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АНОТАЦІЯ 

Мороз С. Г. Регуляторна політика розвитку малого підприємництва в 

Україні. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.03 «Економіка та управління національним 

господарством». – Львівський торговельно-економічний університет, Львів, 

2019.  

Дисертацію присвячено розробці теоретико-методичних і прикладних засад 

формування і реалізації регуляторної політики розвитку малого підприємництва в 

Україні. 

Об’єктом дослідження є процес розвитку малого підприємництва, а 

предметом – інструменти та засоби формування і реалізації регуляторної 

політики розвитку малого підприємництва в Україні. 

Обґрунтовано концептуальне підґрунтя формування та реалізації 

регуляторної політики розвитку малого підприємництва шляхом обгрунтування 

структурно-функціональної моделі регуляторної політики у сфері розвитку малого 

підприємництва, для чого в рамках системи державної регуляторної політики 

виокремлено сегмент, пов’язаний з регулюванням розвитку цього сектору 

національної економіки з власними елементами – вихідними засадами, метою, 

функціями, принципами, інструментами, що має цілісну структуру і 

функціональні завдання, орієнтовані на формування якісного нормативно-

правового поля комерційної господарської діяльності, регламентування відносин 

держави, підприємництва та суспільства, створення умов для розвитку суб’єктів 

малого бізнесу. 

Ідентифіковані теоретико-методичні основи та особливості реалізації 

державної регуляторної політики у сфері розвитку малого підприємництва, для 

чого традиційне бачення регуляторної політики як напряму вдосконалення 

правового регулювання господарських відносин, а також адміністративних 

відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади 

та суб’єктами господарювання розширено до двох взаємодоповнюючих напрямів 
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– (1) регуляторного (недопущення неякісних, неефективних та недоцільних 

управлінських рішень) та (2) регулюючого (забезпечення своєчасної розробки та 

імплементації системи якісних нормативно-правових актів); відповідно, 

розділено інструменти та засоби державної політики, але при цьому визначено 

їх спільний внесок в аспектах зростання, структури та системи, орієнтації на 

результат зростання ділової активності, підвищення економічної та соціальної 

ефективності, реалізацію потенціалу сектора малого підприємництва в розвитку 

та зміцненні конкурентоспроможності національного господарства. 

Набула подальшого розвитку аргументація можливостей адаптивного 

застосування світового досвіду реалізації регуляторної політики розвитку 

малого підприємництва, а саме розроблено підхід, за якого нововведення 

узгоджуються з умовами функціонування і станом розвитку сектору малого 

підприємництва України шляхом їх перевірки в аспектах: міра поширення норм 

регуляторної політики; вплив на організаційну структуру управління; 

формування інструментарію оцінювання ефективності; узгодження з 

принципами політики та напрямами модернізації регуляторних процедур; 

тестування галузево-секторального впливу. 

Надано характеристику стану функціонування та розвитку сектору 

малого підприємництва в Україні. Визначені його позитивні аспекти та 

недоліки. Ідентифіковані чинники та перешкоди подальшого розвитку сектору 

малого підприємництва в Україні. Надано характеристику регуляторної політики 

у сфері розвитку малого підприємництва в Україні. Визначено її позитивні 

аспекти та недоліки. 

Обгрунтовано методику оцінювання регуляторної політики, зокрема 

доведено необхідність (та розроблено відповідний спосіб) доповнення методу 

перевірки дотримання вимог Державної регуляторної служби України щодо 

виконання процедур регуляторної політики аналізом достатності інституційно-

правового базису кожного з функціональних етапів регуляторної політики 

розвитку малого підприємництва, що дозволяє аналізувати не лише наслідки 

регулювання, але й виявляти причини нормативно-правового та організаційно-
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управлінського характеру, що призвели до зниження якості, невиконання цілей і 

завдань державної політики. 

Розроблено концептуальні засади обґрунтування стратегічних пріоритетів 

державної регуляторної політики розвитку малого підприємництва, а саме, на 

відміну від традиційного визначення в таких цілях кількісних параметрів 

розвитку малого бізнесу, доведено переваги формування стратегічних 

пріоритетів, а в їх рамках – завдань, засобів і очікуваних результатів, за 

функціональними етапами регуляторної політики (планування НПА, їх 

підготовки, оприлюднення проектів рішень, аналізу та відстеження 

результативності, погодження проектів НПА, оприлюднення звітів, 

дерегулювання/пролонгації дії), що дозволяє спочатку досягти збалансованості 

та високої якості регуляторної політики (як невід’ємної передумови), а надалі – 

розвитку і покращення структурних характеристик сектору малого 

підприємництва.  

Набув подальшого розвитку методичний підхід до формування складу 

елементів системи реалізації державної регуляторної політики розвитку малого 

підприємництва шляхом розширення існуючих засобів у відповідності до 

функціонально-управлінських векторів державної підтримки та регулювання – 

(1) планування, (2) моніторингу, аналізу та діагностики, (3) дерегулювання, (4) 

інформаційно-комунікаційної політики, (5) економічного стимулювання, (6) 

організаційної підтримки, що дає змогу досягти вищої дієвості регулювання за 

рахунок забезпечення його комплексності та узгодженості між собою всієї 

системи механізмів та інструментів регулювання. 

Оцінено інституційно-правове забезпечення реалізації регуляторної 

політики розвитку малого підприємництва в Україні. Визначено інструментарій 

державної регуляторної політики розвитку малого підприємництва, який 

доповнено інституційно-правовими інструментами за напрямами: покращення 

інституційних засад регуляторної політики, удосконалення її нормативно-

правової бази, покращення системи прийняття і перегляду НПА, уніфікація 

процедур оцінювання результатів регуляторного впливу, розвиток інститутів 
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взаємодії держави, бізнесу та громади, що забезпечує вищу ефективність 

реалізації політики, оскільки стосується і покращення інституційно-правового 

забезпечення регуляторної політики в сфері малого бізнесу, і розвитку її 

інституційно-організаційної підтримки. 

Ключові слова: мале підприємництво, сектор економіки, регуляторна 

політика, державне регулювання, політика підтримки, соціально-економічний 

розвиток.  

 

ANNOTATION 

Moroz S. G. Regulatory Policy of Small Entrepreneurship in Ukraine 

Development. – The qualification scientific work on the manuscript.  

