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Вступ  
Покращення якості ділового середовища, зменшення регуляторного навантаження на бізнес, налагодження діалогу 
між бізнесом та владою є важливими передумовами пожвавлення ділової активності, створення сприятливих умов 
для розвитку бізнесу та залучення інвестицій в економіку країни.  

З метою оцінювання якості ділового середовища Програма USAID «Лідерство в економічному врядуванні» 
розробила спеціальний національний інструмент – «Щорічна оцінка ділового клімату» (Annual Business Climate 
Assessment, ABCA). Цей інструмент є системою заходів зі збору, узагальнення та аналізу інформації для виявлення 
бар'єрів на шляху розвитку малого та середнього підприємництва в Україні, кількісного визначення вартості 
дотримання регуляторних вимог сектором МСП та визначення пріоритетних економічних, правових та регуляторних 
заходів, необхідних для покращення середовища ведення бізнесу в Україні з точки зору самого малого та 
середнього бізнесу. При зборі інформації для оцінки використовуються всі кількісні та якісні методи соціологічного 
дослідження, включаючи проведення опитування підприємств за допомогою стандартизованих запитальників, 
проведення фокус-груп і глибинних інтерв'ю з представниками бізнес-асоціацій, аналітичних НУО, а також місцевих 
та загальнодержавних органів влади. Такий підхід до збору інформації дозволяє узагальнити пріоритети в різних 
сферах державної політики з точки зору зацікавлених сторін. 

Аналітичний звіт «Щорічна оцінка ділового клімату 2016. Київська область» продовжує серію аналітичних 
документів, що готуються експертами Програми USAID «Лідерство в економічному врядуванні» в рамках виконання 
завдання з розробки та запровадження національного інструменту моніторингу й оцінки стану ділового клімату для 
малого та середнього бізнесу. Регулярне проведення такого моніторингу та оцінювання є невід’ємною складовою 
процесу розробки і впровадження заходів політики сприяння розвитку малого та середнього підприємництва в 
Україні. У цьому документі представлено основні результати другої «Щорічної оцінки ділового клімату», проведеної 
за 2016 рік та очікування МСП на 2017 - 2018 роки. Першу «Щорічну оцінку ділового клімату» було здійснено для 
2015 року. 

У звіті представлено головні результати національної оцінки та подано детальний аналіз ділового клімату в 
Київській області. Зокрема, представлено Індекс ділового клімату – інтегральний показник стану ділового 
середовища в країні, спеціально розроблений експертами Програми USAID «Лідерство в економічному врядуванні» 
для «Щорічної оцінки ділового клімату». Щорічний регулярний замір Індексу ділового клімату показує напрямок 
змін бізнес-клімату в країні. Для порівняння ситуації між регіонами представлено Регіональний індекс ділового 
клімату, зокрема аналіз структури цього показника для Київської області. 

Звіт включає оцінку якості основних складових бізнес-середовища представниками малого та середнього бізнесу, 
аналіз ділових очікувань та планів МСП як на коротко-, так і довгострокову перспективи, «рейтинг» перешкод, з 
якими стикаються МСП у своїй діяльності, та «рейтинг» найважливіших, з точки зору МСП, реформ для покращення 
ділового середовища. Аналіз основних проблем у різних сферах державного регулювання, з якими стикаються 
МСП, та кількісна оцінка того, скільки коштує для МСП дотримання регуляторних вимог, є також частиною цього 
звіту.  

Важливим предметом аналізу є «демографія» МСП, зокрема розмір підприємств сектору та динаміка зайнятості на 
них, організаційна структура та спроможність МСП, маркетинг та бізнес-планування. Аналізуються також плани МСП 
щодо власного розвитку,  перешкоди виходу на нові ринки, зокрема міжнародні тощо. «Портрет» підприємця у 
віковому та гендерному  аспектах також представлено у звіті.  
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Окрему увагу спрямовано на аналіз ставлення МСП до держави та формування довіри між бізнесом та державою, 
яка, у свою чергу, є запорукою ефективної реалізації державної політики та проведення реформ для покращення 
ділового середовища.  

Національний звіт підготовлено за результатами опитування 1851 представника сектору МСП, у тому числі 
керівників 1324 підприємств-юридичних осіб та 527 фізичних-осіб підприємців в усіх регіонах України, за винятком 
АР Крим, м. Севастополя та деяких районів Донецької та Луганської областей. Звіт для Київської області 
підготовлено на основі результатів опитування 116 представників МСП області.   
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Головні результати  
За результатами опитування МСП 2016 року, значення індексу ділового клімату  зросло на п’ять пунктів порівняно з 
2015 роком. Це відбулося завдяки покращенню всіх його складових (за винятком довгострокових планів 
економічної активності), завдяки кращим оцінкам поточного ділового середовища, позитивним оцінкам 
змін регуляторного клімату та зростанню оптимізму в планах щодо ділової активності в короткостроковій 
перспективі. Позитивні довгострокові очікування також дали свій внесок у таке значення індексу, хоча «темпи 
зростання» оптимізму щодо дворічних планів дещо зменшилися. Зменшення значення індексу ділової активності 
(довгострокового) в 2016 році порівняно з 2015 роком свідчить, що часу на «відкладання» реформ  «на потім» 
немає.  

Діловий клімат 

• Скорочення ділової активності протягом попередніх двох років для частини опитаних та низькі оцінки 
ділового середовища вказують на те, що загальноекономічні умови для МСП залишаються несприятливими. 
Але покращення оцінки ділового середовища показує, що для бізнесу минув найбільш критичний кризовий 
період. 

• Вищі значення індексів ділової активності (короткострокового та довгострокового) порівняно зі значенням 
індексу оцінки ділового середовища свідчать про те, що сектор МСП буде зростати за умови сталості та 
результативності реформ, спрямованих на розвиток бізнесу.  

• Індекс ділової активності (довгостроковий)  зменшився, однак  його значення є додатним, що одночасно зі 
збільшенням оптимізму щодо ділової активності бізнесу на найближчі шість місяців свідчить про втілення в 
життя планів зростання ділової активності, визначених рік тому.  

• Додатне значення індексу змін регуляторного середовища було зафіксовано за результатами вже другої 
поспіль хвилі опитування. Це свідчить про те, що сектор МСП відчуває дієвість відповідних реформ. 

• Розмір підприємств-юридичних осіб впливає на їхню оцінку поточного ділового середовища – чим більший 
розмір підприємства, тим краще вони оцінюють поточне ділове середовище. 

• Серед фізичних осіб-підприємців переважають оптимістичні очікування щодо змін ділового середовища 
протягом наступних шести місяців, тоді як серед підприємств-юридичних осіб усіх розмірів переважають 
негативні очікування. 

• Фізичні особи-підприємці оцінюють фінансово-економічну ситуацію свого бізнесу гірше ніж підприємства, 
які є юридичними особами. 

• Розмір підприємств-юридичних осіб впливає на їхню оцінку поточної фінансової ситуації – чим більший 
розмір підприємства, тим краще вони оцінюють свою поточну фінансово-економічну ситуацію.  

• Досить висока частка підприємств, що не скоротили або розширили свою діяльність за попередні два роки, 
засвідчує здатність бізнесу адаптуватися до змін у навколишньому середовищі. Це, насамперед, 
підприємства, де зайняті понад 10 працівників (малі та середні).  

• Якщо підприємство збільшило обсяги діяльності протягом попередніх двох років, більш імовірно, що воно 
продовжить зростання впродовж наступних двох років. І навпаки: якщо підприємство скоротило свою 
діяльність, то існує вища ймовірність того, що цей процес триватиме і далі. 
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• Порівняння регіонального індексу ділового клімату демонструє найвищі його показники у Вінницькій, 
Львівській та Рівненській областях,  а найнижчі – у Харківській, Луганській та Донецькій областях. 

Рис.  1. Динаміка Індексу ділового клімату для МСП та його складових 
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Перешкоди для діяльності та зростання МСП  

• Недостатній  попит очолює рейтинг  перешкод зростання бізнесу в 2016 році, перевищивши за важливістю 
несприятливу політичну ситуацію, яка була головною перешкодою для діяльності бізнесу в 2015 році.  

• Несприятлива політична ситуація все ще залишається вагомою перешкодою для діяльності МСП – вона 
знаходиться на другому місці рейтингу перешкод – але її вплив дещо послабився порівняно з 2015 роком.  

• Високі ставки податків та складне адміністрування податків є більш відчутним бар’єром для підприємств-
юридичних осіб ніж для фізичних осіб-підприємців.  

• Часті зміни економічного законодавства, високий регуляторний тиск та корупція перешкоджають розвитку 
приблизно кожного четвертого МСП.  

• Несприятлива економічна ситуація в країні та брак попиту і низька купівельна спроможність населення – 
головні причини того, чому половина опитаних МСП не планують розширювати свою діяльність протягом 
наступних двох років.  

• Брак фінансових можливостей та політична нестабільність – це вагомі фактори, що стримують зростання 
бізнесу у дворічній перспективі.  

Дерегуляція та «рейтинг» найпроблемніших сфер регулювання 

• 73,2% керівників малих та середніх підприємств не відчули жодного впливу на ведення власного бізнесу 
заходів із дерегуляції, що проводилися в 2016 році. Про погіршення умов діяльності повідомили 17% 
респондентів, тоді як про покращення – майже вдвічі менше – лише 9,8%. 

• Залежно від сфери регулювання, від 40,0% до 77,2% опитаних повідомляють, що проходження регуляторних 
процедур створює певні проблеми для діяльності та зростання їхнього бізнесу. 

• Найбільш проблемними сферами регулювання для МСП у 2016 році були: валютне регулювання 
(«проблемність» становить 3,2 бала, де 1 – відсутність проблем, 5 – значні проблеми), регулювання 
землекористування (2,7 бала) та цінове регулювання (2,6 бала). 

• Майже не викликали проблем у респондентів реєстрація та постановка на облік підприємств 
(«проблемність» процедури оцінена на 1,8 бала) та регулювання зовнішньої реклами («проблемність» - 1,9 
бала). 

• Найбільш проблемною сферою для середніх підприємств є регулювання землекористування, а для малих та 
мікропідприємств – валютне регулювання. 

Вартість дотримання регуляторних вимог для МСП 

• Загальні витрати МСП, пов’язані з реєстрацією, ліцензуванням, технічним регулюванням, санітарно-
гігієнічним контролем та перевірками, у 2016 році становили в середньому 27412 грн. У 2015 році цей 
показник був вищим та дорівнював 29761 грн. 

• У 2016 році реєстраційні процедури здійснювали 27,1% МСП. Повна реєстрація (перереєстрація) бізнесу 
тривала в середньому 11 днів та коштувала 432 грн. Порівняно з попереднім роком ситуація незначно 
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погіршилася: у 2015 році тривалість процедури, за оцінками респондентів, становила в середньому 10,5 
дня та коштувала 380 грн. 

• Державна реєстрація (перереєстрація) тривала в середньому 5,7 дня та коштувала 380 грн. Враховуючи 
непрямі витрати (тривалість процедури), можна говорити про загальну середню вартість державної 
реєстрації на рівні 1680 грн. (у 2015 році – 1011 грн.). 

• У 2016 році ліцензії мали 30,5% МСП (у 2015 – 31,3%). 64,1% підприємств мають строкові ліцензії, термін дії 
яких становить у середньому 3,7 року. Зменшення загальної середньої вартості ліцензії (з 14713 грн. у 2015 
році до 13048 грн. у 2016 році) пов’язано передусім зі скороченням непрямих витрат (тривалості 
процедури). 

• Сертифікація продукції або послуг у 2016 році була необхідною для 15,8% МСП (у 2015 р. – 20,7%). Загальна 
вартість сертифікації склала в середньому 12990 грн., із них 5343 грн. – пряма вартість, решта – непрямі 
витрати, еквівалентні 15,2 дня (у 2015 р. загальна вартість процедури склала 14381 грн., із них пряма 
вартість – 6263 грн., тривалість процедури – 14,3 дня). 

• Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи є необхідним для 15,6% підприємств (у 2015 
році відповідний показник становив 17,6%). Загальні витрати на отримання санітарно-гігієнічного висновку 
в 2016 році склали в середньому  7937 грн., із них пряма вартість процедури становила 2130 грн., 
тривалість – 8,8 дня (у 2015 р. для отримання документа санітарно-епідеміологічної експертизи МСП 
сплачували в середньому 2673 грн. та витрачали 9,0 дня, що в перерахунку становило 9537 грн.). 

• Порівняно з 2015 роком у 2016 р. значно зросла частка МСП, які перевірялися принаймні одним 
контролюючим органом (51,2% та 68,0% відповідно). Кількість МСП, перевірки яких закінчилися сплатою 
штрафів, збільшилася незначно (39,3% у 2016 р. проти 34,7% у 2015 р.). Разом із тим, середнє значення 
загальної вартості усіх перевірок зменшилося з 40938 грн. у 2015-му до 27325 грн. у 2016 році. Зменшення 
загальної вартості перевірок, насамперед, пов’язано зі зменшенням сум, які МСП сплатили у вигляді 
штрафів, конфіскацій та неофіційних платежів. 

• З огляду на частоту перевірок та пов’язані з ними витрати (як часові, так і грошові – у формі штрафів або 
неофіційних платежів), найбільш обтяжливими для МСП залишаються перевірки Державної податкової 
інспекції. 

• Загальна вартість дотримання регуляторних вимог у 2016 році становила в середньому 27412 грн. та 
виявилася меншою за цей же показник попереднього року (29761 грн.). Зазначена сума включає прямі та 
непрямі витрати, пов’язані з державною реєстрацією, ліцензуванням, сертифікацією, санітарно-гігієнічним 
регулюванням і державним наглядом, та розрахована з урахуванням рівня покриття тією або іншою 
процедурою. 

• На сплату податків у 2016 році МСП витратили в середньому 24,9% доходу (у попередньому році - 27,3%). 
Витрати підприємств у формі податків зростають із розміром підприємств та пов’язані з їхньою 
організаційно-правовою формою (витрати ФОП, пов’язані з оподаткуванням, майже вдвічі менші за 
витрати підприємств-юридичних осіб). 

• Основними проблемами, пов’язаними з адмініструванням податків, залишаються нестабільність 
податкового законодавства, розмір штрафних санкцій за помилки, ставки податків та зборів та часті зміни 
форм податкової звітності. 
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Держава та бізнес  

• Рівень довіри бізнесу до державної політики залишається низьким. МСП швидше вважають державу 
перешкодою для ведення бізнесу чи навіть «ворогом» бізнесу, ніж партнером.  

• Із збільшенням розміру підприємств зменшується частка тих, які вважають державу ворогом, і збільшується 
частка тих, для кого держава є перешкодою або обмеженням для бізнесу.  

• Респонденти більше довіряють представникам приватного сектору, ніж органам державної влади, та 
громадським організаціям.  

• Кожний другий опитаний вважає, що органи влади створюють перешкоди для бізнесу – це більше ніж у 
2015 році. Зокрема, кожний п'ятий респондент вважає вищі органи влади (Верховну Раду, Кабінет Міністрів, 
Президента) інституціями, які створюють перешкоди для ведення бізнесу в країні.   

• Майже половина опитаних вважає, що неформальні стосунки з представниками органів влади є важливими 
для успішного ведення бізнесу в країні. 

• Створення сприятливих умов для підприємницької діяльності є більш важливим для МСП, ніж пряма 
державна підтримка бізнесу. 

• Сектор МСП очікує від держави конкретних заходів для сприяння бізнесу. Серед пріоритетів – зменшення 
кількості документів, необхідних для ведення підприємницької діяльності, спрощення податкового 
адміністрування та полегшення доступу до інформації, необхідної для ведення бізнесу через створення 
єдиного інформаційного ресурсу.  

Портрет МСП 

• За результатами опитування, одне МСП працевлаштовує в середньому 22 особи, причому фізичні особи-
підприємці працевлаштовують у середньому 3-х осіб, а підприємства-юридичні особи – 30 осіб.  

•  У 2016 році продовжилась негативна тенденція зменшення кількості працівників на підприємствах сектору 
МСП, але темпи скорочення їхньої чисельності сповільнились.  

• Три чверті керівників МСП - чоловіки, одна чверть –  жінки.  

• МСП працюють здебільшого на місцевому ринку (міста або області). Більше половини МСП не планують 
виходити на нові географічні ринки протягом наступних двох років. Основні причини – брак фінансування, 
відсутність партнерів за кордоном та непередбачуваність торговельної політики України.  

• Половина МСП мають або відділ маркетингу, або окремого співробітника, який повністю або частково 
займається питаннями маркетингу на підприємстві.  

• 57% МСП мають бізнес-план або стратегію розвитку бізнесу, якої вони дотримуються.  

• Більше половини МСП вважають, що для споживачів однаково важливими є як якість, так і вартість товарів 
або послуг їхнього підприємства. 

• Дві третини МСП не мають та ніколи не мали кредитних зобов’язань перед банком. 

• Більше половини МСП впровадили певні інновації впродовж останніх двох років (у виробництво, надання 
послуг, просування, управління та інше) 

• Приблизно одне з десяти МСП, що взяли участь в опитуванні, займається імпортом або експортом. 

• Близько третини МСП працевлаштовують осіб з інвалідністю.  
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Головні результати: Київська область  

Структура сектору МСП у Київській області: що показує опитування 

• Опитані МСП Київської області суттєво більші за розміром за МСП України загалом. Так, у середньому на 
одному опитаному МСП області працює 27 осіб. Для порівняння, в Україні в цілому – 22 особи. 

