люксембург 
Веб-сайт: http://www.marches.public.lu, http://www.mtp.public.lu 

Правило 6: Упростить доступ МСП к источникам финансирования и разработать правовые и
бизнес условия для своевременной выплаты в коммерческих сделках 
Программа стартового и венчурного капитала, Ирландия  
Веб-сайт: www.enterprise-ireland.com 
Выдать кредит для малого бизнеса с процентным возвратом, Кипр 
Веб-сайт: www.bankofcyprus.com 
Общественный фонд венчурного капитала из фондов, Латвия 
Веб-сайт: www.lga.lv 
Микро-кредитная программа для женщин-предпринимателей и владельцев бизнеса, Ис-
пания 
Веб-сайт: www.ipyme.org 
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Правило 7: Оказать помощь МСП получить больше выгоды из возможностей, предлагаемых

единым рынком 
Портал для бизнеса и экспорта, Чешская Республика 
Веб-сайт: Businessinfo.cz 
Сеть компетенции Нидерланды / Северный Рейн-Вестфалия ИНТЕР-NED, Германия 
Веб-сайт: www.inter-ned.info 
Повышение уровня осведомленности населения по вопросам стандартизации, Литва 
Веб-сайт: www.lsd.lt 
CETMOS - Центральная Европейская Служба Исследования торговой марки, Австрия 
Веб-сайт: www.cetmos.eu 

Правило 8: Содействовать повышению квалификации в малых и средних предприятиях и всех 
форм инновации 
Национальная стратегии электронного бизнеса, Ирландия 
Веб-сайт: www.entemp.ie 
Инновационный менеджмент, Венгрия 
Веб-сайт: www.chic.hu 
Национальный Инновационный Фонд, Болгария 
Веб-сайт: www.sme.government.bg 
Греческая Инициатива технологических Кластеров, Греция 
Веб-сайт: www.htci.gr 

Правило 9: Дать возможность МСП превратить экологические проблемы в возможности 
Новый процесс микро отделки поверхностей в керамической промышленности, снижая 
воздействия окружающей среды, Италия 
Веб-сайт: http://www.fondovalle.it 
Экологическая налоговая реформа, Эстония 
Веб-сайт: www.fin.ee 
EDM - Электронное управление данными в области окружающей среды и управления от-
ходами, Австрия 
Веб-сайт: www.lebensministerium.at 

Правило 10: Поощрять и поддержать МСП извлекать выгоды от роста рынков 
 Интернет ярмарка, Польша 

Веб-сайт: www.euroinfo.org.pl 
План введения трубы в иностранное продвижение, Испания 
Веб-сайт: www.portalpipe.com 
Быстрое объединение, чтобы конкурировать на мировых рынках, Италия 
Веб-сайт: www.sprint-er.it 
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