The dissertation for obtaining the scientific degree of candidate of economic 

sciences in specialty 08.00.03 – «Economics and management of the national 

economy». – Lviv University of Trade and Economics, Lviv, 2019. 

The dissertation is devoted to the development of theoretical, methodological 

and applied principles of the formation and implementation of regulatory policy for 

the development of small business in Ukraine. 

The object of research is the process of development of small business, and the 

subject is the tools and means for the formation and implementation of regulatory 

policy in Ukraine. 

The conceptual basis for the formation and implementation of the regulatory 

policy for the development of small business is substantiated by substantiating the 

structural and functional model of regulatory policy in the field of small business 

development, for which within the framework of the state regulatory policy the 

segment, related to the regulation of development of this sector of the national 

economy, is distinguished with its own elements - the starting point, purpose, 

functions, principles, tools, having a coherent structure and functional tasks, oriented 

to the formation of a qualitative regulatory legal field of commercial economic 

activity, regulation of state relations, entrepreneurship and society, creation of 

conditions for the development of entities small business. 
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The theoretical and methodological foundations and peculiarities of the 

implementation of the state regulatory policy in the field of small business 

development were identified, for which the traditional vision of regulatory policy as a 

direction for improving the legal regulation of economic relations, as well as 

administrative relations between the regulatory bodies or other bodies of state power 

and economic entities, was expanded to two complementary directions – (1) 

regulatory (preventing inadequate, ineffective and inappropriate management 

decisions) and (2) regulating (ensuring timely development and implementation of a 

system of quality regulatory legal acts); accordingly, the tools and means of state 

policy are divided, but their joint contribution in the aspects of growth, structure and 

system, orientation to the result of business activity growth, increase of economic and 

social efficiency, realization of the potential of the small business sector in 

development and strengthening of competitiveness of the national economy is 

determined. 

The argumentation of the possibilities of adaptive application of world 

experience in the implementation of the regulatory policy of small business 

development has developed further, namely, an approach has been developed, in 

which innovations are in line with the conditions of functioning and the state of 

development of the small business sector in Ukraine through their verification in 

aspects: the extent of the dissemination of regulatory policy; influence on the 

organizational structure of management; the formation of tools for evaluating the 

effectiveness; coordination with policy principles and directions of modernization of 

regulatory procedures; testing sectoral influence. 

A description of the state of functioning and development of the small business 

sector in Ukraine is given. Its positive aspects and disadvantages are determined. 

Identified factors and obstacles to the further development of the small business 

sector in Ukraine. The characteristic of regulatory policy in the field of small 

business development in Ukraine is given. Its positive aspects and disadvantages are 

determined. 

The methodology for evaluating regulatory policy is substantiated, in 
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particular, the necessity (and the appropriate way) of completing the method of 

verification of compliance with the requirements of the State Regulatory Service of 

Ukraine regarding the implementation of regulatory policy procedures has been 

proved by analyzing the adequacy of the institutional and legal basis for each of the 

functional stages of the regulatory policy of small business development, which 

allows to analyze not only consequences of regulation, but also to identify the causes 

of regulatory and organizational and managerial nature that led to a decline in quality, 

non-fulfillment of the goals and objectives of state policy. 

The conceptual foundations of the justification of strategic priorities of the 

state regulatory policy for the development of small entrepreneurship have been 

developed, namely, in contrast to the traditional definition of quantitative parameters 

for small business development for such purposes, the advantages of forming 

strategic priorities have been proved, and in the framework of the tasks, means and 

expected results, according to functional regulatory policy stages (planning of the 

NPA, their preparation, disclosure of draft decisions, analysis and follow-up of 

results, approval of NPA projects, disclosure of reports, deregulation / prolongation 

of action), which allows at first to achieve a balanced and high quality regulatory 

policy (as an integral prerequisite) development and improvement of structural 

characteristics of the small business sector. 

The methodical approach to the formation of the elements of the system of 

realization of the state regulatory policy for the development of small business has 

been further developed through the expansion of existing facilities in accordance with 

the functional and managerial vectors of state support and regulation - (1) planning, 

(2) monitoring, analysis and diagnostics, (3) deregulation, (4) information and 

communication policy, (5) economic incentives, (6) organizational support, which 

enables them to achieve higher regulation efficiency through the provision of its the 

complexity and consistency of the whole system of mechanisms and regulatory 

instruments. 

The author analyzes the institutional and legal support for the implementation 

of the regulatory policy of small business development in Ukraine. The toolkit of the 
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state regulatory policy for small business development, which is supplemented with 

institutional and legal instruments in the following areas: improvement of the 

institutional framework of regulatory policy, improvement of its regulatory 

framework, improvement of the system of adoption and review of the NPA, 

unification of the procedures for evaluating the results of regulatory influence, 

development of institutions of interaction between the state, business and community, 

which ensures higher efficiency of policy implementation, as it also concerns the 

improvement of the institutional and legal providing regulatory policy in the sphere 

of small business, and developing its institutional and organizational support. 

Key words: small business, sector of economy, regulatory policy, state 

regulation, policy of support, socio-economic development.  
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ВСТУП 
Актуальність теми. Досвід розвитку провідних економік світу та 

еволюція наукової думки підтверджують, що в основі становлення якісних, 

структурно збалансованих соціально-економічних систем закладені 

формування і розвиток сектора малого підприємництва. Попри базові завдання 

і функції (формування істотної частини ВВП та бюджетних надходжень, 

створення конкуренції, забезпечення зайнятості та задоволення споживчих 

потреб населення) цей сектор національного господарства забезпечує динамізм 

та інноваційність господарських процесів, покращення міжгалузевих і 

міжсекторальних зв’язків та відносин, відновлення менш економічно 

розвинених територій, реалізацію креативних здібностей та інтелектуального 

потенціалу суспільства та ін. Реалізація соціально-економічного потенціалу 

сектора малого бізнесу в значній мірі залежить від якісного державного 

регулювання його розвитку, невід’ємним інструментом чого слугує 

регуляторна політика, спрямована на вдосконалення правового регулювання 

господарських та адміністративних відносин між регуляторними органами і 

бізнесом, недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних 

регуляторних актів, зменшення втручання держави у діяльність суб’єктів 

господарювання та усунення перешкод для розвитку господарської діяльності.   