• Одне підприємство Київської області, яке є юридичною особою, працевлаштовує в середньому 36 осіб, тоді 
як одна фізична особа-підприємець області – у середньому 2 особи.  

• На одну опитану фізичну особу-підприємця Київської області припадає майже три опитані юридичні особи. 
У загальній вибірці розподіл опитаних МСП за формою власності приблизно такий же.  

• 60% опитаних МСП у Київській області працює у сферах торгівлі або послуг. 

• Одне з п’яти опитаних підприємств Київської області працює в галузі промисловості. Частка промислових 
МСП у Київській області дещо більша ніж в Україні в цілому.   

Діловий клімат: Київська область та Україна 

• За результатами опитування 2016 року, значення індексу ділового клімату для всіх опитаних МСП в Україні 
зросло на п’ять пунктів порівняно з 2015 роком завдяки покращенню індексу ділового середовища та 
індексу ділової активності (короткострокового). 

• Регіональний індекс ділового клімату в Київській області дещо вищий ніж в Україні в цілому.  

• Особливо сильно відрізняються значення однієї зі складових цього індексу – індексу ділового середовища 
(короткострокового). Значення цього індексу в Київській області вище ніж у середньому в Україні за рахунок 
кращих короткострокових очікувань МСП. 

• Значення короткострокового індексу ділової активності в Київській області відповідає цьому показнику в 
загальному по Україні, але за структурою область відрізняється від країни в цілому гіршими оцінками 
поточної фінансово-економічної ситуації МСП та кращими очікуваннями на наступні шість місяців. Це 
показує, що економічна криза сильно вдарила по бізнесу області, але місцеві МСП очікують відновити 
зростання найближчим часом.  

• МСП Київської області більшою мірою скоротили обсяги своєї діяльності протягом двох попередніх років, 
ніж МСП в середньому в Україні, однак їхні плани щодо ділової активності на наступні два роки кращі ніж у 
країні загалом.  

• Разом із тим, частка МСП області, що планують зростання в довгостроковому періоді, зменшилась у 
порівнянні з 2015 роком.  

• Сповільнення очікуваних темпів зростання МСП Київщини свідчить про зменшення їхньої впевненості в 
тому, що економічний ріст в Україні буде стійким та результативним. Бізнесу області потрібно бачити, що 
урядові реформи, такі як дерегуляція та боротьба з корупцією, приносять очікуваний та тривалий результат, 
а рішення щодо змін законодавства приймаються із залученням підприємств та врахуванням їхньої позиції.  

• Як і для МСП України в цілому, те, що значення індексів ділової активності (короткострокового та 
довгострокового) більші в Київській області за значення індексу оцінки ділового середовища, свідчить, що 
сектор МСП буде зростати за умови сталості та результативності реформ, спрямованих на розвиток бізнесу.  
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Перешкоди для діяльності та зростання МСП  

• Низький попит – це головна перешкода, що стримувала розвиток МСП Київської області в 2016 році.  

• Брак ринку на товари або послуги також є основним фактором, що заважає підприємствам області 
збільшувати обсяги діяльності протягом наступних двох років.  

• Як і в Україні загалом, економічні перешкоди в Київській області в 2016 році мають більше значення ніж у 
2015 році. Це результат економічної кризи та низької платоспроможності населення, а також наслідок того, 
що в порівнянні з попереднім роком як в області, так і в країні в цілому зменшився негативний вплив 
політичної нестабільності на бізнес, у зв’язку з чим економічні та ринкові фактори виходять на перший план. 

• Одне з трьох МСП Київської області називає перешкодами для свого зростання високі ставки податків та 
складнощі з адмініструванням податків і бухгалтерським обліком. При чому, якщо частка МСП, для яких 
перешкодою є розмір податків, у Київській області та в середньому в Україні збігається, то про обтяжливе 
адміністрування податків МСП області повідомляють частіше, ніж МСП в Україні загалом.  

• Часті зміни економічного законодавства, корупція та війна на Сході України є більш актуальними 
перешкодами для МСП Київської області ніж для МСП України в цілому. Високе значення регуляторних 
перешкод для МСП регіону показує, що обтяжливе регулювання стримує зростання місцевого бізнесу. 

• Натомість частка МСП Київщини, яким перешкоджає розвиватися брак кваліфікованої робочої сили, вдвічі 
менша ніж у середньому в Україні.   

Вартість дотримання регулювання для МСП 

• Залежно від сфери регулювання, від 41% до 79% представників МСП Київської області повідомляють, що 
проходження регуляторних процедур створює певні проблеми для діяльності та зростання їхнього 
підприємства. 

• Найбільш проблемними сферами регулювання для МСП Київщини в 2016 році були: валютне регулювання 
(індекс "проблемності" становить 3,10 бала, де 1,0 - відсутність проблем, 5,0 - значні проблеми), митне 
оформлення (2,65) та цінове регулювання (2,57). 

• Часовий податок для МСП Київської області становить 17%, що дещо вище за показник по Україні (11%). 

• 25% МСП реєструвалися (або здійснювали перереєстрацію) в 2016 році, витрачаючи на це в середньому 10 
днів. Жодних платежів під час реєстрації не мали 31% МСП, про сплату неофіційних платежів повідомили 
11,5% респондентів. 

• Мають ліцензії 29% МСП Київської області. У середньому МСП Київщини мають 2,2 ліцензії та здебільшого 
повідомляють про відсутність змін у кількості ліцензій порівняно з трьома роками тому. 

• Сертифікувати свою продукцію та послуги необхідно 22% МСП Київської області. Висновок державної 
санітарно-епідеміологічної експертизи був необхідним для 20%.  

• Принаймні одним органом у 2016 році перевірялися 82% МСП Київщини. 42% МСП перевірялися органами 
пожежної охорони, 32% – Державною податковою інспекцією, 21% – органами пенсійного фонду. Протягом 
року МСП перевірялися в середньому 3,9 раза та витратили на проходження процедур 15,2 дня. 

• На сплату податків МСП Київської області в 2016 році витратили в середньому 23% річного доходу.  
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• Найбільш типовими податками для МСП Київської області є єдиний соціальний внесок (86% респондентів), 
військовий збір (84%) та податок на доходи фізичних осіб (76%). 

• Частка опитаних суб'єктів ССО становить 41% та майже не відрізняється від показника по Україні (45%). 

• Серед ФОП Київщини планують реєструватися як юридичні особи 9%, по Україні – 12,5%. 

• Найбільш проблематичними сторонами податкової системи для МСП Київщини, як і для України в цілому, є 
нестабільність податкового законодавства (вагомі труднощі виникають у 64% МСП), а також складність 
податкового законодавства (57%) та розміри штрафних санкцій за помилки (51%). Частки  респондентів 
Київської області, що зазначають наявність таких проблем, майже не відрізняються від значень по Україні в 
цілому. 

Оцінка змін регуляторного середовища 

• Оцінки підприємців Київщини щодо змін регуляторного середовища за останні два роки відображають 
загальноукраїнські тенденції: індекс «3-х процедур» у Київській області становить +0,35 (по Україні +0,34). 

• МСП Київської області зазначили спрощення ситуації з реєстрацією (індекс змін регуляторної процедури 
+0,75, по Україні +0,59) та державним наглядом (індекс змін +0,23, по Україні +0,33) 

• Порівняно з 2013 роком ситуація з адмініструванням та сплатою податків, на думку МСП Київщини, 
практично не змінилася:  індекс змін регуляторної процедури становить +0,07 (по Україні +0,10). 

Держава та бізнес  

•  МСП Київської області, як і МСП України загалом, сприймають державу переважно як «перешкоду» або 
«ворога» для бізнесу. Баланс довіри бізнесу до влади в області негативний та відповідає середньому рівню 
в Україні.  

• Представники МСП Київської області висловлюють більшу довіру приватному сектору та громадським 
організаціям, а також органам місцевого самоврядування, ніж державним та місцевим органам влади. Крім 
того, рівень довіри до бізнес-асоціацій та до Президента вищий серед МСП області ніж в Україні загалом. 

• Половина представників МСП Київської області повідомила, що жоден орган влади не створює перешкод 
для їхнього бізнесу. Органами, які найчастіше створюють перешкоди для МСП, за словами респондентів, є 
Державна фіскальна служба, вищі органи влади та Митна служба.  

• Як і в Україні загалом, більшість МСП Київської області очікують від держави створення сприятливого 
середовища для ведення бізнесу всіма підприємствами. Однак частка опитаних, які вважають, що держава 
має надавати пряму підтримку бізнесу, в області більша ніж в середньому в Україні.  

• Три найважливіші заходи, які МСП Київської області очікують від держави для створення кращих умов для 
бізнесу, – це спрощення податкового адміністрування, дерегуляція та створення єдиного інформаційного 
ресурсу, де можна дізнатися про зміни законодавства, та інші актуальні питання, що стосуються 
підприємницької діяльності. 

• До найбільш очікуваних заходів з боку держави, на думку МСП Київщини, також входять створення рівних 
умов для всього бізнесу, перетворення податкових органів на сервісні та надання адміністративних послуг в 
електронному форматі. Такі кроки спростять ведення бізнесу для МСП та допоможуть подолати корупцію.  
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Портрет МСП 

• Одне МСП Київської області в середньому скоротило сім працівників протягом останніх двох років. Такий 
значний показник скороченого персоналу пояснюється зокрема тим, що на двох підприємствах області за 
цей час скоротили більше 100 працівників.  

• Серед п’яти керівників МСП Київської області чотири особи – чоловіки, а одна особа – жінка. 

• Середній вік респондентів у Київській області – 45 років. Це відповідає середньому віку респондентів у 
загальній вибірці опитування.  

• Опитані фізичні особи-підприємці Київської області, як і в цілому в Україні, у середньому молодші від 
опитаних представників підприємств-юридичних осіб.  

• МСП Київської області працюють переважно на місцевому ринку. Майже половина МСП області не планує 
виходити на нові географічні ринки збуту протягом наступних двох років. 

• 17% МСП Київської області – експортери. Ця частка більша за середній відсоток МСП-експортерів в Україні 
(12%).  

• 24% МСП Київської області – імпортери. Це значно більше ніж в середньому в Україні (11%). 

• Фінансові бар’єри та брак партнерів за кордоном – основні перешкоди для виходу на зовнішні ринки МСП 
Київської області.  

• Складність процедур митного оформлення – це одна з основних причин того, чому МСП області не 
планують розпочинати експорт. Це свідчить про потребу спрощення митних процедур та збільшення їхньої 
прозорості.  

• Менше половини МСП Київської області мають або відділ маркетингу, або співробітника, який повністю або 
частково займається питаннями маркетингу на підприємстві. 

• Майже половина МСП Київської області впровадили певні інновації впродовж останніх двох років. 
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Короткий огляд методології дослідження 

Цілі дослідження 

Щорічна оцінка ділового клімату (ABCA, Annual Business Climate Assessment) – це інструмент моніторингу та оцінки  
ділового клімату, виявлення бар'єрів на шляху розвитку малого та середнього бізнесу, формування переліку 
пріоритетних економічних, правових та регуляторних заходів (реформ) для покращення середовища ведення 
бізнесу в Україні. 

Мета «Щорічної оцінки ділового клімату»  полягає у виявленні бар'єрів на шляху розвитку малих та середніх 
підприємств, кількісному визначенні «ціни» дотримання регуляторних вимог для МСП та отриманні достовірних 
даних для кількісної та якісної оцінки ділового клімату для МСП. Оцінка здійснюється на основі результатів 
комплексного соціологічного дослідження.   

Перше комплексне соціологічне дослідження «Щорічна оцінка ділового клімату» було проведено в листопаді 2015 
– січні 2016 років. Друга хвиля дослідження відбулася в листопаді 2016 – лютому 2017 років. 

Об’єкт дослідження 

Об’єктом дослідження є малі та середні підприємства зі статусом юридичної особи всіх регіонів України, за 
винятком АР Крим та м. Севастополя, а також фізичні особи-підприємці всіх регіонів України, за винятком АР Крим 
та м. Севастополя. 

Предмет дослідження  

Предметом дослідження є оцінки та очікування представників малих та середніх підприємств зі статусом 
юридичної особи та фізичних осіб-підприємців щодо ділового клімату та регуляторної політики держави.  

Діловий клімат1  визначається як сукупність факторів, що характеризують середовище діяльності бізнесу. Ними є 
правила та процедури ведення бізнесу, якість та ефективність функціонування інституцій, відносини між державою 
та бізнесом, між недержавними акторами та бізнесом, які описуються через очікування та оцінки представників 
малих та середніх підприємств. 

Регуляторна політика визначається як правила та процедури ведення бізнесу,  які включають:  

• процедури, пов’язані із започаткуванням підприємства; 
• отримання дозволів, ліцензій, сертифікатів; 
• податкове адміністрування; 
• дотримання вимог законодавства при здійсненні імпорту та експорту. 

Методи збору інформації 

Комплексне соціологічне дослідження включає в себе засоби як кількісного, так і якісного збору даних, що 
характеризують діловий клімат, а саме:  

• опитування керівників/власників малих та середніх підприємств та фізичних осіб-підприємців; 
• фокус-групи з представниками бізнесу або/та бізнес-асоціацій; 

1 http://www.businessdictionary.com/definition/business-climate.html#ixzz3lKOHOpV6 
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• глибинні інтерв'ю з представниками центральних та місцевих органів влади і місцевого 
самоврядування.  

Вибірка дослідження  

У 2016 році кількісне опитування було проведено на репрезентативній вибірці 1851 МСП, із них 527 – фізичні особи-
підприємці та 1324 – підприємства-юридичні особи (запланована цільова вибірка – 1800 МСП, із яких 500 – фізичні 
особи-підприємці та 1300 – підприємства-юридичні особи)2. Вибірка відображає фактичну структуру загальної 
сукупності МСП за регіонами, галузями та розміром підприємств. 

Відбір МСП здійснювався в три етапи. 

• На першому етапі підприємства були згруповані за трьома основними параметрами стратифікації: розмір 
підприємства (кількість працівників), сфера економічної діяльності та регіон. Групування фізичних осіб-
підприємців здійснено на основі регіонального розподілу.  

• На другому етапі здійснювалося включення МСП до вибірки на підставі критеріїв, що визначають цільову 
сукупність. Додатково, через необхідність достатньої кількості даних для регіонів-партнерів Програми, для 
Вінницької, Київської, Львівської, Тернопільської та Херсонської областей було підвищено квоту МСП у 
вибірці. У всіх п’яти областях було проведено більше ніж 75 інтерв’ю.  

• На третьому етапі здійснювався випадковий відбір потрібної кількості підприємств та фізичних осіб-
підприємців у межах кожної групи відповідно до її розміру. 

У цьому звіті порівнюються результати першої та другої хвиль кількісного опитування. Перша хвиля опитування 
тривала з листопада 2015 року до січня 2016 року. У 2015 - 2016 роках було опитано 1827 малих та середніх 
підприємств, із них 502 фізичні особи-підприємці та 1325 підприємств-юридичних осіб. Квоту МСП було підвищено 
для Вінницької, Дніпропетровської, Львівської, Тернопільської та Херсонської областей. 

Методи узагальнення інформації 

1. Статистичний аналіз соціологічних даних  
2. Побудова індексів та агрегованих показників (confidence/composite indicators) 
3. Розрахунок «ціни» дотримання регуляторного законодавства 

Основні дані дослідження подано в Таблиці 1. 

Таблиця 1. Основні факти про дослідження 
Метод Соціологічне опитування 

Географія Усі області України, за винятком АР Крим та м. Севастополя 
Досліджувана сукупність 1 974 439 

Вибірка 1851, із них 1324 – підприємства, 527 - фізичні особи-підприємці 
Респонденти Представники вищої управлінської ланки підприємства (директор, заступник 

директора, головний бухгалтер) або власник 
  Анкета 146 питань 

Період, за який проводилося 
дослідження 2016 рік 

Терміни виконання польового 
етапу дослідження Листопад 2016 - лютий 2017 років 

2 Побудова вибірки базувалася на даних Державного комітету статистики України станом на 2015 рік (загальна кількість 
суб’єктів господарювання становила 1 974 439 одиниць). 
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Метод Фокус-група 
Географія Вінницька, Київська, Львівська, Тернопільська, Херсонська області та місто Київ 
Кількість 10 фокус-груп 

Респонденти Представники бізнесу або/та бізнес-асоціацій 
Тривалість обговорення До двох годин 

Теми Тіньова економіка як фактор конкуренції в секторі МСБ, оцінка компетентності 
місцевих органів влади для проведення політики у сфері МСБ, покращення 
якості бізнес-процесів на підприємствах, інновації, навички персоналу, 
податкова система, ставлення бізнесу до держави, довіра, просування 
експорту, молодіжне підприємництво, перешкоди для зростання молодіжного 
бізнесу, підприємництво як можливість для зайнятості ветеранів АТО, імідж 
підприємця, олігархічна економіка 

Метод Глибинні інтерв’ю 
Географія Усі області України, за винятком АР Крим та м. Севастополя 
Кількість 84 глибинні інтерв’ю, у кожному регіоні проведено не менше 3-х інтерв’ю. 6 

інтерв’ю з представниками центральних органів влади в Києві 
Респонденти Представники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування, представники бізнес-асоціацій 
Гайд 35 питань 

Середня тривалість інтерв’ю 40 хвилин 
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Значення термінів, використаних у цьому звіті 
Бізнес (підприємництво) – діяльність суб’єктів господарювання (підприємств та приватних підприємців) з метою 
отримання прибутку або іншої вигоди, здійснювана в спосіб, встановлений законодавством. У дослідженні термін 
стосується підприємств і приватних підприємців. 