Водночас на сучасному етапі розвитку намітилися негативні тенденції 

функціонування сектора малого підприємництва, що призводять до 

стримування соціально-економічних перетворень в Україні. Це зменшення 

чисельності суб’єктів малого бізнесу та їх внеску в забезпечення зайнятості, 

погіршення динамічно-структурних та просторово-галузевих характеристик 

малого бізнесу, його ролі в економічному зростанні, зміцненні 

конкурентоспроможності національного господарства. У тому числі ці 

тенденції обумовлені й недостатньо виваженою та ефективною регуляторною 

політикою держави. 

Існуючі на сьогодні розробки теоретико-методологічного та прикладного 

характеру або не передбачають використання можливостей регуляторної 
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політики у сфері малого бізнесу, або не враховують прогресивні практики та 

підходи до формування і впровадження регуляторних процедур. Це актуалізує 

завдання розвитку концептуальних засад, а також обґрунтування дієвих і 

ефективних методико-прикладних інструментів та засобів удосконалення 

державної регуляторної політики розвитку малого підприємництва в Україні. 

Проблеми державного регулювання розвитку малого підприємництва 

досліджені у наукових працях таких вчених, як В. Апопій, М. Барана,               

О. Вовчак, Л. Воротіна, Е. Долан, М. Долішній, П. Друкер, М. Козоріз,                      

О. Кузьмін, К. Макконнелл, В. Мікловда, Н. Міценко, Т. Піхняк, С. Реверчук,  

В. Рябошлик,   П. Самуельсон, Ю. Сафонов. Аспекти регуляторної політики, у 

т. ч. в сфері державного регулювання сектора малого підприємництва, є 

предметом досліджень таких науковців, як В. Базилевич, З. Варналій,                        

Т. Васильців, М. Войнаренко, М. Козоріз, А. Мельник, Б. Мізюк, А. Чухно,               

В. Шевчук та ін.  

Проте застосовувані механізми та інструменти державного регулювання 

не мають належного ефекту, в тому числі через недовикористання потенціалу 

регуляторної політики, що визначило мету, завдання, об’єкт і предмет 

дисертації.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота пов’язана з темами наукових досліджень ВНЗ 

Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі”, а саме – в межах 

науково-дослідних тем: “Ринкова трансформація оплати праці на підприємствах 

споживчої кооперації України” (номер державної реєстрації 0112U001079), де 

автором проведена оцінка структурно-функціональної моделі регуляторної 

політики у сфері розвитку малого підприємництва та визначено вплив 

трансформації оплати праці на формування якісної комерційної діяльності 

підприємства, створення умов для розвитку суб’єктів малого бізнесу; “Розробка 

теоретико-методологічних основ розвитку та управління персоналом” (номер 

державної реєстрації 0112U001078), де автором запропоновані концептуальні 

моделі для вдосконалення методичного підходу до стратегічного планування і 
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реалізації регуляторної політики, підвищення ефективності управління 

персоналом з метою орієнтації на результат зростання ділової активності, 

творчості, креативності, підвищення економічної та соціальної ефективності в 

контексті зміцнення конкурентоспроможності національного господарства; 

“Ефективність інвестицій в людський капітал на підприємствах в сучасних 

умовах” (номер державної реєстрації 0112U001077), де автором запропоновані 

концептуальні моделі обґрунтування стратегічних пріоритетів державної 

регуляторної політики розвитку малого підприємництва, що дозволяє досягти 

збалансованості та високої якості регуляторної політики і розвитку структурних 

характеристик сектора малого підприємництва.  

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка 

теоретико-методичних і прикладних засад формування і реалізації регуляторної 

політики розвитку малого підприємництва в Україні.  

З урахуванням визначеної мети в роботі поставлено і виконано такі 

завдання:  

- обґрунтувати концептуальне підґрунтя формування та реалізації 

регуляторної політики та її інструментів; 

- ідентифікувати теоретико-методичні основи та особливості розвитку 

сектора малого підприємництва як об’єкта державної регуляторної політики; 

- надати характеристику світового досвіду реалізації ефективної 

регуляторної політики у сфері розвитку малого підприємництва; 

- здійснити аналіз стану функціонування та розвитку сектора малого 

підприємництва, а також надати характеристику регуляторної політики у сфері 

розвитку малого бізнесу в Україні; 

- оцінити інституційно-правове забезпечення реалізації регуляторної 

політики у сфері розвитку малого підприємництва в Україні; 

- визначити стратегічні пріоритети реалізації регуляторної політики 

розвитку малого підприємництва; 

- обґрунтувати систему механізмів державної регуляторної політики 

розвитку малого підприємництва; 
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- визначити напрями вдосконалення інституційно-правового забезпечення 

реалізації регуляторної політики розвитку малого підприємництва. 

Об’єктом дослідження є процес розвитку малого підприємництва. 

Предметом дослідження є інструменти та засоби державної регуляторної 

політики розвитку малого підприємництва.  

Методи дослідження. У процесі дослідження використовувалися 

загальнонаукові та спеціальні методи: синтезу і системного аналізу  для 

обґрунтування теоретичних основ регуляторної політики та її інструментів 

(п. 1.1); статистично-економічного аналізу та компаративний  під час 

дослідження стану функціонування та розвитку малого підприємництва в 

Україні, формування характеристики регуляторної політики у сфері розвитку 

малого бізнесу (п. 2.1, п. 2.2); групувань, логічного аналізу, стратегічного 

менеджменту  під час оцінювання інституційно-правового забезпечення 

реалізації регуляторної політики в сфері розвитку малого підприємництва в 

Україні (п. 2.3), обґрунтування стратегічних пріоритетів реалізації регуляторної 

політики розвитку малого підприємництва (п. 3.1); системного аналізу  з 

метою формування системи механізмів державної регуляторної політики 

розвитку малого бізнесу (п. 3.2); аналітико-прогнозних розрахунків – для 

вдосконалення інституційно-правового забезпечення реалізації регуляторної 

політики розвитку малого підприємництва (п. 3.3).  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в обґрунтуванні 

теоретико-методичних підходів та прикладних рекомендацій щодо формування 

і реалізації регуляторної політики розвитку малого підприємництва. Зокрема, у 

дисертації: 

удосконалено: 

 методичний підхід до стратегічного планування і реалізації 

державної регуляторної політики, для чого традиційне бачення регуляторної 

політики як напряму вдосконалення правового регулювання господарських 

відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами або 

іншими органами державної влади та суб’єктами господарювання розширено 
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до двох взаємодоповнюючих напрямів – (1) регуляторного (недопущення 

неякісних, неефективних та недоцільних управлінських рішень) та (2) 

регулюючого (забезпечення своєчасної розробки та імплементації системи 

якісних нормативно-правових актів); відповідно, розділено інструменти та 

засоби державної політики, але при цьому визначено їх спільний внесок в 

аспектах зростання, структури та системи, орієнтації на результат зростання 

ділової активності, підвищення економічної та соціальної ефективності, 

реалізацію потенціалу сектора малого підприємництва в розвитку та зміцненні 

конкурентоспроможності національного господарства;  

 методику оцінювання регуляторної політики, зокрема обґрунтовано 

необхідність та розроблено відповідний спосіб доповнення методу перевірки 

дотримання вимог Державної регуляторної служби України щодо виконання 

процедур регуляторної політики аналізом достатності інституційно-правового 

базису кожного з функціональних етапів регуляторної політики розвитку 

малого підприємництва, що дозволяє не лише аналізувати наслідки 

регулювання, але й виявляти причини нормативно-правового та організаційно-

управлінського характеру, що призвели до зниження якості, невиконання цілей 

і завдань державної політики; 

 методичний підхід до формування складу елементів системи реалізації 

державної регуляторної політики розвитку малого підприємництва шляхом 

розширення існуючих засобів у відповідності до функціонально-управлінських 

векторів державної підтримки та регулювання – (1) планування, (2) 

моніторингу, аналізу та діагностики, (3) дерегулювання, (4) інформаційно-

комунікаційної політики, (5) економічного стимулювання, (6) організаційної 

підтримки, що дає змогу досягти вищої дієвості регулювання за рахунок 

забезпечення його комплексності та узгодженості між собою всієї системи 

механізмів та інструментів регулювання; 

 структурно-функціональну модель регуляторної політики у сфері 

розвитку малого підприємництва, для чого в межах системи державної 

регуляторної політики виокремлено сегмент, пов’язаний із регулюванням 
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розвитку цього сектора національної економіки з власними елементами – 

вихідними засадами, метою, функціями, принципами, інструментами, що має 

цілісну структуру і функціональні завдання, орієнтовані на формування 

якісного нормативно-правового поля комерційної господарської діяльності, 

регламентування відносин держави, підприємництва та суспільства, створення 

умов для розвитку суб’єктів малого бізнесу; 

 інструментарій державної регуляторної політики розвитку малого 

підприємництва, який доповнено інституційно-правовими інструментами за 

напрямами: покращення інституційних засад регуляторної політики, 

вдосконалення її нормативно-правової бази, покращення системи прийняття і 

перегляду нормативно-правових актів (далі – НПА), уніфікація процедур 

оцінювання результатів регуляторного впливу, розвиток інститутів взаємодії 

держави, бізнесу та громади, що забезпечує вищу ефективність реалізації 

політики, оскільки стосується і покращення інституційно-правового 

забезпечення регуляторної політики в сфері малого бізнесу, і розвитку її 

інституційно-організаційної підтримки; 

отримали подальший розвиток: 

 концептуальні засади обґрунтування стратегічних пріоритетів 

державної регуляторної політики розвитку малого підприємництва, а саме, на 

відміну від традиційного визначення в таких цілях кількісних параметрів 

розвитку малого бізнесу, доведено переваги формування стратегічних 

пріоритетів, а в їх межах – завдань, засобів і очікуваних результатів за 

функціональними етапами регуляторної політики (планування НПА, їх 

підготовки, оприлюднення проектів рішень, аналізу та відстеження 

результативності, погодження проектів НПА, оприлюднення звітів, 

дерегулювання/пролонгації дії), що дозволяє спочатку досягти збалансованості 

та високої якості регуляторної політики (як невід’ємної передумови), а надалі – 

розвитку і покращення структурних характеристик сектора малого 

підприємництва; 

 форми та способи впровадження прогресивного світового досвіду 
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регуляторної політики розвитку малого підприємництва; на відміну від 

простого наслідування зарубіжних практик, розроблено підхід, за якого 

нововведення узгоджуються з умовами функціонування і станом розвитку 

сектора малого підприємництва України шляхом їх перевірки в аспектах: міра 

поширення норм регуляторної політики; вплив на організаційну структуру 

управління; формування інструментарію оцінювання ефективності; узгодження 

з принципами політики та напрямами модернізації регуляторних процедур; 

тестування галузево-секторального впливу. 

Практичне значення отриманих результатів полягає у можливості 

використання пропозицій в рамках державної політики забезпечення 

збалансованого соціально-економічного розвитку економіки. Наукові розробки 

та рекомендації використано в діяльності Полтавської обласної державної 

адміністрації при розробці Комплексної програми розвитку малого та 

середнього підприємництва у Полтавській області на 2017-2020 роки (довідка 

№ 01.2-07/1023 від 26.04.2019 р.). 

Обґрунтовані  висновки щодо удосконалення системи планування 

регуляторної політики, впровадження інструментів моніторингу, аналізу та 

діагностики стану розвитку малого бізнесу і ефективності регуляторної 

політики, дерегулювання підприємницької діяльності, якісної інформаційно-

комунікаційної політики використані в діяльності Сектору Державної 

регуляторної служби України у Полтавській області (довідка №13.15-05/230 від 

24.05.2019 р.). 

Обґрунтовані рекомендації щодо вдосконалення інституційно-правового 

забезпечення функціонування суб’єктів малого підприємництва в Україні 

використані у роботі ТВВГО “Асоціація платників податків України” (довідка 

№ 05-01/9 від 05.09.2019 р.). 

Результати дослідження впроваджені в навчальному процесі у ВНЗ 

Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі” за курсами таких 

дисциплін: “Управління персоналом”, “Менеджмент продуктивності” (довідка 

№ 45-15/103 від 06.11.2018 р.). 
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Особистий внесок здобувача. Усі наукові результати, викладені в 

дисертації, отримані автором особисто. З наукових праць, опублікованих у 

співавторстві, використані лише ті ідеї й положення, які є результатом 

особистої роботи здобувача. 