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи (гігієнічний/санітарний висновок) засвідчує 
відповідність (невідповідність) об'єкта державної санітарно-епідеміологічної експертизи медичним вимогам 
безпеки для здоров'я та життя людини, затверджується відповідним головним державним санітарним лікарем і є 
обов'язковим для виконання власником об'єкта експертизи. 

Добровільні внески – платежі, що сплачуються підприємцями до різноманітних фондів готівкою, продукцією або 
послугами. Включають у себе передплату періодичних видань. Ці платежі є законними, однак мотивація їх 
сплачувати часто, якщо не завжди, пов’язана з прямими чи опосередкованими пропозиціями від регуляторних 
відомств. У межах цього дослідження добровільні внески розглядаються як хабарі. 

Ліцензія – документ, який надається органом ліцензування на право здійснення суб’єктом господарювання певного 
виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню. 

МСП – суб’єкт підприємницької діяльності – мале або середнє підприємство (кількість працівників – до 250 осіб). 
Цей термін включає як юридичних осіб, так і фізичних осіб-підприємців. У тексті звіту термін "підприємство" є 
синонімом МСП. 

Неофіційні платежі – це хабарі, сплачені готівкою, продукцією чи послугами тим чи іншим державним службовцям. 
Дані, отримані за цим індикатором, у більшості випадків є нижчими від фактичної кількості неофіційних платежів. 
Цінність цього індикатора полягає здебільшого в порівняльному аналізі. У межах цього дослідження неофіційні 
платежі розглядаються як хабарі. 

Офіційні платежі – платежі, що сплачуються до бюджету і є узаконеними відповідними законодавчими актами. До 
цієї категорії також належать штрафи. 

Приватний підприємець – суб’єкт підприємницької діяльності – фізична особа. 

Платежі за проведення експертизи – це офіційні платежі, сплачені третій стороні за проведення незалежного 
аналізу й експертизи. Найчастіше використовуються в системах дозволів та ліцензування. У деяких випадках 
незалежна експертиза вимагається законодавством або умовами ліцензування. 

Платежі юристам – це офіційні добровільні платежі, сплачувані юристам або посередникам за юридичну допомогу 
чи сприяння в проходженні регуляторної процедури. Не виключено, що якусь частину цих платежів посередники 
сплачують урядовцям як неофіційні платежі. 

Покриття регуляторною процедурою - відсоток компаній, що визнали принаймні один випадок розповсюдження 
на них дії регуляторного акту за рік (отримували ліцензію, дозвіл, перевірялися державним органом/службою 
тощо). Покриття є важливим індикатором масштабу регулювання державою підприємницької діяльності. 

Сертифікат відповідності - документ, що підтверджує виконання визначених вимог, які стосуються об’єкта оцінки 
відповідності. Для підтвердження факту відповідності може використовуватися як декларація виробника, так і 
оцінка «третьою стороною» - із залученням відповідних органів з оцінки відповідності.  

Часовий податок – це відсоток часу, який керівництво підприємства (директор, заступник директора, головний 
бухгалтер) витрачає на спілкування з державними службовцями, намагаючись виконати вимоги тих чи інших 
регулювань. «Часовий податок»  є одним  із найбільш широковживаних загальних індикаторів стану регуляторного 
клімату.  
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Оцінка ділового клімату Київській області: зміна оцінок та нові очікування  

1 Структура сектору МСП у Київській області: що показує опитування  

1.1. Кількість та розмір опитаних підприємств  
У 2016 - 2017 роках у рамках другого національного опитування «Щорічна оцінка ділового клімату в Україні» у 
Київській області було опитано 116 малих та середніх підприємств, що становить більше ніж 6% від загальної 
кількості МСП, опитаних у рамках цього дослідження (1851). 

Структура опитаних підприємств у Київській області відповідає структурі загальної вибірки по всій Україні з дещо 
меншою часткою малих підприємств та дещо більшою – підприємств середнього розміру. Як і в цілому в Україні, в 
області найбільш поширені мікропідприємства, тобто такі підприємства, де працює від 1 до 10 осіб. У загальній 
вибірці частка мікропідприємств складає 67%, а в Київській області – 66%. Малі підприємства (чисельністю від 11 до 
50 працівників) становлять 18% для опитаних в Україні в цілому і 16% серед опитаних підприємств Київської області. 
А частка середніх підприємств – таких, де зайнято від 51 до 250 працівників, – у Київській області становить 18%. В 
Україна загалом вона дещо менша - 15%.  

Згідно з результатами другої хвилі опитування на одному МСП Київської області в середньому працює 27 осіб (у 
загальному в Україні – 22 особи).  

Середня чисельність працівників серед опитаних мікропідприємств Київської області – 3 особи (у загальному в 
Україні – 3 особи).  

Середня чисельність працівників серед опитаних малих підприємств Київської області – 30 осіб (у загальному в 
Україні – 24 особи).  

Середня чисельність працівників серед опитаних середніх підприємств Київської області – 113 осіб (у загальному в 
Україні – 104 особи).  

На підприємствах, які є юридичними особами, у Київській області зайнято в середньому 36 осіб (у загальному в 
Україні на них зайнято 30 осіб), у той час як фізичні особи-підприємці в середньому працевлаштовують 2 особи (у 
загальному в Україні  – 3 особи). 

Рис.  2. Розподіл опитаних МСП Київської області та України в цілому за розміром, % опитаних 
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1.2. Організаційна форма та види діяльності  
Серед опитаних МСП у Київській області є як підприємства-юридичні особи, так і фізичні особи-підприємці (ФОП). 
Фізичні особи-підприємці складають 27,6% МСП області, а решта опитаних підприємств (72,4%) є юридичними 
особами. У загальній вибірці розподіл МСП за формою власності приблизно такий же: підприємства-юридичні 
особи складають 71,5% усіх опитаних МСП в Україні, тоді як фізичні особи-підприємці складають 28,5%.  

На відміну від України в цілому, де найбільша частка опитаних МСП (36%) припадає на сектор послуг, у Київській 
області серед опитаних найчастіше трапляються підприємства, які займаються торгівлею та ремонтом. Такі МСП 
склали 31% опитаних області. В Україні загалом частка МСП, що працюють у секторі торгівлі та послуг, менша: вона 
складає 26%. Частка ж підприємств, які належать до сектору послуг, на Київщині менша ніж в Україні загалом: такі 
МСП склали 29% опитаних області.  

Приблизно кожне п’яте підприємство Київської області (19%) працює у сфері промисловості. Це дещо більше ніж в 
Україні загалом, де 17% опитаних МСП – промислові. Сільськогосподарські МСП склали 11% опитаних підприємств 
області – практично стільки ж, як і в Україні в цілому (10%).  

Частка підприємств у сфері транспорту та зв’язку в Київській області дорівнює відповідній частці загалом в Україні та 
становить 7% МСП. Частка будівельних підприємств найменша серед опитаних як в Україні в цілому (4%), так і в 
Київській області (3%).  

Рис.  3. Розподіл опитаних МСП Київської області та України в цілому за сектором діяльності, % опитаних 

 

1.3. Висновки  
• Опитані МСП Київської області суттєво більші за розміром ніж МСП України загалом. Так, у середньому на 

одному опитаному МСП області працює 27 осіб. Для порівняння, в Україні в цілому – 22 особи. 

• Одне підприємство Київської області, яке є юридичною особою, працевлаштовує в середньому 36 осіб, тоді 
як одна фізична особа-підприємець області – у середньому 2 особи.  

• На одну опитану фізичну особу-підприємця Київської області припадає майже три опитані юридичні особи. 
У загальній вибірці розподіл опитаних МСП за формою власності приблизно такий же.  

• 60% опитаних МСП у Київській області працює у сферах торгівлі або послуг. 

• Одне з п’яти опитаних підприємств Київської області працює в галузі промисловості. Частка промислових 
МСП у Київській області дещо більша ніж в Україні в цілому.   
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2 Діловий клімат: Київська область та Україна  

2.1 Аналіз індексу ділового клімату 2016 року та його складових  
Індекс ділового клімату – це агрегований показник, що складається з чотирьох складових індексів (субіндексів) та 
вимірюється за шкалою від -1 до +1. Значення -1 негативне і відповідає значенню «дуже погано». Таке значення 
індекс матиме, якщо діловий клімат буде поганим для всієї вибірки за всіма врахованими субіндексами. І, навпаки, 
значення +1 – це позитивне значення індексу, тобто «дуже добре». Індекс матиме таке значення, якщо для всієї 
вибірки всі субіндекси матимуть позитивне значення, і, отже, діловий клімат буде сприятливим.  

Складові індексу ділового клімату також є індексами, що вимірюють різні аспекти ділового клімату. Ними є:  

1. Індекс ділового середовища (короткостроковий) – вимірює оцінки та прогнози щодо короткострокових змін 
середовища для ведення бізнесу (протягом шести місяців); 

2. Індекс ділової активності (короткостроковий) – вимірює оцінки та прогнози щодо короткострокових змін 
фінансово-економічної ситуації на підприємствах (протягом шести місяців); 

3. Індекс ділової активності (довгостроковий) – вимірює результати та плани зміни ділової активності 
підприємств, тобто звуження або розширення діяльності в довгостроковій перспективі (2 роки); 

4. Індекс змін регуляторного середовища – вимірює оцінку підприємствами змін у регуляторних процедурах, 
що відбулися за останні 2 роки.  

Рис.  4. Індекс ділового клімату МСП та його складові (2015 та 2016 роки)  

 

За результатами «Щорічної оцінки ділового клімату» у 2016 році, індекс ділового клімату дорівнює +0,06. Значення 
індексу зросло на п’ять  пунктів порівняно з 2015 роком, коли він дорівнював +0,01. 

Три з чотирьох субіндексів, які складають індекс ділового клімату, у 2016 році мають додатне значення. Це індекс 
ділової активності (короткостроковий) (+0,06), індекс ділової активності (довгостроковий) (+0,15) та індекс 
регуляторного середовища (+0,19). Разом із цим, такий субіндекс, як індекс ділового середовища 
(короткостроковий),  має від’ємне значення (-0,17). 
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2.2 Індекси ділового клімату 2016 року: Київська область та Україна  
Для порівняння ситуації в регіонах був розроблений Регіональний індекс ділового клімату. При побудові цього 
показника замість «індексу змін регуляторного клімату», що є складовою національного індексу ділового клімату, 
використовується «індекс змін 3-х процедур». Через те, що не в усіх областях була змога зібрати достатньо даних 
для розрахунку індексу регуляторного середовища за повним набором показників, для порівняння індексу ділового 
клімату та його субіндексів між регіонами України індекс змін регуляторного середовища було розраховано лише 
за трьома процедурами, які є найпоширенішими для бізнесу: (1) державна реєстрація та постановка на облік, (2) 
державний нагляд (перевірки) та (3) адміністрування податків. Отриманий показник було названо «індекс змін 3-х 
процедур». Національний індекс ділового клімату для цілей міжрегіонального порівняння був перерахований із 
урахуванням індексу «3-х процедур» замість індексу змін регуляторних процедур та отримав назву «регіональний 
індекс ділового клімату» (див. детальніше Додаток 1. «Аналіз даних»). Регіональні індекси ділового клімату 
побудовано для кожного регіону країни та України в цілому. 

Національне значення регіонального індексу ділового клімату дорівнює +0,09. Результати дослідження «Щорічна 
оцінка ділового клімату» 2016 року показують, що регіональний індекс ділового клімату в Київській області 
дорівнює +0,12. Це дещо вище за значення відповідного індексу в цілому в Україні. 

Рис.  5. Індекс ділового клімату МСП та його складові (Україна та Київська область)  

 

 

Значення трьох із чотирьох усіх субіндексів, що складають індекс ділового клімату, у Київській області дуже близькі 
до відповідних значень в Україні в цілому (якщо різниця є, то вона не перевищує кількох пунктів). Винятком є лише 
короткостроковий індекс ділового середовища, який у Київській області знаходиться на суттєво вищому рівні ніж в 
Україні загалом, хоча його значення й нижче нуля. Значення відповідного індексу для Київської області становить  
-0,09 на шкалі від -1 до +1, тоді як в цілому  в Україні цей індекс дорівнює -0,17. Київська область випереджає 
Україну загалом за значенням цього індексу завдяки кращим короткостроковим очікуванням місцевих МСП. На 
відміну від країни в цілому, серед МСП області переважають позитивні очікування щодо змін ділового середовища 
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* З метою порівняння Київської області та України в цілому індекс регуляторного середовища для Київської області та України 
був розрахований із урахуванням лише трьох показників: (1) Реєстрація та постановка на облік, (2) Державний нагляд, (3) 
Адміністрування податків.  
* З цією ж метою індекс ділового клімату для Київської області та України в цілому був розрахований із урахуванням індексу 
регуляторного середовища, розрахованого на основі цих трьох показників.  
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на наступні шість місяців. Це свідчить про те, що МСП Київської області можуть бути серед перших в Україні, які 
повернуться на докризовий рівень економічного розвитку.  

Індекс ділової активності (короткостроковий) у Київській області знаходиться на рівні +0,06, що відповідає значенню 
цього індексу в Україні в цілому. Разом із цим, оцінки поточної фінансово-економічної ситуації серед МСП області 
гірші ніж в середньому в Україні, тоді як очікування в короткостроковому плані – кращі. Це показує, що 
підприємства області готові зростати вже найближчим часом, незважаючи на те, що серед оцінок їхнього поточного 
стану негативні переважають над позитивними.  

Значення індексу ділової активності (довгострокового) у Київській області становить +0,18. В Україні загалом цей 
індекс знаходиться на дещо нижчому рівні: +0,15. Як і у випадку попереднього індексу, зміни ділової активності 
місцевого бізнесу протягом двох попередніх років були оцінені ним гірше ніж підприємствами в цілому в Україні, 
але очікування на наступні два роки виявилися помітно кращими ніж в країні загалом. Це означає, що МСП області 
бачать найбільший потенціал для розвитку саме в довгостроковому періоді. Разом із цим, порівняно з 2015 роком 
частка МСП області, які не планують змінювати обсяги ділової активності протягом майбутніх років, зросла, тоді як 
часка як тих, що планують їх збільшувати, так і тих, що мають намір їх скоротити, зменшилися. Це вказує на 
можливе сповільнення темпів економічного зростання, запобігти якому може дерегуляція, лібералізація 
зовнішньоекономічної діяльності та інші реформи, спрямовані на розвиток приватного підприємництва.  

Індекс змін трьох процедур у Київській області склав +0,35. Це лише на один пункт вище ніж в загальному в Україні 
(+0,34). Позитивне значення цього індексу говорить про те, що бізнес переважно помічає зміни на краще в 
адміністративних процедурах. При цьому найбільший прогрес МСП Київщини зазначають у проходженні процедури 
реєстрації, у той час як про полегшення в процедурах сплати податків повідомляє значно менша частина МСП 
області (див. детальніше розділ 4.8 «Індекс «3-х процедур»: зміни в регуляторному кліматі»).  

2.3 Ділове середовище: оцінки та очікування в короткотерміновій перспективі 
За результатами опитування 2016 року, близько половини підприємств Київської області (49%) оцінили поточне 
ділове середовище як задовільне. Це приблизно відповідає ситуації в Україні загалом: 51% МСП у загальній вибірці 
оцінюють загальноекономічне середовище задовільно. І, подібно до МСП в цілому в Україні, серед решти опитаних 
МСП Київської області переважають негативні оцінки. Так, 40% МСП Київської області (39% в Україні загалом) 
вважають ділове середовище несприятливим. І лише 11% МСП області (та 10% в цілому в Україні) оцінили його 
позитивно.  

Через це значення індексу оцінки поточного стану ділового середовища в 2016 році в Київській області склало -0,28, 
що практично відповідає значенню цього індексу в Україні загалом - -0,29. Негативне значення цього індексу вказує 
на те, що загальноекономічне середовище в області залишається складним через економічну кризу кількох останніх 
років та, відповідно, падіння попиту та інвестицій.  

Однак прогнози щодо змін загальноекономічного середовища в Київській області набагато кращі ніж в середньому 
в Україні. Частка підприємств області, які очікували, що ділове середовище покращиться протягом наступної 
половини року, (45%) перевищила частку тих, які очікували погіршення ділового середовища протягом цього часу 
(33%). Для порівняння, в Україні загалом 35% МСП очікували покращення ділового середовища через шість місяців, 
а 39% очікували його погіршення. 22% МСП Київщини та 26% МСП в Україні загалом не очікували змін ділового 
середовища в короткостроковому плані.  

У результаті цього очікувані зміни ділового середовища для Київської області мають додатне значення і дорівнюють 
+0,11, що суттєво вище за значення цього індексу для опитаних МСП в Україні в цілому: -0,05.  
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Незважаючи на переважання негативних оцінок ділового середовища над позитивними, більшість МСП Київської 
області має оптимістичні очікування щодо його змін уже найближчим часом, що свідчить про високий потенціал 
для економічного зростання в регіоні. Для того, щоб загальноекономічне середовище для малого та середнього 
бізнесу області якомога швидше покращувалося, важливо створити відповідні регуляторні умови: спростити 
проходження адміністративних процедур, полегшити адміністрування податків та зробити цей процес більш 
прозорим та передбачуваним, лібералізувати ведення зовнішньоекономічних операцій для експортерів та 
імпортерів області, частка яких тут більша ніж в середньому в Україні. Також для того, щоб середовище для ведення 
бізнесу в області стало більш сприятливим для МСП, важливі відповідні загальноекономічні та політичні умови, 
зокрема відсутність політичних ризиків, що можуть негативно вплинути на бізнес та інвестиції на Київщині.  

Рис.  6. Індекси: ділове середовище та активність (Україна та Київська область) 

 

2.4 Ділова активність: оцінки та очікування в короткотерміновій перспективі 
МСП Київської області оцінили власну фінансово-економічну ситуацію на момент опитування гірше за МСП України 
загалом. Так, 28% підприємств Київщини назвали ситуацію на своєму підприємстві поганою. У загальнонаціональній 
вибірці ця частка менша - 22%. Значно менша частка МСП області (17%) оцінили цю ситуацію позитивно. У цілому, в 
Україні свою фінансово-економічну ситуацію позитивно оцінила подібна частка МСП (18%). 54% МСП області (60% в 
цілому в Україні) оцінили цю ситуацію як задовільну. У результаті індекс оцінки фінансово-економічної ситуації МСП 
у Київській області дорівнює -0,11. Значення цього індексу для всіх опитаних МСП України також від’ємне, але вище 
- -0,04.   

Натомість очікування щодо змін власної фінансово-економічної ситуації серед підприємств області краще ніж в 
Україні загалом. 47% МСП Київщини сподівалися, що їхня фінансово-економічна ситуація покращиться протягом 
наступних шести місяців. В Україні загалом частка МСП, оптимістично налаштованих щодо змін своєї фінансово-
економічної ситуації в короткостроковому плані, менша і складає 41%. Один із чотирьох представників МСП 
Київської області (25%) очікував погіршення фінансово-економічної ситуації на своєму підприємстві протягом 
наступних шести місяців, і приблизно така ж частка опитаних (28%) не припускала, що вона зміниться. В цілому в 
Україні 35% опитаних не очікували змін у фінансово-економічній ситуації свого підприємства протягом наступних 
шести місяців, а 24% вважали, що вона погіршиться. 
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Відповідно, значення індексу очікуваних змін фінансово-економічної ситуації в Київській області склало +0,22, тоді 
як для МСП України в цілому цей індекс знаходиться на нижчому рівні: +0,17. 

Від’ємне значення індексу оцінки фінансово-економічної ситуації показує, що МСП як області, так і країни в цілому 
переживають економічні труднощі, спричинені падінням попиту та скороченням обсягів виробництва. Однак 
здебільшого позитивні короткострокові ділові очікування МСП Київщини свідчать про те, що бізнес області готовий 
зростати протягом найближчого часу. Умовою для такого зростання буде сприятливе середовище для ведення 
бізнесу, що включає не лише покращення загальноекономічної ситуації, а й усунення регуляторних бар’єрів та 
корупції при взаємодії підприємств із державними органами.  

2.5 Ділова активність у довгостроковій перспективі: результати та плани 
Підприємствам Київської області довелося більшою мірою скоротити обсяги своєї діяльності протягом минулих 
двох років, ніж МСП в середньому в Україні. Тим не менше, їхні плани щодо ділової активності на наступні два роки 
кращі ніж в країні загалом. Так, майже половина опитаних МСП Київщини (47%) повідомила, що зменшила обсяги 
своєї діяльності протягом попередніх двох років. Це суттєво більше за частку МСП у середньому в Україні, обсяги 
діяльності яких зменшилися за цей час - 39%. Про розширення обсягів діяльності за цей період повідомляє третина 
МСП Київської області (34%). В Україні загалом відповідна частка дещо менша - 31%.  

19% МСП Київщини та 30% МСП в Україні в цілому не змінили обсягів діяльності за два попередні роки. У підсумку, 
довгостроковий індекс змін ділової активності дорівнює -0,14 для Київської області, що нижче за значення цього 
індексу для загальної вибірки, яке складає -0,08.  

Разом із цим, більше половини представників МСП Київської області висловили сподівання, що справи їхнього 
бізнесу підуть краще в довгостроковому плані. 57% МСП Київщини планують збільшити обсяги діяльності протягом 
наступних двох років. Ця частка більша за частку МСП в Україні загалом, які мають оптимістичні довгострокові 
очікування, (48%). 8% МСП Київщини та 10% в цілому в Україні очікують скорочення обсягів своєї діяльності 
протягом двох наступних років.  

Частка МСП Київської області, які не планують змінювати обсягів своєї діяльності протягом двох наступних років, 
складає 35%. Це менше за відповідну частку в Україні загалом (42%). Проте порівняно з 2015 роком частка МСП 
Київської області, що планують зростати в довгостроковій перспективі, зменшилась, а частка тих, що не планують 
змінювати обсягів діяльності, збільшилась. Зокрема, у 2015 році 61% МСП Київської області мали намір 
розширювати обсяги діяльності в довгостроковому плані, тоді як частка МСП, що не планували змінювати обсяги 
діяльності протягом цього часу, була меншою - 26%.  

Тому, хоча індекс очікуваних змін ділової активності (довгостроковий) для Київської області практично не змінився 
порівняно з 2015 роком (у 2015 році він складав +0,47, а в 2016 його значення дорівнює +0,49), можна говорити про 
сповільнення темпів росту МСП у Київській області. Хоча очікування щодо змін ділової активності серед МСП 
області кращі ніж у середньому в Україні (для загальної вибірки значення довгострокового індексу очікуваних змін 
ділової активності менше: +0,38), але зменшення відсотка респондентів, які бачать перспективу для росту своїх 
підприємств у дворічному періоді свідчить про те, що бізнес області сумнівається в тривалих позитивних змінах 
економічної ситуації та ділового середовища в країні.  

Результативні реформи, спрямовані на дерегуляцію ведення бізнесу, спрощення процедур міжнародної торгівлі та 
адміністрування податків, а також боротьбу з корупцією та збільшення прозорості відносин між бізнесом та 
владою, будуть позитивним сигналом для МСП Київської області. Для збільшення ділового оптимізму МСП також 
важливе стратегічне та зважене прийняття рішень в економічній політиці на державному та місцевому рівнях із 
залученням бізнесу до обговорення цих рішень та уникнення частих та необґрунтованих змін законодавства.  
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2.6 Висновки  

• За результатами опитування 2016 року, значення індексу ділового клімату для всіх опитаних МСП в Україні 
зросло на п’ять пунктів порівняно з 2015 роком завдяки покращенню індексу ділового середовища та 
індексу ділової активності (короткострокового). 

• Регіональний індекс ділового клімату в Київській області дещо вищий ніж в Україні в цілому. Особливо 
сильно відрізняються значення однієї зі складових цього індексу – індексу ділового середовища 
(короткострокового). Значення цього індексу в Київській області вище ніж в середньому в Україні за рахунок 
кращих короткострокових очікувань МСП. 

• Значення короткострокового індексу ділової активності в Київській області відповідає цьому показнику в 
загальному в Україні, але за структурою область відрізняється від країни в цілому гіршими оцінками 
поточної фінансово-економічної ситуації МСП та кращими очікуваннями на наступні шість місяців. Це 
показує, що економічна криза сильно вдарила по бізнесу області, але місцеві МСП очікують відновити 
зростання найближчим часом.  

• МСП Київської області більшою мірою скоротили обсяги своєї діяльності протягом двох попередніх років, 
ніж МСП в середньому в Україні, однак їхні плани щодо ділової активності на наступні два роки кращі ніж в 
країні загалом. Разом із цим, частка МСП області, що планують зростання в довгостроковому періоді, 
зменшилась у порівнянні з 2015 роком.  

• Сповільнення очікуваних темпів зростання МСП Київщини свідчить про зменшення їхньої впевненості в 
тому, що економічний ріст в Україні буде стійким та результативним. Бізнесу області потрібно бачити, що 
урядові реформи, такі як дерегуляція та боротьба з корупцією, приносять очікуваний та тривалий результат, 
а рішення щодо змін законодавства приймаються із залученням підприємств та врахуванням їхньої позиції.  

• Як і для МСП України в цілому, те, що значення індексів ділової активності (короткострокового та 
довгострокового) більші в Київській області за значення індексу оцінки ділового середовища, свідчить, що 
сектор МСП буде зростати за умови сталості та результативності реформ, спрямованих на розвиток бізнесу.  

 

 

  

29 
 



3 Перешкоди для діяльності та зростання МСП  

3.1 Фактори, що негативно впливали на діяльність МСП у 2016 році  
Як і для МСП усієї України, низький попит є основною перешкодою для зростання МСП Київської області. 
Обтяжливе податкове адміністрування є більшою перешкодою для МСП області ніж в країні загалом.  

Рис.  7. Перешкоди, що обмежували зростання МСП в 2016 році в Україні та у Київській  області3, % опитаних 

 

3 Сума відсотків є більшою ніж 100%, оскільки респонденти мали можливість вибирати декілька відповідей. 
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Низький попит зайняв перше місце серед перешкод для зростання МСП у Київській області в 2016 році – як і в 
цілому в Україні. 53% МСП Київщини (59% в країні загалом) назвали брак попиту та низькі обсяги реалізації 
фактором, що стримував їхнє зростання протягом попереднього року. Причиною вагомого значення низького 
попиту як перешкоди для бізнесу області є те, що через економічну кризу купівельна спроможність у регіоні та в 
країні в цілому зменшилась, що призвело до зниження обсягу реалізації товарів та послуг МСП. Іншою причиною 
збільшення ваги цього фактору є те, що зі зменшенням політичних перешкод для МСП на перший план виходять 
економічні.  

Це актуально як для МСП України в цілому, так і зокрема для опитаних у Київській області. Порівняно з 2015 роком, 
коли була проведена перша хвиля цього опитування, частка МСП, що повідомляли про таку перешкоду як 
нестабільна політична ситуація, зменшилась, а частка тих, хто вказував на проблеми з попитом, навпаки, зросла. У 
Київській області в 2015 році політична нестабільність перешкоджала діяльності майже половини МСП (48%), у той 
час як у 2016 році ця частка знизилася до 40%, у результаті чого цей фактор змістився на друге місце в рейтингу 
перешкод. Проблеми з попитом натомість зросли до поточного рівня з 36% для МСП Київської області та 39% для 
МСП в цілому в Україні в 2015 році.  

Наступні за важливістю перешкоди для бізнесу стосуються оподаткування. Це, по-перше, високі ставки податків, на 
які скаржаться 36% МСП Київської області і майже така ж частка (35%) МСП України в цілому. А по-друге, це 
труднощі із адмініструванням податків та бухгалтерським обліком. При цьому, частка МСП області, яка стикається із 
цією перешкодою, більша за відповідну частку в Україні загалом. Так, у Київській області обтяжливе податкове 
адміністрування перешкоджає 34% МСП, тоді як в Україні в цілому – 27%. До того ж, важливість цієї перешкоди 
зросла: у 2015 році в Київській області менша частка опитаних (26%) повідомляла про складне адміністрування 
податків. Частка МСП Київщини, для яких ставки податків є надто високими, також зросла (із 29% у 2015 році).  

Часті зміни економічного законодавства та корупція посідають, відповідно, п’яте та шосте місце в рейтингу 
перешкод для МСП Київської області, а частки МСП, що зазначають ці фактори, більші в області ніж в Україні 
загалом. Зокрема, 29% респондентів області в порівнянні з 26% респондентів у загальній вибірці повідомили про 
негативний вплив частих змін економічного законодавства на зростання їхніх підприємств, а 27% МСП області 
порівняно із 23% МСП в Україні загалом повідомили про корупцію як перешкоду для свого зростання.  

Високі частки МСП, що вказують на регуляторні перешкоди, свідчать про те, що регуляторні фактори відіграють 
важливу роль у формуванні ділового середовища області та становлять суттєву проблему для бізнесу. Це може 
означати відсутність результативних реформ, зокрема дерегуляції, та призвести до збільшення витрат коштів та часу 
МСП на проходження адміністративних процедур та посилення корупційних загроз.  

Війна на Сході України перешкоджала розвитку 25% МСП у Київській області в 2016 році порівняно із 20% в Україні 
загалом. Київська область порівняно віддалена від зони бойових дій, але відносно вищий вплив цієї перешкоди 
може бути пов’язаний із тим, що в області більшою мірою, у порівнянні з країною загалом, розташовані 
підприємства з іноземними інвестиціями, які чутливі до безпекових ризиків, а також МСП, що займаються 
зовнішньоекономічною діяльністю, яких військова агресія Росії змушує переорієнтовуватися на нові закордонні 
ринки. Негативний вплив війни для підприємств Київської області може бути зумовлений і тим, що місцевим МСП 
довелося розірвати економічні зв’язки з неконтрольованими регіонами Сходу України, і тим, що частина МСП 
Київщини була змушена переміститися в цей регіон із східних областей країни через війну.  

Інфляція перешкоджала розвитку 24% МСП Київської області в 2016 році. Як і в усій країні, вплив цієї перешкоди 
зменшився порівняно з першою хвилею опитування: у 2015 році 30% місцевих МСП стикалися з проблемою 
інфляції. Високий регуляторний тиск є проблемою для 23% МСП Київщини. Ця частка відповідає відповідній частці в 
Україні в цілому. Кожне п’яте підприємство Київської області повідомило про такі перешкоди, як високий рівень 
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конкуренції (20%), низька доступність кредитів (20%) та брак обігових коштів (19%). При цьому негативний вплив 
конкуренції та недостатньої доступності кредитів у Київській області посилився порівняно з попереднім роком: у 
2015 році кожна з цих перешкод була актуальною лише для 12% МСП регіону. Зростання впливу цих двох перешкод 
можна пояснити тим, що МСП області розширюють ділову активність, у зв’язку з чим ринкові фактори та доступ до 
фінансування стають усе важливішими для їхньої діяльності. Але також це вказує на те, що темпи зростання 
внутрішнього ринку не достатні для МСП, що призводить до жорсткої конкуренції за покупців, а вимоги банків та 
умови отримання кредитів не відповідають потребам підприємств та динаміці їхнього розвитку.  

Таблиця 2. Перешкоди, які обмежують зростання бізнесу (Україна та Київська область, 2015 та 2016 роки), % опитаних 
 Україна,  

2016 рік 

Київська 
область,  
2016 рік 

Україна, 
2015 рік 

Київська 
область, 
2015 рік 

Немає факторів, що обмежують зростання 3% 3% 3% 6% 
Недостатньо кваліфікованих працівників 20% 10% 13% 12% 
Недостатньо замовлень / обсягів реалізації / 
низький попит на продукцію 59% 53% 39% 36% 

Недостатньо сировини / матеріалів 4% 3% 4% 4% 
Проблема ліквідності / брак обігових коштів 17% 19% 18% 17% 
Нестабільна політична ситуація (нестабільність 
уряду,  можливість протестних рухів) 44% 40% 51% 48% 

Недостатньо виробничих потужностей 7% 7% 6% 6% 
Низька доступність кредитів (складність процедури 
отримання кредитів, вимоги банків) 19% 20% 18% 12% 

Обтяжливе податкове адміністрування 27% 34% 26% 26% 
Війна на Сході України 20% 25% 28% 25% 
Обмежувальне трудове законодавство 7% 7% 3% 2% 
Корупція 23% 27% 23% 24% 
Проблеми з енергопостачанням 4% 6% 3% 1% 
Високий регуляторний тиск (нечітке законодавство, 
перевірки, бюрократичність процедур)  23% 23% 20% 25% 

Високі ставки податків 35% 36% 31% 29% 
Застарілі технології 4% 5% 4% 5% 
Високі ставки кредитів 17% 15% 15% 7% 
Часті зміни економічного законодавства 26% 29% 23% 23% 
Високий рівень конкуренції 19% 20% 16% 12% 
Обтяжливе валютне регулювання 10% 11% 9% 13% 
Інфляція 26% 24% 29% 30% 
Неефективність державного апарату 14% 16% 14% 14% 
Інше  1% 3% 3% 5% 

Проблема з кредитами не обмежується складністю їх отримання: для 15% МСП Київської області перешкодою для 
зростання в 2016 році були високі ставки кредитів. Частка МСП, що вказують на цю перешкоду, збільшилася в 
області  порівняно з 2015 роком, коли дорогі кредити були бар’єром для розвитку 7% місцевих МСП.  

16% МСП Київської області віднесли до перешкод для свого зростання неефективність державного апарату, що 
близько до значення відповідної перешкоди для МСП України загалом (14%). Натомість, частка МСП, що стикаються 
з проблемою браку кваліфікованих працівників, у Київській області вдвічі менша ніж в Україні в цілому: про неї 
повідомили 10% МСП регіону порівняно з 20% МСП у загальній вибірці. Це може бути пов’язано з тим, що висока 
ділова активність МСП м. Києва та Київської області приваблює кваліфіковану робочу силу. 
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3.2 Перешкоди для зростання МСП у дворічній перспективі  
Як і в Україні загалом, брак ринку на товари або послуги МСП та несприятлива економічна ситуація в Україні – це 
основні причини того, чому підприємства області відкладають розширення своєї ділової активності протягом 
наступних двох років. Але якщо для МСП України загалом, які не планують розширювати обсяги своєї діяльності, ці 
дві перешкоди мають приблизно однакове значення (54% МСП у загальній вибірці називають перешкодою цьому 
несприятливу економічну ситуацію, а 53% – брак ринку), то для МСП Київської області основною перешкодою є 
саме обмежений ринок на їхні товари або послуги. Так, 60% МСП Київської області, які не мають наміру зростати в 
довгостроковому періоді, вказали на цю перешкоду. Це свідчить про високу актуальність спрощення регулювання 
для бізнесу, яке дозволить МСП виходити на нові ринки, у тому числі закордонні, та вкладати ресурси у власний 
розвиток, інновації та адаптацію продукції і послуг до потреб споживачів.  