Апробація результатів дослідження. Oснoвнi пoлoжeння та рeзультати 

дисeртацiї oбгoвoрювалися на 7 конференціях, зокрема мiжнарoдних: “Актуальні 

питання судової експертизи та криміналістики” (м. Харків, 2018 р.), “Міжнародні 

економічні відносини на сучасному етапі: стан, проблеми та розвиток” (м. Дніпро, 

2019 р.), “Світ економічної науки” (м. Тернопіль, 2019 р.), “Економіка, облік, 

фінанси, управління і право: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку” 

(м. Полтава, 2019 р.); всеукраїнських: “Підприємництво, облік та фінанси: 

національні особливості та світові тенденції” (м. Київ, 2019 р.), “Актуальні 

питання, проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку країни” (м. 

Одеса, 2019 р.), “Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та 

контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством” (м. 

Полтава, 2019 р.). 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 13 наукових 

праць обсягом 5,54 д. а. (5,1 д. а. належить особисто автору), а саме: 7 статей у 

наукових фахових виданнях (у тому числі 5 – у виданнях, внесених до реєстру 

міжнародних наукометричних баз даних) та 6 публікацій за матеріалами 

конференцій. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається з анотації, вступу, 

трьох розділів, висновків, списку використаних джерел на 17 сторінках та 4 

додатків, які розміщено на 46 сторінках. Загальний обсяг роботи – 257 сторінок, 

в тому числі 193 сторінки основного тексту. Робота містить 18 рисунків та 21 

таблицю.  
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ 

РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ МАЛОГО 

ПІДПРИЄМНИЦТВА 

1.1. Теоретичні основи регуляторної політики та її інструментів 

 

Слово «regulate» походить з англійської та в дослівному перекладі 

означає «регулювати», «regulatory policy» – «політика регулювання», а 

«regulatory» – «регуляторні». Використання цього поняття іншомовного 

походження етимологічно тісно корелює з поняттям регулювання, регулювати, 

здійснювати втручання в економіку, економічні процеси з метою забезпечення 

належного планового і керованого їх протікання, а в разі необхідності, у т. ч. 

обумовленої вадами стихійного ринкового саморегулювання, – застосовувати 

адекватні і ефективні корегуючі засоби. Відтак, чи то в прямому, чи в 

опосередкованому розумінні, але поняття регуляторної діяльності (як синоніму 

регулювання) об’єктивно набуло широкого поширення і застосування, стало 

звичним елементом економічної термінології на всіх етапах розвитку 

економічної наукової думки; може вважатися усталеним. 

Проте, не зважаючи на це, значно глибшого і водночас більш конкретного 

змістового наповнення, теоретико-практичної значимості регуляторна політика 

набула значно пізніше (у 70-х роках ХХ ст. у США) та на сьогодні може 

вважатися доволі «молодим» в сучасній системі економічних термінів та 

понять.  

Потрібно зауважити, що в економічній літературі термін «регуляторна 

політика» застосовується одразу у декількох значеннях. До прикладу, як це 

показано у дослідженні «Проблеми вдосконалення державної регуляторної 

політики в Україні» поняття регуляторної політики трактується у трьох 

напрямах: широкому (як діяльність з регулювання економіки у будь-якій сфері 

та в будь-якому аспекті), спеціальному (як державна політика безпосередньо у 

сфері підтримки, сприяння та регулювання розвитку підприємництва) і 
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нормативному (як інструмент вдосконалення господарських та 

адміністративних відносин у сфері господарювання) [131,с.3]. 

В дійсності, поділяючи такі три ключових вектори теоретико-

методичного застосування поняття регуляторної політики, додамо, що існує 

чимало наукових досліджень, де аналізоване поняття застосовується виключно 

(або ж в превалюючій мірі) лише в певному одному розумінні. 

Так, в широкому трактуванні можна виділити результати досліджень Л. 

Білозір [9], Л. Гаєвської [113], Л. Кострач [60], А. Мазаракі [101], Т. Мельник 

[76], О. Осінської [88], Н. Шибаєвої [127] та ін. 

Щодо спеціального підходу, то В. Ляшенко в дослідженні «Регуляторна 

політика в Україні: методологія формування та режими реалізації в сфері 

малого підприємництва» визначає і притримується думки, що це просто напрям 

державної політики у сфері розвитку малого підприємництва, абсолютно 

уникаючи при цьому широкий та нормативний підходи. Щоправда, заходи в цій 

сфері стосуються і покращення  правового регулювання підприємницького 

середовища, і правил та умов ведення бізнесу, а також економіко-правових 

відносин між суб’єктами підприємницької діяльності і представниками владних 

структур [72,с.7]. Науковець в підсумку доходить висновку, що регуляторну 

політику у сфері розвитку підприємства доречно прирівняти до вельми 

важливого інституту, призначення якого – визначити систему норм та 

сформувати відповідні «правила гри» в царині підприємницької діяльності. 

Суто засади регулювання розвитку підприємницького сектора економіки 

закладає в розуміння регуляторної політики й С. Кулик. Науковець навіть веде 

мову не стільки про державні регулюючі заходи у сфері підтримки 

підприємництва, як про комплексну цілеспрямовану політику на засадах 

стратегічного планування та поточного проектування [63,с.7]. Більше того, в 

рамках розробленого регуляторного механізму наявні всі ключові елементи 

характерні для загальної системи державного регулювання економіки – методи, 

механізми, інструменти, важелі та засоби. 

До цієї групи підходів варто також додати результати дослідження О. 
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Глущенка, який у праці «Регуляторна політика стримування нелегального 

підприємництва» розглядає регуляторну політику як спланований комплекс 

заходів та засобів, впровадження яких має на меті удосконалення економіко-

правового середовища бізнесу або іншими словами – формування таких 

рамкових умов комерційної господарської діяльності, за яких девіантна чи 

незаконна, тіньова діяльність суб’єктів підприємництва стає неможливою або ж 

економічно невигідною [27,с.5-6]. Відповідно, в даному аспекті регуляторна 

політика зводиться до низки дій органів державного управління в контексті 

покращення структурних характеристик функціонування і розвитку бізнесу в 

державі. 

Регуляторна політика є комплексом заходів, які впроваджуються 

державою для регулювання ключових параметрів стану функціонування і 

розвитку підприємництва – такі висновки простежуються й у працях О. 