На такі перешкоди, як несприятлива економічна ситуація в країні та брак фінансування, вказали подібні частки МСП 
області серед тих, які не планують розширювати обсягів діяльності в дворічному періоді: відповідно 49% та 45% 
опитаних. Політична нестабільність перешкоджає розширенню 38% МСП Київської області. Ця частка більша ніж в 
середньому в Україні, де про негативний вплив цього фактору на свій майбутній розвиток повідомили 32% МСП 
серед тих, які не планують збільшувати ділову активність протягом наступних двох років. Важливість цієї перешкоди 
в Київській області може бути пов’язана з мінливістю та непередбачуваністю політичних умов як на національному, 
так і на місцевому рівнях, що заважає бізнесу планувати свій розвиток на довгостроковий період.  

28% МСП області назвали жорстку конкуренцію фактором, що стримує їхній довгостроковий розвиток. Крім цього, 
приблизно кожному п’ятому МСП Київщини, яке протягом найближчих двох років  не зростатиме, це 
перешкоджають зробити такі причини: складнощі з пошуком працівників належної кваліфікації (19%), високі ставки 
кредитів (19%), корупція (19%), війна на Сході України (17%), складнощі з отриманням дозвільних документів та 
ліцензій, у тому числі їхня вартість (17%).  

3.3 Висновки  

• Низький попит - це головна перешкода, що стримувала розвиток МСП Київської області в 2016 році.  

• Брак ринку на товари або послуги також є основним фактором, який заважає підприємствам області 
збільшувати обсяги діяльності протягом наступних двох років.  

• Як і в Україні загалом, економічні перешкоди в Київській області в 2016 році мають більше значення ніж у 
2015 році. Це результат економічної кризи та низької платоспроможності населення, а також наслідок того, 
що в порівнянні з попереднім роком як в області, так і в країні в цілому зменшився негативний вплив 
політичної нестабільності на бізнес, у зв'язку з чим економічні та ринкові фактори виходять на перший план. 

• Одне з трьох МСП Київської області називає перешкодами для свого зростання високі ставки податків та 
складнощі з адмініструванням податків і бухгалтерським обліком. При чому, якщо частка МСП, для яких 
перешкодою є розмір податків, у Київській області та в середньому в Україні збігається, то про обтяжливе 
адміністрування податків МСП області повідомляють частіше, ніж МСП в Україні загалом.  

• Часті зміни економічного законодавства, корупція та війна на Сході України є більш актуальними 
перешкодами для МСП Київської області ніж для МСП України в цілому. Високе значення регуляторних 
перешкод для МСП регіону показує, що обтяжливе регулювання стримує зростання місцевого бізнесу. 

• Натомість, частка МСП Київщини, якій перешкоджає розвиватися брак кваліфікованої робочої сили, удвічі 
менша ніж в середньому в Україні.   
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Рис.  8. Основні перешкоди для розширення діяльності підприємств, % серед МСП, що не планують збільшувати обсягів діяльності 
протягом наступних двох років4 

  

4 Сума відсотків є більшою ніж 100%, оскільки респонденти мали можливість вибирати декілька відповідей. 
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4 Вартість регулювання 

4.1 Проходження регуляторних процедур  
Залежно від сфери регулювання, від 41% до 79% представників МСП Київської області повідомляють, що 
проходження регуляторних процедур у відповідній сфері створює певні проблеми для діяльності та зростання 
їхнього бізнесу (по Україні – від 40% до 77%). Найбільші проблеми в респондентів, які стикалися з відповідною 
процедурою, викликає валютне регулювання – «проблемність» сфери становить 3,10 бала (де 1,0 – відсутність 
проблем, 5,0 – значні проблеми). Так, значні проблеми виникали в 36% МСП (по Україні таких підприємств більше – 
44%, індекс «проблемності» процедури  – 3,16). Мали справу з цією процедурою 64% МСП Київщини, що дещо 
перевищує показник в Україні загалом (58%).  

Наступною за проблемністю сферою регулювання, за оцінками представників МСП Київської області, є митне 
оформлення (індекс «проблемності» – 2,65) та цінове регулювання (індекс «проблемності» – 2,57). Про значні 
проблеми з проходженням цих регуляторних процедур повідомляють 25,5% та 26% МСП області відповідно, а 
стикалися з ними 49% та 84% МСП Київщини. В Україні в цілому рейтинг проблем виглядає дещо інакше: після 
валютного регулювання найбільш проблемними сферами для МСП є регулювання землекористування (індекс 
становить 2,68, значні проблеми в 32% МСП) та цінове регулювання (індекс 2,57, значні проблеми в 24% МСП).  

Рис.  9. Проблематичність регуляторних процедур у сферах державного регулювання: Київська область 
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Митне оформлення займає четверте місце з індексом проблемності 2,46, значні проблеми з цією регуляторною 
процедурою мали 25% МСП України. Так, хоч у загальному рейтингу зазначена процедура знаходиться нижче, 
підприємства в Україні в цілому стикаються з проблемами при її проходженні приблизно так само часто, як і на 
Київщині. Крім того, для МСП Київської області адміністрування податків викликає більше складнощів ніж загалом 
по Україні. Так, у рейтингу «проблемності» ця сфера регулювання знаходиться на п’ятому місці з індексом 
«проблемності» 2,54, тоді як по Україні – на восьмому, з індексом 2,36. 

Найменше проблем у МСП Київської області, як і загалом в Україні, викликають реєстрація та постановка на облік 
бізнесу (індекс «проблемності» – 1,79, значні проблеми в 7% респондентів) та регулювання зовнішньої реклами 
(індекс «проблемності» – 1,89, значні проблеми в 10% респондентів). Для загальної вибірки відповідні показники 
майже не відрізняються. 

4.2 Часовий податок 
Відсоток часу, який керівництво підприємства (директор, заступник директора, головний бухгалтер) витрачає 
на спілкування з державними службовцями, намагаючись виконати вимоги тих чи інших регулювань, або 
«часовий податок»  є одним із найбільш широко вживаних загальних індикаторів стану регуляторного клімату. 

Середнє значення робочого часу, присвяченого спілкуванню з органами влади, у керівництва для МСП Київщини 
становить 17%, тоді як по Україні показник менший – 13%. Порівняно з попереднім роком ситуація майже не 
змінилася – у 2015 році керівники підприємств Київської області повідомляли в середньому про 18% часу, 
витраченого на вирішення питань, пов’язаних із регулюванням. 

4.3 Процедура реєстрації 
Перед початком діяльності українські підприємці повинні зареєструвати свою діяльність, що є одночасно і 
створенням підприємства. Подібну процедуру потрібно проходити також при зміні форми власності та 
організаційної структури підприємства під час перереєстрації. 

У 2016 році реєстрували підприємство або вносили зміни до реєстраційних даних 25% опитаних МСП Київської 
області (по Україні – 27%). З них 10% використовували послуги посередників. По Україні рівень звернень до 
посередників вищий та становить 20%. 

35% МСП реєструвалися через портал електронних сервісів, тоді як в Україні загалом можливість електронної 
реєстрації використали менше підприємств – 20%. 

Повна реєстрація бізнесу без посередника тривала в середньому 10 днів, що незначно відрізняється від показника 
по Україні – 11 днів. При цьому 50% МСП Київщини витратили на проходження процедури не більше 5 днів (по 
Україні – не більше 3 днів). Під час реєстрації офіційні платежі сплачували 69% МСП, про відсутність платежів 
повідомили 31% (по Україні відповідні показники становлять 81% та 18% відповідно). 11,5% підприємств області, 
крім офіційних витрат, повідомили про сплату хабарів, загальноукраїнський показник – 13%. 

Оцінюючи різні аспекти реєстрації, МСП Київщини переважно наголошують на відсутності або незначних 
проблемах, пов’язаних із реєстрацією. Водночас, 14% МСП із тих, що реєструвалися в 2016 році, повідомили про 
значні труднощі внаслідок тривалості процесу, 7% – через необхідність сплачувати хабарі, а незначні труднощі мали 
32% та 25% МСП відповідно. Про значні проблеми через вартість процесу реєстрації або необхідність сплачувати 
хабарі повідомили 4% підприємств області, незначні проблеми мали 30% та 4% відповідно.  

В Україні в цілому МСП повідомляють про існування труднощів із реєстрацією приблизно так само: значні труднощі 
з тривалістю реєстрації виникають у 10% МСП України, вартістю – 9%, складністю процесу – 7%, необхідністю 
сплачувати хабарі – 7%. 
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Рис.  10. Проблеми, що виникали у МСП під час реєстрації у 2016 році, за 5-бальною шкалою, % опитаних 

 

Оцінки змін в умовах та процесах реєстрації серед МСП Київщини є позитивними і дещо вищими за 
загальноукраїнські. Так, 78,5% МСП повідомляють про спрощення порівняно з 2013 роком, тоді як лише 3% 
наголошують на ускладненні (по Україні – 65% проти 6% відповідно). Так, індекс змін реєстраційної процедури є 
додатним і становить +0,75, та є вищим за показник по Україні – +0,59.  

Рис.  11. Оцінка змін в умовах і процесах, пов'язаних з реєстрацією, 2016 р. до 2013 р. 

 

4.4 Ліцензування 
Окремі види господарської діяльності підлягають ліцензуванню. Так, перш ніж розпочати свою діяльність, 
підприємці мають звернутися до державних органів та отримати ліцензії. Суспільні відносини у сфері 
ліцензування регулюються ЗУ «Про ліцензування видів господарської діяльності», крім цього, у випадку окремих 
видів господарської діяльності діють ЗУ «Про банки і банківську діяльність», ЗУ «Про телебачення і 
радіомовлення», ЗУ «Про державне регулювання виробництва й обігу спирту етилового, коньячного і плодового, 
алкогольних напоїв та тютюнових виробів» тощо.  
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Ліцензійне покриття в Київській області становить 29%, по Україні ліцензії мають 31% підприємств. Мали ліцензії 
раніше, але не мають зараз 13% МСП Київщини, 58% ніколи не мали ліцензій.  

У середньому підприємства області мають 2,2 ліцензії, при цьому 54,5% респондентів повідомляють лише про 1 
ліцензію. По Україні середня кількість ліцензій для підприємства – 2, а 1 ліцензію мають більше опитаних – 68%. 

Порівнюючи рівень ліцензування з попереднім періодом (2013 роком), більшість (86%) МСП Київської області 
наголошують на відсутності змін у кількості ліцензій. 10% підприємств наголосили на збільшенні кількості ліцензій, 
тоді як лише 3% – на зменшенні. Так, баланс між відповідями від’ємний і дорівнює  -7 відсоткових пунктів (в. п.), що  
свідчить скоріше про збільшення кількості ліцензій, які необхідно отримувати МСП. По Україні баланс від’ємний та 
становить -6 в. п.: про збільшення кількості ліцензій повідомило 18% респондентів, тоді як про зменшення – 12%.  

Серед МСП, що повідомили про наявність ліцензій, безпосередньо отримували їх у 2016 році  33% МСП (по Україні – 
32%).  

Відповідно до результатів опитування процедура отримання однієї ліцензії займала в МСП Київської області в 
середньому 16 днів (для 50% респондентів тривалість отримання ліцензії не перевищила 14 днів). Крім офіційної 
плати (91%), 11% респондентів повідомили про сплату платежів за проведення експертизи та оцінки, 22% – про 
витрати на нотаріальні посвідчення, 30% - про платежі юристам або посередникам. Про добровільні пожертви або 
неофіційні платежі повідомили 33% респондентів. Для порівняння, середня тривалість отримання ліцензії по Україні 
становить 24 дні, про неофіційні платежі повідомляють значно менше – 17% респондентів. 

Термін дії ліцензії регулюється статтею 12 зазначеного вище закону, відповідно до якої ліцензії видаються 
безстроково. Разом із тим, на окремі види господарської діяльності ліцензії можуть обмежуватися певним терміном 
(строки їхньої дії та вартість регулюються іншими документами). Так, строк дії ліцензії у випадку виробництва і 
торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами становить 5 років. За результатами опитування, 
безстрокові ліцензії мають 12% МСП Київської області, що значно менше за показник по Україні (31% МСП). 79% 
МСП Київщини мають строкові ліцензій, термін дії яких становить у середньому 2,6 року (по Україні – 3,1 року). 

Порівняно з підприємствами загалом по Україні Київські підприємства частіше наголошують на виникненні проблем 
з ліцензуванням. Так, тривалість часу, який необхідно витратити на проходження процедур (очікування рішень та 
підтверджень), є значною проблемою для 64% МСП Київщини (по Україні – 28,5%), складність процедур – для 54,5% 
(по Україні – 27%). 

Рис.  12. Частка респондентів, що повідомили про значні проблеми в ході ліцензування, % опитаних 
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Порівнюючи  умови та процеси, пов’язані з ліцензуванням, МСП Київської області більшою мірою наголошують на 
спрощенні. Так, частка підприємств, які повідомляють про спрощення ситуації, становить 29%, тоді як про 
ускладнення не сказав жоден респондент (по Україні – 30% проти 18% відповідно). Відповідно, індекс змін 
процедури є додатним та становить +0,29, та дещо перевищує загальноукраїнський показник – +0,12.  

Рис.  13. Оцінка змін в умовах і процесах, пов'язаних з ліцензуванням, 2016 р. до 2013 р. 

 

4.5 Регулювання продукції та послуг 

Якість та безпека продукції і послуг в Україні регулюється через систему оцінки відповідності (сертифікація) та 
гігієнічні й санітарні дозволи. Регуляторне покриття такими сертифікатами й дозволами – важливий 
індикатор масштабу державного регулювання продукції і послуг.  

Відповідно до результатів дослідження сертифікувати свою продукцію та послуги необхідно 22% МСП Київської 
області. З них 64% займалися процедурою в 2016 році (з усіх МСП Київщини – 14%). По Україні про необхідність 
сертифікувати свою продукцію повідомило менше МСП – 16%. 

МСП Київщини, специфіка діяльності яких передбачає сертифікацію, в основному мають сертифікувати продукцію, 
що виготовляється серійно (67%) та (або) окремі партії продукції (42%). Послуги сертифікують 17%, обладнання – 4% 
МСП. По Україні про сертифікацію продукції, що виготовляється серійно, повідомляють 55% МСП, 42% мають 
сертифікованими окремі партії продукції або окремі продукти. Сертифікують послуги ж 24%, обладнання – 13%.  

У середньому МСП Київщини займаються оформленням таких сертифікатів 2,9 раза на рік (по Україні відповідний 
показник вищий – 6,4 раза). У 2016 році тривалість оформлення документу щоразу становила в середньому 13,1 
дня (по Україні  - 15,2 дня). При цьому 87% опитаних сплачували офіційні платежі (у середньому – 5446 грн.), про 
платежі юристам або посередникам, неофіційні платежі не повідомив жоден респондент. По Україні про офіційні 
платежі повідомили 90% (у середньому – 4713 грн.), про платежі юристам або посередникам – 10%, про неофіційні 
витрати – 12%. 

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи є необхідним для 20% МСП Київської області. З них у 
2016 році такий документ оформляли 70% підприємств (з усіх МСП Київщини  – 14%). По Україні гігієнічний 
висновок мають отримувати 16% МСП. 

Оформляють гігієнічні висновки підприємства Київщини в середньому 4,4 раза на рік (по Україні – 5,4), щоразу 
витрачаючи 11,8 дня на проходження процедури (по Україні показник дещо нижчий – у середньому 8,8 дня). Про 
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сплату офіційних платежів (у середньому – 2610 грн.) повідомили 87%, про платежі юристам або посередникам та 
неофіційні платежі по 13%. По Україні офіційні сплачували 91% (у середньому – 1693 грн.), платежі юристам або 
посередникам – 12%, неофіційні витрати – 10%. 

Оцінюючи різні аспекти процедури сертифікації та (або) санітарно-епідеміологічного регулювання, МСП регіону 
скоріше наголошують на відсутності проблем. Так, про відсутність будь-яких проблем із тривалістю, вартістю, 
складністю процедури або необхідністю сплачувати хабарі повідомили більше половини підприємств. Водночас, 
порівняно з іншими аспектами основні труднощі викликають тривалість часу, який необхідно витратити на 
проходження процедур та вартість усього процесу (значні труднощі в 12,5% МСП). По Україні ці показники є 
приблизно такими ж самими. 

Рис.  14. Частка МСП, які повідомили про різні проблеми при проходженні сертифікації, % опитаних 

 

Оцінюючи зміни в умовах та процесах, пов’язаних з відповідними процедурами, підприємці Київщини переважно 
повідомляють про відсутність будь-яких змін (59% респондентів). Частка МСП, які повідомили про спрощення 
ситуації, становить 30% та майже втричі перевищує частку тих, які наголошують на ускладненні – 11%.  Відповідно, 
індекс змін в умовах та процесах технічного та санітарно-гігієнічного регулювання додатний та становить 0,19 (по 
Україні індекс менший та становить +0,06, про ускладнення в умовах та процесах процедури повідомили 16% МСП, 
про спрощення – 22%). 

Рис.  15.  Оцінка змін в умовах і процесах, пов'язаних з сертифікацією та санітарно-гігієнічним регулюванням, 2016 р. до 2013 р. 
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4.6 Державний нагляд 
Контроль впровадження законів та регулювань, забезпечення якості продукції та послуг здійснюється 
державними органами через проведення перевірок, ревізій, обстежень та інших дій. Покриття перевірками 
(відсоток компаній, які зазначили, що їх перевіряли принаймні один раз на рік), частота перевірок, їхня 
тривалість і витрати як каральні чи заохочувальні заходи є важливими індикаторами якості бізнес-клімату 
країни. Відповідно, зменшення частоти інспекцій та пов’язаних з ними зловживань, прозорість – важливі 
завдання регуляторної політики. У 2016 році перевірки регулювалися Законом №71, відповідно до якого 
впродовж 2016 року контролюючі органи могли перевіряти підприємства, фізичних осіб-підприємців з обсягом 
доходу до 20 млн. грн. за попередній календарний рік лише з дозволу Кабміну, за заявкою суб’єкта 
господарювання щодо його перевірки або згідно з рішенням суду, або з вимогами Кримінального процесуального 
кодексу України. Додатково в листопаді 2016 року було ухвалено два закони5 щодо вдосконалення відносин у 
сфері державного нагляду та введено мораторій на проведення планових перевірок до кінця 2017 року (разом із 
цим, навряд чи ці зміни встигли вплинути на перевірки в 2016 році). 

У 2016 році принаймні одним органом державного нагляду перевірялися 82% МСП Київської області, тоді як по 
Україні показник нижчий – 68%. У попередньому році про перевірки принаймні одним органом повідомили 51% 
МСП Київщини, тоді як по Україні – 49%, так, зростання покриття перевірками в 2016 році МСП Київщини є більшим 
ніж загалом по Україні. 

Рис.  16. Покриття перевірками різними органами державного нагляду, % опитаних 

 

5 Мова йде про Закон України «Про внесення змін до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у 
сфері господарської діяльності" щодо лібералізації системи державного нагляду» № 1726-VIII від 03.11.2016 та Закон України 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства у сфері державного нагляду 
(контролю)» № 1727-VIII від 03.11.2016. 
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Здебільшого підприємства Київської області, як і України загалом, перевірялися органами Пожежної охорони. При 
цьому, покриття перевірками відповідним органом значно перевищує показник по Україні (42% проти 24%). 
Більшим за загальноукраїнський є відсоток підприємств, що потрапили під перевірки й іншими органами. 

МСП області перевірялися в середньому 3,9 раза протягом року, при цьому до 30% МСП інспектори приходили 
одноразово. Загальна тривалість перевірок протягом року, за оцінками респондентів, склала 15,2 дня, тоді як для 
половини респондентів не перевищила 5,0 дня. Зазначені показники не відрізняються від загальноукраїнських. 

Рис.  17. Частота та тривалість перевірок у Київській області 

 

Порівнюючи ситуацію з інспекціями в поточному році та за попередній період (3 роки тому), підприємці Київщини 
переважно повідомляють про зменшення частоти перевірок: 63% говорять про зменшення кількості перевірок 
протягом року, і лише 6% - про збільшення. Варіант «без змін» зазначили 31% МСП. Оцінки МСП Київської області 
більш оптимістичні ніж загальноукраїнські: по Україні про зменшення перевірок повідомили 49% МСП, про 
збільшення – 5%, відсутність змін відзначили 47%. 

Через незначну кількість респондентів, які зазнали грошових збитків у результаті перевірок, неможливо порахувати 
загальні витрати для підприємств Київщини. Про платежі в ході перевірок серед опитаних МСП повідомляють 
більше МСП ніж по Україні: так, штрафами закінчилися перевірки для 46% (по Україні – 39%), неофіційними 
платежами – 6% (по Україні – 5,5%). Відповідно, певні платежі (штрафи, неофіційні платежі або конфіскації) в 
результаті перевірок  мав 51% МСП Київщини, по Україні цей показник становить 43%. 

Порівнюючи ситуацію з перевірками в 2016 та 2013 роках, 30% підприємств Київської області повідомляють про 
спрощення, тоді як про ускладнення повідомили 8%. Відповідно, індекс змін в умовах та процесах, пов’язаних із 
регуляторною процедурою, становить +0,22. Оцінки МСП Київщини дещо нижчі за загальноукраїнські настрої: 
індекс по Україні – +0,33.  
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Рис.  18. Оцінка змін в умовах і процесах, пов'язаних з державним наглядом, 2016 р. до 2013 р. 

 

4.7 Адміністрування податків 
Досконалість податкової системи є одним з основних критеріїв формування сприятливого середовища для 
розвитку бізнесу. В Україні співіснують загальна та спрощена (ССО) системи оподаткування юридичних та 
фізичних осіб-підприємців. Додатково законодавством передбачено спеціальний режим оподаткування для 
сільгоспвиробників (до 2015 року – фіксований сільськогосподарський податок) – ІV група платників єдиного 
податку. ССО утверджує особливий механізм нарахування та сплати єдиного податку, який замінює ряд інших 
податків та зборів.  

Відповідно до результатів опитування серед МСП Київської області суб’єкти спрощеної системи оподаткування 
складають 41%, тоді як на загальній системі оподаткування 59% опитаних (по Україні на загальній системі 
оподатковуються 55% опитаних МСП, на спрощеній – 45%).  

Серед сплачуваних податків найбільш типовими для МСП є єдиний соціальний внесок (93% МСП Київщини),  
військовий збір (84%) та податок на доходи фізичних осіб (77%). Розподіл за різними видами податків незначно 
відрізняється від загальноукраїнського та представлений у таблиці «Основні напрямки оподаткування». Зауважимо, 
що у випадку ССО ряд податків (податок на прибуток, податок на доходи фізичних осіб (у частині господарської 
діяльності), податок на майно та, за певних обставин, ПДВ, замінює сплата єдиного податку.  

Таблиця 3. Основні напрямки оподаткування, % опитаних 

 
Київська 
область 

Україна 

Загальнодержавні податки та збори 

Податок на додану вартість 65% 53% 
Акцизний податок 17% 7% 
Податок на прибуток підприємств 59% 56% 
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Київська 
область 

Україна 

Податок на доходи фізичних осіб (перерахування за найманих 
осіб) 

77% 76% 

Екологічний податок 25% 23% 
Рентні платежі 22% 17% 
Державне мито 15% 12% 
Військовий збір 84% 84% 

Місцеві податки та збори 

Податок на майно  
(податок на нерухоме майно, транспортний податок, податок на 
землю) 

45% 48% 

Єдиний податок 41% 45% 
Збір за місця для паркування транспортних засобів  1% 4% 
Туристичний збір 2% 1% 

Внески на соціальне страхування 

Єдиний соціальний внесок 86% 86% 

На сплату податків підприємства Київщини витрачають у середньому 23% річного доходу (в Україні загалом – таку ж 
частку).  

З метою виконання податкових зобов'язань та вчасного надання звітності українські підприємства наймають 
бухгалтерів, основна робота яких пов’язана з податковою бухгалтерією. Так, про необхідність вести бухгалтерський 
облік повідомляють 99% підприємств Київської області. З них 47% використовують послуги бухгалтерів, що 
працюють на повну ставку, та 16% мають бухгалтерів із неповною зайнятістю. Ще 26% опитаних підприємств 
використовують послуги сторонніх фірм чи незалежних бухгалтерів, а 18% ведуть бухгалтерський облік самостійно. 
Частки підприємств Київщини, які використовують бухгалтерів на повній та (або) неповній зайнятості, незначно 
відрізняються від відповідних показників по Україні. Водночас, серед МСП області більше тих, які користуються 
послугами сторонніх бухгалтерів/фірм (в Україні загалом – 17%). 

Окрім роботи бухгалтерів, керівники (власники) підприємств Київської області витрачають у середньому 10% 
власного часу на виконання вимог законодавства щодо податків (по Україні – 7%).  

Порівняно з Україною в цілому серед ФОП Київщини дещо менше планують реєструватися як юридичні особи (9%). 
Загалом по Україні серед ФОП таких 12,5%. 

У ході оподаткування більшість МП Київщини стикалися з певними проблемами. Як і загалом по Україні, найчастіше 
МСП області наголошують на нестабільності податкового законодавства: так, часті зміни та відсутність постійних 
правил викликають вагомі труднощі в 64%. Також труднощі виникають через складність норм податкового 
законодавства, довгий та незрозумілий Податковий кодекс (57%), високий розмір штрафних санкцій за помилки 
(51%) та часті зміни форм податкової звітності (34%). Зазначені проблеми є вагомими і по Україні в цілому, при 
цьому частки МСП Київщини, які повідомляють про ті або інші проблеми, майже не відрізняються від показників по 
Україні. На діаграмі нижче подано основні проблеми, які зазначають респонденти Київської області та України в 
цілому. Обтяжливі перевірки за правильністю нарахування, повнотою та своєчасністю сплати податків і зборів, 
необхідність підтримувати неформальні стосунки з працівниками ДФС та (або) сплачувати хабарі, значні витрати 
часу на спілкування з контролюючими органами є вагомою проблемою менш ніж для 10% МСП Київщини.  
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Рис.  19. ТОП-10 проблем, пов’язаних з податковою системою (виникали значні проблеми),  % опитаних 

 

Різні види податків неоднаково обтяжливі для підприємств, тому, щоб дізнатися, які податки викликають найбільше 
проблем у плані складності адміністрування та сплати, були поставлені відповідні питання. Так, серед 
загальнодержавних податків основні труднощі, з точки зору вартості, створює податок на додану вартість: про 
значні труднощі повідомив 41% МСП Київщини з тих, хто його сплачує.  

Рис.  20. Частка МСП Київщини, що мали значні труднощі внаслідок вартості податку або складності адміністрування, % опитаних 
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Обтяжливими в цьому плані є також податок на прибуток підприємств (29%), податок на доходи фізичних осіб 
(значні проблеми в 25%)  та єдиний соціальний внесок (31%). У плані адміністрування складнощі в МСП частіше 
виникають так само з податком на додану вартість (про значні труднощі повідомили 43% МСП Київської області) та з 
податком на прибуток підприємств (про значні труднощі повідомили 22%). Ситуація з цими податками по Україні 
відрізняється незначно, адже процедура й особливості їх сплати є однаковими в усіх регіонах.  

Серед місцевих податків 34% МСП Київської області повідомили про значні труднощі через високі ставки податку на 
майно (по Україні значні труднощі виникали в 34% опитаних МСП), 24% - про значні труднощі через високі ставки 
єдиного податку (по Україні цей відсоток нижчий – 20% опитаних). Значні труднощі через складність 
адміністрування податку на майно мали 10% (по Україні більше – 17%), єдиного податку - 13% (по Україні – 9%). 

Оцінюючи зміни в податковій системі стосовно 2013 року, МСП Київщини здебільшого наголошують на їх 
відсутності. Водночас, частка респондентів, які повідомляють про покращення ситуації, дещо перевищує частку тих, 
що говорять про її погіршення: 26% проти 19% відповідно (по Україні: 31% проти 21% відповідно). Відповідно, індекс 
зміни регуляторної процедури є додатним та становить +0,07 (по Україні   +0,10). 

Рис.  21. Оцінка змін в умовах і процесах, пов'язаних з адмініструванням та сплатою податків, 2016 р. до 2013 р. 

 

4.8 Індекс «3-х процедур»: зміни в регуляторному кліматі 
З метою оцінки загальних змін у регуляторному середовищі країни або регіону було введено індекс «3-х процедур» 
– агрегований показник, що враховує зміни в трьох основних сферах державного регулювання: реєстрації та 
постановці на облік, державному нагляді та  адмініструванні податків. Індекс фіксує оцінку змін у регуляторному 
середовищі в довготривалому періоді (3 роки): так, у 2016 році МСП порівнювали ситуацію з 2013 роком. 
Максимальне значення індексу становить +1 та свідчить про спрощення в умовах та процесах, пов’язаних із 
регуляторною процедурою, мінімальне –  -1 і говорить про ускладнення та, відповідно, погіршення регуляторного 
клімату. 

Оцінки підприємців Київщини щодо змін регуляторного середовища за останні два роки відображають 
загальноукраїнські тенденції: так, індекс «3-х процедур» у Київській області склав +0,35, по Україні – +0,34. 
Порівняно з Україною в цілому МСП Київщини краще оцінюють зміни в процесах та умовах реєстрації: індекс змін 
регуляторної процедури +0,75, проти +0,59 по Україні. Натомість, гіршою є оцінка ситуації, пов’язаної з державним 
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наглядом: індекс змін у регуляторній процедурі +0,23 проти +0,33 по Україні. Оцінки підприємствами області змін у 
ситуації з оподаткуванням майже не відрізняються від загальноукраїнських: індекс +0,07 (по Україні +0,10). 

Рис.  22. Індекс «3-х процедур» та його складові 

 

4.9 Висновки  

• Залежно від сфери регулювання, від 41% до 79% представників МСП Київської області повідомляють, що 
проходження регуляторних процедур створює певні проблеми для діяльності та зростання їхнього 
підприємства. 

• Найбільш проблемними сферами регулювання для МСП Київщини в 2016 році були: валютне регулювання 
(індекс "проблемності" становить 3,10 бала, де 1,0 - відсутність проблем, 5,0 - значні проблеми), митне 
оформлення (2,65) та цінове регулювання (2,57). 

• Часовий податок для МСП Київської області становить 17%, що дещо вище за показник по Україні (11%). 

• 25% МСП реєструвалися (або здійснювали перереєстрацію) у 2016 році, витрачаючи на це в середньому 10 
днів. Жодних платежів під час реєстрації не мали 31% МСП, про сплату неофіційних платежів повідомили 
11,5% респондентів. 

• Мають ліцензії 29% МСП Київської області. У середньому МСП Київщини мають 2,2 ліцензії та здебільшого 
повідомляють про відсутність змін у кількості ліцензій порівняно з трьома роками тому. 

• Сертифікувати свою продукцію та послуги необхідно 22% МСП Київської області. Висновок державної 
санітарно-епідеміологічної експертизи був необхідним для 20%.  

• Принаймні одним органом у 2016 році перевірялися 82% МСП Київщини. 42% МСП перевірялися органами 
Пожежної охорони, 32% – Державною податковою інспекцією, 21% – органами Пенсійного фонду. Протягом 
року МСП перевірялися в середньому 3,9 раза та витратили на проходження процедур 15,2 дня. 

• На сплату податків МСП Київської області в 2016 році витратили в середньому 23% річного доходу.  
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• Найбільш типовими податками для МСП Київської області є єдиний соціальний внесок (86% респондентів), 
військовий збір (84%) та податок на доходи фізичних осіб (76%). 

• Частка опитаних суб'єктів ССО становить 41% та майже не відрізняється від показника по Україні (45%). 

• Серед ФОП Київщини планують реєструватися як юридичні особи 9%, по Україні – 12,5%. 

• Найбільш проблематичним сторонами податкової системи для МСП Київщини, як і для України в цілому, є 
нестабільність податкового законодавства (вагомі труднощі виникають у 64% МСП), а також складність 
податкового законодавства (57%) та розміри штрафних санкцій за помилки (51%). Частки  респондентів 
Київської області, які зазначають наявність цих проблем, майже не відрізняються від значень по Україні в 
цілому. 

• Оцінки підприємців Київщини щодо змін регуляторного середовища за останні два роки відображають 
загальноукраїнські тенденції: індекс «3-х процедур» у Київській області становить +0,35 (по Україні +0,34). 

• МСП Київської області зазначили спрощення ситуації з реєстрацією (індекс змін регуляторної процедури 
+0,75, по Україні +0,59) та державним наглядом (індекс змін +0,23, по Україні +0,33) 

• Порівняно з 2013 роком ситуація з адмініструванням та сплатою податків, на думку МСП Київщини, 
практично не змінилася:  індекс змін регуляторної процедури становить +0,07 (по Україні +0,10). 
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5. Держава та бізнес6 

5.1 Взаємини бізнесу та влади, з точки зору МСП 

5.1.1 Образ держави 
Для того, щоб визначити, як МСП ставляться до держави як інституту, що регулює взаємини та створює «правила 
гри», у тому числі на полі економічної діяльності, та якою вони бачать роль держави для бізнесу, представникам 
МСП було поставлено питання - «Чим для Вас є держава?» та надано три можливих варіанти вибору: а) держава — 
партнер бізнесу, б) держава — перешкода або обмеження бізнесу, та в) держава — ворог бізнесу.  

За розподілом поглядів на державу, респонденти Київської області дуже схожі на МСП у середньому в усій вибірці. 
Так, більшість представників МСП регіону вважають державу перешкодою або обмеженням для бізнесу. При цьому 
частка респондентів, що дотримуються такої думки, у Київській області складає 56%, що близько до відповідного 
показника в Україні в цілому (58%). 29% респондентів області сприймають державу як ворога для бізнесу. В Україні 
загалом частка МСП, які так вважають, практично однакова - 28%. Решта ж МСП Київщини (15%) вважає, що 
держава є партнером бізнесу. У загальній вибірці цей показник також дуже подібний за значенням і становить 14% 
МСП.  