Балабенка [4,с.8-9]. Л. Пивоварчук, також визнаючи правомірним підхід до 

трактування регуляторної політики з точки зору регулювання ключових 

процесів становлення і розвитку підприємницького сектору національної 

економіки, уточнює що її слід розуміти дещо вужче – не як всі можливі 

інструменти та засоби регулювання, конкретні вузькі сфери – перешкоди чи 

перепони ведення бізнесу, а як-от – дозвільна система, сфера адміністративних 

послуг, ліцензування, різного роду погодження тощо [90,с.83-92]. 

Зауважимо, що нормативний підхід еволюційно увійшов у 

термінологічний апарат досліджень з економіки, права та інших наук після 

прийняття Закону України «Про засади державної регуляторної політики у 

сфері господарської діяльності», що набув чинності у 2004 р. [97]. Власне, цим 

нормативно-правовим актом було інституціоналізоване визначення суті 

поняття державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в 

Україні як окремого напряму державного регулювання, головна мета якого – 

інституційно-правове врегулювання господарських і адміністративних відносин 

між двома сторонами: з одного боку – владних структур, а з другого боку – 

суб’єктів господарської діяльності. Попри це законом також дано трактування 
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таких важливих термінів і понять в аналізованій сфері, як регуляторний акт, 

регуляторний орган (включно з чітким визначенням складу таких суб’єктів), 

регуляторна діяльність, ін. 

Прискіпливий аналіз положень цього законодавчого акту дозволяє 

узагальнити, що попри його назву, яка тісно корелює з питаннями регулювання 

економіки, характер і ключове призначення закону зводяться до недопущення 

прийняття недоцільних і неефективних рішень органами влади та державного 

управління, які можуть призвести до створення перешкод господарської 

діяльності або надмірного втручання держави в діяльність суб’єктів бізнесу. 

Ключовими інструментом недопущення прийняття таких неефективних 

чи недоцільних рішень визначено процедури: аналізу положень проектів НПА 

чи інших рішень, оприлюднення проектів з метою одержання зауважень та 

пропозицій, відстеження результативності регуляторних актів, перегляд, 

офіційне оприлюднення прийнятих регуляторних актів та інформації про 

здійснення регуляторної діяльності. В цілому позитивно, що в законі прописані 

й такі положення, як принципи державної регуляторної політики, права 

громадян, суб’єктів господарювання, їх асоціативних структур, окремих 

інституційних елементів інфраструктури бізнесу, визначені базові інституційні 

умови провадження регуляторної діяльності головними її суб’єктами – 

Верховною Радою України та Верховною Радою Автономної Республіки Крим, 

Кабінетом Міністрів України, Центральними органами виконавчої влади та їх 

територіальними органами, Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, 

місцевими органами виконавчої влади та самоврядування, а також 

уповноваженим органом щодо здійснення державної регуляторної політики. 

Таким чином, за дотримання нормативного підходу потрібно вести мову 

про принаймні два надважливих уточнення. По-перше, регуляторна політика 

обмежується діями з перевірки, аналізу, моніторингу і відстеження 

результативності потенційних або ж вже чинних і прийнятих державою та 

органами місцевого самоврядування рішень, що лише частково включає 

діяльність з аналізу ситуації в стані розвитку національного господарства, його 
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галузей та секторів. По-друге, регуляторна політика має лише часткове 

відношення до регулювання розвитку підприємництва в державі, а точніше – 

виконує лише одну (превентивну) з цілої низки функцій в цій сфері, минаючи, 

до прикладу, – функції підтримки та стимулювання розвитку, ініціювання 

позитивних зрушень, планування зміни ситуації, умов і параметрів ведення 

бізнесу, впровадження доцільних економічних стимулів і мотивів тощо.  

Вказаним підтверджується висновок про етимологічну невідповідність 

поняття «регуляторна політика» та справжнього змістово-прикладного її 

наповнення передовсім як функції державного регулювання. Губиться й 

ключовий аспект закону – визначення поняття регуляторної політики як 

напряму державної політики «… регулювання відносин …» між регуляторними 

та іншими органами влади та суб’єктами господарювання, адже виникає 

питання: які відносини може регулювати аналіз і перевірка підготовлених 

рішень влади. Ба більше, якщо не планується прийняття НПА, що врегульовує 

відносини, пов’язані з певними аспектами господарювання, то ці відносини і не 

стають об’єктом регуляторної політики. 

Позаяк, дотримуємося думки про те, що охарактеризовані широкий, 

спеціальний та нормативний підходи до трактування регуляторної політики все 

ж в тій, чи іншій мірі мають право на існування, а логіка їх взаємовідношень 

набуває вигляду як на рис. 1.1. 

Та все ж наявність певних суперечностей, неузгодженостей і слабкість 

взаємозв’язків між підходами до сутнісного трактування поняття регуляторної 

політики, виявлених в ході наведеного вище дискурсу, дає підстави сумніватися 

у справедливості лише одного усталеного підходу до ідентифікації відповідних 

напрямів дослідження. І насправді можна віднайти й альтернативні погляди. 

Так, І. Колупаєва пропонує досліджувати сутнісні характеристики 

регуляторної політики з таких позицій: 1) державно-управлінська діяльність, 2) 

правова точка зору, 3) економічна точка зору [55,с.103-104]. 

Власне, правовий погляд, на думку науковця, і є згадуваним вище 

нормативним підходом до трактування регуляторної політики. В якості 
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доповнення до розгляду сутності поняття регуляторної політики в такому 

ракурсі надамо висновки В. Малиги: «… це нормотворча діяльність, 

організована у відповідності до чинного законодавства держави, спрямована на 

всесторонній аналіз якості та ефективності регуляторних рішень, їх 

узгодженості з іншими положеннями системи державного регулювання та 

управління економікою» [73,с.131-137]. 