Якщо подивитися на співвідношення між двома протилежними категоріями МСП як на «баланс довіри» (з одного 
боку – недовіра («держава-ворог»), з іншого — довіра («держава-партнер»)), то в Київській області цей баланс буде 
дорівнювати -14 відсоткових пунктів, що дорівнює балансу довіри МСП до держави в середньому по країні (-14 
в.п.).  

Здебільшого негативне сприйняття держави бізнесом можна пояснити, насамперед, негативним досвідом 
взаємодії представників підприємств із державними органами. Як показали дослідження, проведені на основі 
результатів першої хвилі цього опитування7, на формування образу держави впливає, зокрема, тривалість часу, 
який підприємці витрачають на контакти з представниками органів влади. Так, чим більше часу керівництво МСП на 
це витрачає, тим більша вірогідність того, що опитані представники МСП вважатимуть державу ворогом. Це 
свідчить про те, що важливо спростити адміністративні процедури для бізнесу, а також забезпечити прозорість у 
відносинах між МСП та державними органами та відкритість держави до врахування потреб бізнесу.  

Рис.  23. Погляд бізнесу на роль держави (Україна та Київська область), % опитаних 

 

6 Цей розділ був написаний у співавторстві з Тетяною Заєць, студенткою 4 курсу факультету соціології КНУ імені Тараса 
Шевченка, стажером ГО «Інститут економічних досліджень та політичних консультацій». 
7 Консультативна робота  «МСП та держава: як відновити взаємну  довіру», за редакцією О.Кузяків, автори текстів В. Беспалько, 
В. Дубровський, О. Кузяків, І. Федець, http://lev.org.ua/ua/articles/pp_SME_state_trust.html  
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5.1.2 Довіра до інституцій 
Щоб визначити, рівень довіри до державних та недержавних інституцій (органів, організацій) з боку МСП, 
учасникам опитування було запропоновано, по-перше, вказати, яким інституціям вони довіряють і, по-друге, до 
яких із запропонованих інституцій вони б звернулися по допомогу у вирішенні питань, що стосуються ведення 
бізнесу.  

Ці інституції були представлені декількома секторами: державний (Верховна Рада, Кабінет Міністрів, Президент, 
місцева і судова влада); громадський сектор (бізнес-асоціації, бізнес-омбудсмен, міжнародні організації); 
приватний сектор (адвокати, юристи, бізнес-консультанти). Також серед варіантів були політичні партії та тіньові 
посередники (мафія). 

Як і в Україні загалом, представники МСП Київської області з перелічених інституцій найбільше довіряють 
приватному сектору, тобто юристам, адвокатам та консультантам із питань бізнесу. Їм довіряє 62% МСП області, що 
більше за загальноукраїнський показник довіри до приватного сектору, який складає 55%. На другому та третьому 
місцях у рейтингу довіри МСП Київщини з дуже невеликою різницею знаходяться міжнародні організації та бізнес-
асоціації. При цьому, тоді як рівень довіри до міжнародних організацій приблизно однаковий у Київській області (їм 
довіряє 49% місцевих МСП) та в Україні загалом (47%), то бізнес-асоціаціям на Київщині довіряє більша частка 
опитаних (48%) ніж у середньому в Україні (43%).  

Рис.  24. Рейтинг інституцій та організацій, яким довіряють респонденти, % опитаних 

 

Більше третини опитаних представників МСП Київської області довіряють бізнес-омбудсмену (38%) та органам 
місцевого самоврядування, тобто сільським, міським, обласним та районним радам (37%). В Україні загалом частки 
респондентів, що висловили довіру цим інституціям, подібні.  
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Ступінь довіри представників МСП Київської області до ОДА та центральних органів влади менший ніж до 
приватного та громадського сектору, а також до органів місцевого самоврядування. Це відповідає тенденції в 
Україні загалом. Так, 23% респондентів області повідомили, що довіряють обласній державній адміністрації (ОДА). 
В Україні загалом ОДА довіряє практично така ж частка опитаних (22%).  

Однак бізнес Київської області висловив більшу довіру до Президента (йому довіряє 25% МСП Київщини), ніж МСП у 
середньому в Україні, де ця частка менша: 18%. 14% МСП області довіряє Кабінету Міністрів (в Україні загалом – 
10%), а 10% – судовій владі (в Україні в цілому – 9%). Найменшу довіру бізнес як області, так і України загалом 
висловив до політичних партій, парламенту та тіньових посередників.  

Учасникам опитування було окремо запропоновано вказати, до яких із вказаних інституцій вони б звернулися для 
вирішення питань, що стосуються ведення бізнесу. Відповіді на це запитання показують, що як в Україні в цілому, 
так і в Київській області частки представників МСП, що довіряють певній інституції, та тих, що звернулися б до неї за 
допомогою, не завжди збігаються. Скажімо, у Київській області частка респондентів, що готові звернутися до 
юристів чи консультантів стосовно питань, пов’язаних із діяльністю свого підприємства, становить 69%, що дещо 
більше за відсоток опитаних області, які висловили довіру приватному сектору.  

Рис.  25. Рейтинг інституцій та організацій, до яких респонденти звернулися б для вирішення питань, які стосуються ведення бізне % 
опитаних  

 

Ще більшою ця різниця виходить тоді, коли йдеться про органи місцевого самоврядування. 44% представників МСП 
готові до них звернутися з питаннями, що стосуються ведення бізнесу, що також перевищує частку опитаних, які 
повідомили, що довіряють цим органам. Протилежна ситуація складається з громадським сектором, таким як 
бізнес-асоціації та міжнародні організації. Готовність звернутися до цих структур висловили, відповідно, 38% та 32% 
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респондентів, а це менше за частки опитаних, що висловили довіру до цих інституцій громадського сектору. Те, що 
ступінь готовності звертатися до органів місцевого самоврядування для вирішення питань, пов’язаних із веденням 
бізнесу, перевищує довіру до них, можна пояснити тим, що МСП орієнтуються на правові повноваження цих органів 
та їхню спроможність вирішити проблеми бізнесу. Разом із цим, те, що частка опитаних, які довіряють громадським 
організаціям, більша від частки тих, що готові до них звернутись, може вказувати на недостатню поінформованість 
представників МСП щодо діяльності цих організацій та можливості захищати інтереси бізнесу за їхньою допомогою.  

Частка представників МСП Київської області, які готові звернутися до ОДА (24%) та судової влади (22%) для 
вирішення проблем, пов’язаних із бізнесом, менша ніж в цілому в Україні, де відповідно 31% та 28% опитаних 
повідомили, що звернулися б до цих інституцій. Це може свідчити про негативний досвід взаємодії частини МСП 
області з ОДА та судовою владою, через що в них склалося враження про їх неефективність у вирішенні проблем.  

5.1.3 Оцінка перешкод з боку органів влади 
Половина МСП Київської області (50%) повідомили, що жоден із органів влади не перешкоджає їхньому бізнесу, 
тоді як решта назвали конкретні державні органи, які створюють для них перешкоди. Частка МСП області, які не 
відчувають перешкод з боку жодного органу влади, відповідає частці МСП в Україні в цілому (50%). 

Серед органів влади, що створюють перешкоди для бізнесу, в Київській області найчастіше є  Державна фіскальна 
служба (ДФС). Так, 23% МСП області повідомляють про перешкоди з боку ДФС, що більше ніж у середньому в 
Україні (18%). Разом із цим, частка бізнесу області, який стикається з перешкодами з боку вищих органів влади, 
таких як Верховна Рада, Кабінет Міністрів та Президент, менша ніж в Україні загалом (20%). З іншого боку, відсоток 
МСП, що повідомляють про перешкоди з боку Митної служби, більший в області (12%) ніж у середньому в Україні 
(5%) – імовірно, зокрема, через більшу частку експортерів та імпортерів на Київщині.  

Рис.  26. Органи влади, які створюють перешкоди для бізнесу, на думку підприємств (Україна та Київська область), % опитаних 
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5.2 Державна підтримка та очікувані реформи  

5.2.1 Якої підтримки від держави очікує бізнес?  
Представники малого та середнього бізнесу Київщини більшою мірою ніж у середньому в Україні очікують від 
держави прямої підтримки для підприємств. Однак більшість респондентів області, як і в Україні загалом, 
вважають, що держава повинна, насамперед, створювати сприятливі умови для ведення бізнесу.  

Так, приблизно три з чотирьох представників МСП області (74%) віддають перевагу проведенню сприятливої 
політики для бізнесу, яка б спростила і покращила умови для всіх підприємств. Це політика, спрямована на 
дерегуляцію, спрощення адміністративних процедур та інші заходи, що покращать умови ведення бізнесу для 
різних підприємств. На загал в Україні цей підхід до державної політики підтримує 77% МСП.  

Кожне п’яте підприємство області (22%), утім, вважає, що держава повинна надавати пряму підтримку бізнесу. 
Пряма підтримка включає послуги, що надаються безпосередньо підприємствам: консультації, субсидії, допомога з 
кредитуванням та інше. В  Україні загалом такої підтримки від держави очікує менша частка МСП - 17%. 

Найменша частка МСП як у Київській області (3%), так і в Україні загалом (6%) вважає, що бізнес не потребує 
державної підтримки.  

Рис.  27. Оцінка потреб бізнесу у державній підтримці (Київська область та Україна), % опитаних 
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Рис.  28. Очікувані заходи державної політики з підтримки МСП, % опитаних 
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Єдиний інформаційний ресурс для бізнесу – це не лише джерело актуальної інформації, але й можливість для 
представників сектору МСП краще знати про свої права та отримати підґрунтя для аргументів при вирішенні спірних 
питань із державними органами. А вагоме значення, яке надають представники бізнесу створенню рівних умов для 
всіх підприємств, демонструє, що вибірковість із боку державних органів, яка проявляється в певних обмеженнях 
або, навпаки, преференціях для окремих підприємств та в двозначному трактуванні законодавства, є суттєвою 
проблемою для МСП Київської області. До того ж, частка МСП Київщини, що вважає за потрібне створення рівних 
умов для всіх підприємств, більша за частку МСП області, які хотіли б отримати від держави підтримку для свого 
сектору (46%).  

70% МСП області підтримує реформу податкової служби, у результаті якої податкові органи виконуватимуть сервісні 
функції для бізнесу. 68% МСП Київщини очікує від держави переведення адміністративних послуг в електронний 
формат, і майже така ж частка опитаних (65%) – створення дієвого механізму виконання законодавчих актів. Ці 
кроки спростять ведення бізнесу для МСП, зекономлять час, що витрачається на проходження адміністративних 
процедур, та зменшать можливості для корупції.  

5.3 Висновки 

• МСП Київської області, як і МСП України загалом, сприймають державу переважно як «перешкоду» або 
«ворога» для бізнесу. Баланс довіри бізнесу до влади в області негативний та відповідає середньому рівню 
по Україні.  

• Представники МСП Київської області висловлюють більшу довіру приватному сектору та громадським 
організаціям, а також органам місцевого самоврядування, а не державним та місцевим органам влади. Крім 
цього, рівень довіри до бізнес-асоціацій та до Президента вищий серед МСП області ніж в Україні загалом. 

• Половина представників МСП Київської області повідомила, що жоден орган влади не створює перешкод 
для їхнього бізнесу. Органами, які найчастіше створюють перешкоди для МСП, за словами респондентів, є 
Державна фіскальна служба, вищі органи влади та Митна служба.  

• Як і в Україні загалом, більшість МСП Київської області очікує від держави створення сприятливого 
середовища для ведення бізнесу всіма підприємствами. Однак частка опитаних, які вважають, що держава 
має надавати пряму підтримку бізнесу, в області більша ніж у середньому в Україні.  

• Три найважливіші заходи, які МСП Київської області очікують від держави для створення кращих умов для 
бізнесу, – це спрощення податкового адміністрування, дерегуляція та створення єдиного інформаційного 
ресурсу, де можна дізнатися про зміни законодавства та інші актуальні питання, що стосуються 
підприємницької діяльності. 

• До найбільш очікуваних заходів з боку держави, на думку МСП Київщини, також входять створення рівних 
умов для всього бізнесу, перетворення податкових органів на сервісні та надання адміністративних послуг в 
електронному форматі. Це кроки, які спростять ведення бізнесу для МСП та допоможуть подолати 
корупцію.  
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6. Портрет МСП8  

6.1 Динаміка кількості працівників  
У 2016 році в Київській області, як і в Україні в цілому, тривала негативна тенденція зменшення кількості працівників 
на підприємствах сектору МСП. При цьому, за обсягами скорочення робочої сили Київська область випереджала 
країну в цілому: якщо в середньому в Україні кількість персоналу на одному МСП за останні два роки зменшилася 
на дві особи, то в Київській області одне МСП скоротило в середньому 7 працівників за цей час. Зокрема, два з 116 
опитаних МСП скоротили більш ніж по 100 працівників за два попередні роки.   

За часткою МСП, на яких кількість працівників зменшилась, Київська область відповідає Україні загалом: третина 
МСП як області (34%), так і України в середньому (33%) повідомила про зменшення чисельності персоналу за два 
попередні роки. 48% МСП Київщини не змінили кількості працівників за цей час, а 18% – збільшили число 
персоналу. В Україні загалом частка МСП, які не змінили кількості працівників, дещо менша за Київську область 
(45%), тоді як відсоток МСП, де кількість працівників збільшилась, відповідно, більший: 22%.  

Проте, на відміну від України в цілому, у Київській області темпи скорочення чисельності працівників 
пришвидшились у 2016 році порівняно з 2015 роком. У 2015 році одне МСП України скоротило в середньому п’ять 
працівників, а одне МСП Київщини – двох працівників. А в 2016 році одне МСП у загальній вибірці повідомило про 
скорочення двох працівників, що було менше ніж у 2016 році. 

6.2 Ґендерний та віковий склад представників МСП 
Для того, щоб дослідити ґендерний аспект підприємництва в Україні, в опитуванні 2016 року не лише було 
зафіксовано стать учасників опитування, що представляли підприємство, а й стать керівника підприємства. 
Результати опитування показують, що на чотирьох керівників МСП Київської області, які є чоловіками, припадає 
одна жінка-керівник МСП.  

Частка керівників-чоловіків у Київській області складає 80%. Вона більша від частки керівників-чоловіків у 
середньому в Україні (76%). Відповідно, частка жінок-керівників МСП у Київській області (20%) менша від їх 
загальної частки в Україні (24%).  

Рис.  29. Ґендерний склад респондентів та керівників підприємств (Україна та Київська область), % МСП 

 

8 Цей розділ був написаний у співавторстві з Тетяною Заєць, студенткою 4 курсу факультету соціології КНУ імені Тараса 
Шевченка, стажером Інституту економічних досліджень та політичних консультацій 
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Серед респондентів у Київській області частки чоловіків та жінок практично однакові: 51% опитаних – чоловіки, а 
49% – жінки. В Україні загалом частка чоловіків дещо більша (53%), а жінок, відповідно, менша: 47%. 

Середній вік опитаних представників МСП у Київській області – 45 років. Це відповідає середньому віку опитаних у 
загальній вибірці. При цьому, як і в Україні загалом, представники підприємств-юридичних осіб у Київській області 
старші за фізичних осіб-підприємців. Так, середній вік фізичної особи-підприємця Київщини складає 41 рік, у той час 
як середній вік респондентів, що представляли підприємства-юридичні особи області, – 46,5 року.  

Але на відміну від України в цілому, чоловіки-респонденти Київської області старші за жінок-респондентів. Середній 
вік опитаних чоловіків, що представляли МСП області, складає 46 років, а жінок – 43 роки. Для порівняння, в Україні 
загалом середній вік опитаних чоловіків склав 44 роки, а жінок – майже 46 років. 

6.3 Ринки, на яких працюють підприємства  
Більшість опитаних МСП Київської області працюють на місцевому ринку. Зокрема, 51% МСП області працює на 
ринку свого міста, а 43% МСП – на ринку області. Частка МСП Київщини, яка працює на загальноукраїнському ринку, 
складає 40%. 21% МСП області працює на ринках сусідніх областей. На зовнішніх ринках працюють менші частки 
МСП регіону, зокрема 9% – на ринку ЄС, а 10% – на ринках інших країн.  

Частка підприємств-експортерів Київської області складає 17%9. Вона більша за частку МСП-експортерів у 
середньому в Україні - 12%. Частка імпортерів у регіоні досить висока: приблизно кожне четверте МСП Київщини 
(24%) займається імпортною діяльністю. Це суттєво більше ніж в середньому в Україні, де 11% МСП мають імпорт.  

47% МСП Київської області повідомили, що не планують виходити на нові географічні ринки збуту протягом 
наступних двох років. Це підприємства, які точно не мають таких планів або ще не змогли запланувати свою 
діяльність на наступні два роки. Ця частка менша за відповідний показник по всій країні: 54% усіх опитаних МСП у 
цілому в Україні не планують виходити на нові ринки протягом найближчих двох років. Серед МСП Київщини, які 
мають намір виходити на нові ринки, більше половини (51%) планують вийти на всеукраїнський ринок. 49% МСП 
мають намір розширити діяльність на ринку Київської області, а 40% – на ринку власного міста. На ринки сусідніх 
областей планує вийти 47% МСП. Майже половина МСП області серед тих, що планують вийти на нові ринки, (47%) 
розглядає можливість виходу на ринок, а можливість виходу на ринки інших країн, крім ЄС, – 28%10. 

6.4 Перешкоди для виходу на нові зовнішні ринки  
Фінансові бар’єри та брак партнерів за кордоном – це основні перешкоди для виходу на зовнішні ринки 
підприємств Київської області. Так, 29% МСП області, які не планують розпочати експорт протягом наступних двох 
років, пояснюють це браком фінансування, а 27% – відсутністю партнерів за кордоном. В Україні загалом ці фактори 
також є головними перешкодами для виходу МСП на зовнішні ринки – на них вказали по 26% МСП. 23% МСП 
Київщини серед тих, що не планують розпочинати експорт протягом дворічного періоду, посилаються на складність 
і довгу тривалість процедур митного оформлення та на брак попиту на їхню продукцію чи послуги за кордоном.  

Досить висока частка опитаних, яким перешкоджають складні митні процедури, свідчить про потребу в спрощенні 
процедур зовнішньої торгівлі, зокрема автоматизацію цих процедур, впровадження електронного документообігу, 
збільшення прозорості в процесі визначення митної вартості товарів та інших етапів митного оформлення і 
контролю, тоді як для вирішення проблеми браку закордонних партнерів важливо розвивати міжнародні контакти 
МСП.  

9 Під підприємствами-експортерами розуміються як підприємства, що здійснюють лише експорт, так і ті, що здійснюють як 
експорт, так і імпорт. Це ж стосується підприємств-імпортерів: це як суто імпортери, так і ті, що здійснюють імпорт та експорт. 
10 У цьому запитанні можна було вказувати всі ринки, на які планує вийти підприємство. 
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Рис.  30. Перешкоди для виходу на зовнішні ринки, % МСП, які не планують виходити на зовнішні ринки  
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Частка МСП Київської області, які назвали перешкодою для початку експорту непередбачуваність торговельної 
політики, складає 22%, що дещо менше ніж в Україні загалом (25%). Складність законодавства, корупцію та жорстку 
конкуренцію називає перешкодами для виходу на зовнішні ринки одне з п’яти МСП регіону (21%) серед тих, що не 
планують розпочинати експорт. Майже для такої ж частки респондентів бар’єрами для експорту є складність або 
висока вартість адаптації продукції (19%) та велика кількість дозвільних документів для експорту (18%).  

6.5 Маркетинг та бізнес-планування  
Менше половини опитаних МСП Київської області (43%) мають відділ маркетингу або працівника, відповідального 
за маркетинг. Ця частка менша ніж в Україні в цілому, де 49% МСП мають маркетолога або відділ маркетингу.  

Зокрема, 3% МСП Київщини – що відповідає цьому показнику в загальній вибірці – мають відділ маркетингу. На 10% 
МСП області працює маркетолог, тобто окрема особа, що займається виключно питаннями маркетингу. Ця частка 
практично така ж, як у середньому в Україні (9%). Натомість, частка МСП Київщини, які мають працівника, що 
поєднує функції маркетингу разом з іншими професійними обов’язками, складає 29%, що менше за відповідну 
частку в Україні загалом (37%).  

Крім цього, 65% МСП Київської області повідомили, що мають бізнес-план або стратегію розвитку бізнесу, яких вони 
дотримуються. В Україні в цілому бізнес-план або стратегію має менша частка підприємств: 57%.  

Рис.  31. Діяльність підприємств у сфері маркетингу, % опитаних 

 

6.6 Інновації на підприємстві  
47% МСП Київської області зазначили, що впроваджували певні інновації впродовж останніх двох років. Це менше 
за відповідний показник у середньому в Україні, де 56% опитаних МСП повідомили про те, що здійснювали 
інновації протягом цього часу. Найпоширенішою інновацією серед МСП регіону було виробництво нових продуктів 
або надання принципово нових послуг. Про такі нововведення повідомили 28% МСП Київщини (32% в Україні 
загалом).  17% МСП області (22% в цілому в Україні) запровадили нові процеси у виробництво чи доставку товарів 
або послуг. 13% МСП Київщини використовували (18% в Україні загалом) нові методи при просуванні або збуті 
товарів, а 10% МСП області (16% в Україні загалом) запровадили нові методи управління підприємством.   

При цьому 56% МСП області, які впроваджували певні інновації протягом двох останніх років, зазначили, що 
розробляли ці нововведення самостійно. 39% МСП частково запозичили технології та підходи для інновацій, а 
частково розробили їх самі, а решта 6% запозичили або купили їх.   
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Рис.  32. Інноваційні заходи, що запроваджувалися на підприємстві, % опитаних 

 

6.7 Висновки  

• Одне МСП Київської області в середньому скоротило сім працівників протягом останніх двох років. Такий 
значний показник скороченого персоналу пояснюється зокрема тим, що на двох підприємствах області за 
цей час скоротили більше 100 працівників.  

• Серед п’яти керівників МСП Київської області чотири особи – чоловіки, а одна особа – жінка. 

• Середній вік респондентів у Київській області – 45 років. Це відповідає середньому віку респондентів у 
загальній вибірці опитування.  

• Опитані фізичні особи-підприємці Київської області, як і в цілому в Україні, у середньому молодші від 
опитаних представників підприємств-юридичних осіб.  

• МСП Київської області працюють переважно на місцевому ринку. Майже половина МСП області не планує 
виходити на нові географічні ринки збуту протягом наступних двох років. 

• 17% МСП Київської області – експортери. Ця частка більша, ніж середній відсоток МСП-експортерів в Україні 
(12%).  

• 24% МСП Київської області – імпортери. Це значно більше ніж в середньому в Україні (11%). 

• Фінансові бар’єри та брак партнерів за кордоном – основні перешкоди для виходу на зовнішні ринки МСП 
Київської області.  

• Складність процедур митного оформлення – це одна з основних причин того, чому МСП області не 
планують розпочинати експорт. Це свідчить про потребу спрощення митних процедур та збільшення їхньої 
прозорості.  

• Менше половини МСП Київської області мають або відділ маркетингу або співробітника, який повністю або 
частково займається питаннями маркетингу на підприємстві. 

• Майже половина МСП Київської області впровадили певні інновації впродовж останніх двох років. 
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Опис вибірки  

Загальна та досліджувана сукупність  
Загальну (генеральну) сукупність дослідження складають підприємства та фізичні особи-підприємці всіх регіонів 
України (крім тимчасово окупованих територій АР Крим, м. Севастополя, Донецької та Луганської областей).  

Відповідно до ст.62 Господарського кодексу України підприємство (підприємці-юридичні особи) – це «самостійний 
суб'єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом місцевого 
самоврядування, або іншими суб'єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного 
здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому 
цим Кодексом та іншими законами». 

Громадянин визнається суб'єктом господарювання (фізичною особою-підприємцем) у разі здійснення ним 
підприємницької діяльності за умови державної реєстрації його як підприємця без статусу юридичної особи (ст. 128 
ГК України). 

До досліджуваної сукупності належать усі офіційно зареєстровані підприємства та фізичні особи-підприємці, які 
відповідають таким критеріям: 

1) вели активну господарську діяльність протягом досліджуваного періоду, тобто подавали податкову звітність 
і працювали принаймні протягом одного кварталу 2016 р.; 

2) працювали з метою отримання прибутку, тобто не були неприбутковою організацією, політичною партією 
тощо. 

За даними Державної служби статистики України, станом на 2015 рік загальна кількість суб’єктів господарювання 
становила 1 974 439 одиниць, із них 343 561 підприємство-юридична особа та 1 630 878 фізичних осіб-підприємців. 

Вибіркова сукупність  
Кількісне соціологічне опитування проводилось у листопаді 2016 – лютому 2017 років.  Опитування було проведено 
за репрезентативною вибіркою 1800 суб’єктів господарювання, з таким розподілом між підвибірками: 

• підприємства – 1300 респондентів; 
• фізичні особи-підприємці – 500 респондентів. 

Вибірка відображає фактичну структуру загальної сукупності за регіонами, галузями та розміром підприємств.  
Побудова вибірки базувалася на статистичній інформації Державної служби статистики України, у тому числі на 
даних Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.  

Для визначення мінімального розміру вибірки застосовувалася формула: 

 

де: 

• n – мінімальний розмір вибірки; 

• z – значення нормальної стандартної координати для потрібного рівня довіри (становить 1,64 для рівня 
довіри 90%); 

• p – пропорція від сукупності (для найбільшої варіативності – 0,5); 
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• q = 1-p; 

• N – розмір сукупності; 

•  - точність розрахунків (визначена на підставі заданої точності на рівні 5%). 

Відбір МСП здійснювався в три етапи. На першому етапі підприємства були згруповані за трьома основними 
параметрами стратифікації: розмір підприємства (кількість працівників), сфера економічної діяльності та регіон. 
Групування фізичних осіб-підприємців здійснено на основі регіонального розподілу. На другому етапі 
здійснювалося включення МСП до вибірки на підставі критеріїв, що визначають цільову сукупність. Додатково, 
через необхідність достатньої кількості даних для регіонів-партнерів проекту, для Вінницької, Київської, Львівської, 
Тернопільської та Херсонської областей було підвищено квоту МСП у вибірці. У всіх п’яти областях було проведено 
від 75 і більше інтерв’ю. На третьому етапі здійснювався випадковий відбір потрібної кількості підприємств та 
фізичних осіб-підприємців у межах кожної групи відповідно до її розміру. 

Кількість опитаних 

Усього було опитано 1851 підприємство. Розподіл між підвибірками був таким:   

• підприємства – 1324 респонденти; 
• фізичні особи-підприємці – 527 респондентів. 

Збір та аналіз даних  
Усі дані було зібрано методом структурованих особистих інтерв’ю, проведених досвідченими інтерв’юерами 
відповідно до розробленого і попередньо перевіреного опитувальника (анкети). Усі інтерв’ю були проведені з 
керівництвом підприємства (директор, заступник директора, головний бухгалтер) або її власником.  

На етапі аналізу даних контролювалася кількість спостережень для кожного параметра.  

У разі, якщо кількість спостережень була недостатньою для забезпечення належного рівня точності даних у 
відповідності до статистичних вимог, які застосовуються у вибіркових дослідженнях, то такі спостереження в 
обрахунках не використовувалися.  
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Додаток 1. Аналіз даних 
Для узагальнення отриманих у ході дослідження даних використовувалися такі методи обробки інформації: 

• Статистичний аналіз соціологічних даних;  

• Побудова індексів та агрегованих показників (confidence/composite indicators); 

• Розрахунок «ціни» дотримання регуляторного законодавства. 

Індекси та агреговані показники (confidence/composite indicators) 
Автори розробили ряд статистичних показників, або індексів, які узагальнюють різні характеристики сектору МСП, 
регуляторного клімату та ділового середовища. 

Основним показником для національного рівня є індекс ділового клімату, який складається з чотирьох субіндексів: 
індексу ділового середовища, Індексу ділової активності (короткостроковий), індексу ділової активності 
(довгостроковий) та індексу змін регуляторного середовища. Індекс ділового клімату  обчислюється як середнє 
арифметичне значень субіндексів.  

З 2016 року показники ділового клімату розраховуються для всіх областей України. При порівнянні стану ділового 
клімату в регіонах використовується регіональний індекс ділового клімату. Його відмінність від національного 
індексу ділового клімату полягає в тому, що до його складу замість індексу змін регуляторного середовища 
включено індекс змін «З-х процедур» (Див. нижче).  

Рис.  33. Система індексів, що використовується у «Щорічній оцінці ділового клімату» 

 

Індекс ділової активності (короткостроковий)  обчислюється як середнє арифметичне базового індексу оцінки 
фінансово-економічної ситуації на підприємстві на момент проведення опитування та  базового індексу очікуваних 
змін фінансово-економічної ситуації через півроку. 
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Рис.  34. Система індексів, що використовується у «Щорічній оцінці ділового клімату» для регіонального  рівня 

 

Кожен із субіндексів, у свою чергу, обчислюється як середнє  арифметичне базових індексів.  

Зокрема, Індекс ділового середовища обчислюється як середнє арифметичне базового індексу оцінки ділового 
середовища на момент проведення опитування та базового індексу очікуваних змін ділового середовища через 
півроку. 

Індекс ділової активності (довгостроковий) обчислюється як середнє арифметичне базового індексу змін ділової 
активності підприємства за минулі два роки з моменту проведення опитування та базового індексу очікуваних змін 
ділової активності на два роки. 

Індекс змін регуляторного середовища обчислюється як середнє арифметичне таких базових індексів: 

• Індекс змін у процесах та умовах реєстрації; 

• Індекс змін у процесах та умовах, пов’язаних із користуванням приміщень; 

• Індекс змін у процесах та умовах, пов’язаних з отриманням ліцензій; 

• Індекс змін у процесах та умовах, пов’язаних з отриманням сертифікатів відповідності та санітарних 
висновків; 

• Індекс змін у ситуації з перевірками; 

• Індекс змін у процесах та умовах, пов’язаних з імпортними операціями; 

• Індекс змін у процесах та умовах, пов’язаних з експортними операціями; 

• Індекс змін у процесах та умовах адміністрування та сплати податків; 

Індекс змін «3-х процедур» використовується при порівнянні змін регуляторного клімату в регіонах. Він описує зміни 
трьох процедур, з якими найчастіше стикаються підприємці. Ними є процедури, пов’язані з реєстрацією, 
перереєстрацією та внесенням змін до реєстраційних документів, а також процедури, пов’язані з перевірками, та  
процедури, пов’язані зі сплатою та адмініструванням податків.  Індекс змін «3-х процедур» обчислюється як 
середнє арифметичне таких базових індексів: 
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• Індекс змін у процесах та умовах реєстрації; 

• Індекс змін у ситуації з перевірками; 

• Індекс змін у процесах та умовах адміністрування та сплати податків; 

Рис.  35. Індекс змін регуляторного середовища МСП та його складові 

 

Рис.  36. Індекс змін «3-х процедур» та його складові 
 

 

Базові індекси обчислюються за методологією, яка використовується в дослідженнях ділових настроїв (Business 
Tendency Survey)11 як різниця між часткою позитивних та негативних оцінок, переведених у формат від -1 до 1.  
Коли респондент відповідає, що показник збільшився, його відповідь зараховується як +1, вказівка респондент на 
незмінність показника – зарахується як 0, якщо ж у відповіді фіксується зменшення показника  - то як -1. Наприклад, 
якщо зі 100 респондентів 20 вказали на покращення ділового середовища, 50 респондентів зазначили його 

11 OECD (2003), Business Tendency Survey – A Handbook, OECD 
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погіршення, 30 констатували, що все залишилося без змін, то відповідне значення індексу буде -0,30. Додатне 
(від’ємне) значення індексу означає, що частка респондентів-«оптимістів» є більшою (меншою) за частку 
«песимістів». Кожний індекс більший за +0,09 або менший за -0,09 є статистично значущим і відрізняється від нуля з 
імовірністю помилки 5%. 

«Ціна» дотримання регуляторного законодавства 
При обрахунках «ціни» дотримання регуляторного законодавства використовується методика, подібна до підходу, 
що використовувався  у звітах, підготовлених у межах консультативної програми Групи Світового банку в 2000 - 
2011 роках в Україні12 та звіту щодо стану бізнес-середовища в 1999 - 2004 роках13 .  

Визначення ціни здійснювалося для таких типів регулювань: 

• реєстрація підприємств у всіх необхідних інстанціях;  

• регулювання використання приміщень (включають будівництво та ремонт і перепланування);  

• ліцензування; 

• технічне регулювання продукції та послуг; 

• регулювання імпорту та експорту. 

Визначена в дослідженні ціна складається з прямої вартості регулювань (ПВ) та непрямої вартості (НВ).  

ПВ виконання будь-якої процедури включає кількість грошей, яку підприємство повинно під час цієї процедури 
заплатити (наприклад, отримання реєстраційного свідоцтва, ліцензії, іншого дозволу).  Ця вартість включає як 
офіційні, так і неофіційні платежі:  

• прямі офіційні платежі складаються з офіційних зборів та мит, нотаріальних платежів, штрафів тощо;  

• неофіційні платежі складаються з «доброчинних внесків» та хабарів.  

Іноді підприємствам необхідно отримувати дозволи або виконувати вимоги декількох державних органів 
одночасно. З урахуванням цього в анкеті було передбачено можливість окремої відповіді стосовно платежів у 
кожне відомство і за кожним типом. Ці витрати обраховувалися для кожного МСП окремо, після чого 
розраховувалося їхнє середнє  арифметичне значення. Лише ті МСП, що вказали хоча б один платіж  із зазначених 
вище, бралися до уваги в обрахунках. Такий метод є більш достовірним, ніж просте додавання середніх 
арифметичних даних за кожним компонентом.  

Непрямі витрати включають кошти, пов’язані з витратами робочого часу працівниками підприємств. На базі 
відповідей респондентів обраховувалися часові витрати, пов’язані з проходженням тієї чи іншої регуляторної 
процедури. Далі отримані показники множилися на величину середньої заробітної плати з економіки  (річної) на 
момент проведення дослідження.  

Загальна вартість (сума ПВ і НВ) обраховувалася для кожного МСП окремо, після чого було визначено 
середнє арифметичне для всієї вибірки.  

 

 

12 Див. «Інвестиційний клімат в Україні: яким його бачить бізнес», Міжнародна фінансова корпорація, 2011   
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/fad199804b74511b924bb36eac26e1c2/IC_report_2011_ukr.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=fad
199804b74511b924bb36eac26e1c2 
13 Див. А. Паляниця «Дослідження бізнес-середовища, Україна 2004», Київ 2004,  
http://siteresources.worldbank.org/INTUKRAINE/Resources/Ukraine_CODB_2004_Ukr.pdf 
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