         

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Логіка етимології регуляторної політики за широкого, спеціального та 

нормативного підходів до її сутнісно-змістового трактування (авторська 

розробка) 

Примітно, що погляди І. Колупаєвої відносно трактування регуляторної 

політики з точки зору державно-управлінської діяльності в доволі тісній мірі 

відповідає європейській практиці, а саме складовим регуляторної політики, що 

визначених Єрокомісією. Так, в нормативно-правових актах ЄС поняття 

регуляторної політики зводиться до діяльності, пов’язаної з підвищенням 

ефективності та якості системи державного управління та місцевого 

самоврядування. Домінантними принципами тут слугують: якість прийнятих 

рішень, їх аналіз та відстеження ефективності, оцінювання потенційних 

Регуляторна політика як діяльність з планування, 
організації та регулювання розвитку національного 

господарства, його секторів та галузей, видів 
економічної діяльності (широкий підхід) 

Регуляторна політика як напрям державної 
політики врегулювання господарсько-

адміністративних відносин органів влади та 
суб’єктів господарювання для недопущення 
недоцільних і неефективних рішень влади 

(нормативний підхід) 

Регуляторна політика як комплекс заходів, 
спрямованих на всебічну комплексу підтримку і 

сприяння розвитку, усунення перешкод на шляху 
комерційної господарської діяльності           

(спеціальний підхід) 

Один з базових сегментів: підприємницький сектор 
економіки та економіко-правове середовище і 

умови підприємницької діяльності 
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альтернатив політики, наявність консультаційних процедур, ефективність 

системи управління розвитком підприємництва на місцевому рівні, ін. 

Зауважимо, що державно-управлінський аспект розгляду регуляторної 

політики простежується й працях А. Погрібняка та В. Занфірова. Так, А. 

Погрібняк чітко дотримується лінії, що це діяльність, пов’язана з аналізом 

регуляторних актів і, відповідно, їх удосконаленням для прийняття якісних і 

ефективних рішень; при цьому мета політики – висока якість управління на 

місцевому рівні [91,с.13-14]. У працях В. Зафірова регуляторна політика також 

здебільшого розглядається як складова регулювання на місцевому і 

регіональному рівнях; втім тут все більш характерно простежується розуміння 

того, що це не лише засіб аналізу і відстеження, а дієвий інструмент у сферах: 

дозвільної діяльності, економічного стимулювання, формування ресурсного 

забезпечення, впливу на суспільно-психологічне середовище, зацікавлення 

суб’єктів господарювання до дотримання принципів та етики бізнесу [46,с.8]. 

Відтак, зазначений напрям дослідження набув достатнього поширення 

аби бути належним чином врахованим. Втім, в контексті розгляду регуляторної 

політики об’єктом чи дієвим інструментом влади в контексті стимулювання і 

регулювання розвитку підприємницького сектора національної економіки 

більше важливим теоретико-прикладним аспектом виглядає економічний зріз 

аналізованого поняття. 

Вище вже згадувалося про роль регуляторної політики в контексті 

розвитку зовнішньої торгівлі в умовах глобалізації, підтримки АПК та 

стимулювання сільськогосподарського виробництва, підвищення ефективності 

функціонування митної сфери, податкової системи, стримування нелегального 

підприємництва, управління якістю і конкурентоспроможністю підприємств 

зв’язку та сфери послуг, підвищення ефективності державного регулювання у 

системі енергозбереження та енерго- і ресурсоощадності.   

Не відкидаємо високого рівня значимості у цьому аспекті й напрацювань 

в частині економічної компоненти регуляторної політики у сфері державного 

управління розвитку підприємництва, зокрема малого. Попри вже згадувані 
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напрацювання у цій сфері виокремимо результати дослідження І. Ясіновської, в 

яких переконливо доводиться, що економічне підґрунтя та зміст державної 

регуляторної політики зводиться до формування сприятливого правового 

середовища бізнесу, розвитку систем інформаційної підтримки функціонування 

суб’єктів підприємництва, покращення інфраструктури фінансово-кредитного 

сприяння реалізації проектів малих і середніх підприємств, посилення позицій 

та співпраці представників страхового і підприємницького секторів економіки 

[136,с.315]. 

Узагальнене бачення охарактеризованих підходів до змістового 

трактування поняття регуляторної політики подано на рис. 1.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2. Логіка етимології регуляторної політики за державно-управлінського, 

правового та економічного підходів до її сутнісно-змістового трактування 

(авторська розробка) 

Відповідно, регуляторна політика розвитку малого підприємництва є 

невід’ємним напрямом державного регулювання цього сектору економіки, 

орієнтованим на підвищення рівня якості управління за інституційно-правовою, 

управлінською, економічною, нормативно-методичною та іншими 

компонентами.  

Кристалізації всіх складових та елементів сутнісної характеристики 

Регуляторна політика як правовий 
бази регулювання соціально-

економічних процесів та явищ 

Регуляторна політика як 
державно-управлінський 

інструмент та засіб підвищення 
ефективності управління 

Регуляторна політика як елемент 
економічної системи регулювання 

розвитку галузей та секторів 
економіки 

Забезпечення правового 
регулювання адміністративних і 
господарських відносин органів 

влади і суб’єктів господарювання 
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регуляторної політики і формуванню в подальшому її єдино визнаного 

розуміння в значній мірі сприятиме аналіз світової практики із зазначеного 

поняття. Зауважимо, що на сьогодні чи не найбільшого поширення, а, відтак, і 

згадування та цитування набули інституційно-правові засади регуляторної 

політики, визначення Європейською Комісією.  

Відомо, що в ЄС застосовуються такі базові форми регуляторної 

політики, як метод співтовариства, багаторівнева система державного 

управління і регулювання, координація політики і визначення контрольних 

показників та параметрів, міжурядова політика, а також регуляторна модель. 

Регуляторна політика як інструмент державного регулювання в ЄС з самого 

початку її впровадження вважався вельми актуальним і дієвим. Відповідно, 

реформування засад регуляторної політики ЄС, удосконалення її форм, засобів, 

методів та інструментів здійснюється на постійній основі. 

Зазначене дає підстави стверджувати про достатньо вагомий досвід у 

царині регуляторної політики, а також й істотні здобутки в цій сфері. Звернімо 

увагу на одну з ключових, на наш погляд, сучасних тенденцій. Йдеться про 

концепцію «якісного регулювання». Її сутність в тому, що, власне, метою 

регуляторної політики визнається підвищення якості державного управління на 

всіх рівнях, що досягається засобами та інструментарієм регуляторної політики. 

Разом із обґрунтованою критикою концепція якісного регулювання на сьогодні 

переросла в концепцію «розумного регулювання», що важливо для 

узагальнення подальших висновків. 

Так, по-перше, ми розділяємо підходи і принципи концепції розумного 

регулювання в рамках регуляторної політики ЄС. 

По-друге, концепція розумного регулювання імплементувала низку нових 

практик в рамках регуляторної політики. До прикладу, це використання методу 

життєвого циклу, згідно якого предметом регулювання є всі процеси, пов’язані 

з контролем і аналізом нормативно-правового акту від моменту його розробки 

до повного впровадження і оцінювання результатів. Такого у вітчизняній 

практиці державного управління та регулювання немає і це є одним з 
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системних недоліків вітчизняного державного управління. Більше того, 

зазначений принцип передбачає «роботу» не лише над новостворюваними 

нормативно-правовими актами, але й тими, що були прийняті раніше і є на 

сьогодні чинними та актуальними. 

По-третє, концепцією чітко прописано необхідність досягнення 

економічних завдань (як-от конкурентоспроможність, реалізація економічного 

потенціалу, соціально-економічний розвиток, економічне зростання тощо), 

причому в ув’язці з соціальним розвитком та підвищенням рівня якості життя 

населення. 

Виходячи зі зазначеного, на наше переконання, метою формування 

якісної регуляторної політики розвитку малого підприємництва необхідно 

визначити забезпечення високого рівня якості державного регулювання у сфері 

розвитку сектору малого підприємництва країни.  

Зробимо й інший доречний, на наш погляд, висновок, що практично всі 

аспекти регуляторної політики, які розглядалися вище, є актуальними і мають 

знайти своє місце під час уточнення концептуальних положень в аналізованій 

сфері. Виходячи з цього, а також інших узагальнень, на нашу думку, 

регуляторну політику розвитку малого підприємництва потрібно трактувати як 

елемент системи державного регулювання розвитку цього сектору 

національного господарства, відповідальний за зростання якості державного 

управління в цій сфері шляхом створення необхідного нормативно-правового 

середовища здійснення підприємницької діяльності, її адміністрування з боку 

органів влади і місцевого самоврядування, формування умов, необхідних для 

активізації малого бізнесу, реалізації його ролі в економіці, зміцнення 

конкурентоспроможності та покращення структурних характеристик малого 

підприємництва держави. 

На засадах такого підходу є підстави до бачення і, відповідно, побудови 

концептуальної структурної моделі регуляторної політики розвитку малого 

підприємництва як на рис. 1.3. 
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Рис. 1.3. Структурно-функціональна модель регуляторної політики розвитку 
сектора малого підприємництва (авторська розробка)  

Результати (завдання): 

 покращення макроекономічних характеристик стану і тенденцій розвитку сектору малого 
підприємництва, зростання його ролі в економіці та соціальній сфері; 
 удосконалення якісних характеристик середовища та умов ведення малого бізнесу; 
 створення прозорого, ефективного і рівного для всіх учасників конкурентного середовища; 
 удосконалення якісних характеристик середовища та умов ведення малого бізнесу; 
 просторово-структурний збалансований розвиток сектора малого підприємництва держави; 
 підвищення рівня керованості та плановості розвитку малого бізнесу; 
 мінімізація трансакційних та трансформаційних витрат в секторі малого підприємництва; 
 усунення проявів девіантної поведінки, поширення системних загроз економічної безпеки 
(корупції, тінізації та монополізації економіки, рейдерства і т. ін.) у секторі малого бізнесу; 
 зміцнення конкурентоспроможності сектору малого підприємництва та національної економіки 

Мета: забезпечення високого рівня якості державної політики                                                    
у сфері розвитку сектору малого підприємництва країни 

Інструменти за групами: 

Нормативно-
процедурні: 
 планування; 
 аналізу; 
 підготовки; 
 оприлюднення; 
 погодження; 
 відстеження 
результативності 

 

Функціональні: 
 фінансово-
ресурсний; 
 техніко-
технологічний; 
 інтелектуально-
кадровий; 
 інноваційний; 
 інформаційно-
комунікаційний 

Структурні: 
 бюджетування; 
 кредитний; 
 ресурсно-
розподільчий; 
 приватно-
публічний; 
 інституційно-
територіальний; 
 секторальний 

 

Управлін-
ські: 
 аналіз і 
моніторинг; 
 плануван-
ня; 
 організа-
ція; 
 мотивація; 
 контроль 
 

Спеціалізовані: 
 програму-
вання; 
 фінансово-
ресурсний; 
 інфраструк-
турний; 
 соціально-
психологічний; 
 безпековий 

 

Інституційно-
організаційні: 
 стратегічних 
проектів; 
 інфраструк-
турний; 
 міжгалузевої 
співпраці; 
 локальної 
інтеграції 

 

Принципи: 
 необхідності; 
 прозорості; 
 відповідальності; 
 доцільності; 
 ефективності; 
 системності; 
 адресності; 
 передбачуваності; 
 звітності 

Функції: 
 аналіз; 
 прогнозування; 
 стратегування та 
планування; 
 організація; 
 регулювання; 
 мотивація; 
 інформування; 
 контроль 

Центральний елемент: 
ФОРМУВАННЯ ЯКІСНОГО 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО 
ПОЛЯ                                 

комерційної господарської 
діяльності, регламентування 

відносин держави, 
підприємництва та суспільства, 

створення умов для розвитку 

ЕКОНО-
МІЧНИЙ 

ОРГАНІ-
ЗАЦІЙНИЙ 

ІНФРАСТ-
РУКТУРНИЙ 

РЕСУР-
СНИЙ 

Допоміжні елементи: 

Вихідні засади: 

 чинне законодавство та інші інституційні чинники; 
 положення стратегій і програм соціально-економічного розвитку держави та її територій; 
 особливості системи державного управління та її організаційно-управлінської структури; 
 стан, тенденції розвитку та структурні характеристики сектора малого підприємництва; 
 стан розвитку економіки, фінансово-ресурсні можливості держави; 
 ринкова та інституційна інфраструктура підтримки бізнесу, інші чинники, умови 



32 

 

Розуміння сутності регуляторної політики у тій, чи іншій сфері є 

передумовою її якісного планування і реалізації. Водночас, в прикладному 

аспекті необхідно усвідомлювати інструментарій, який буде залучено для 

досягнення мети політики і її ключових завдань.   

Відомо, що інструменти державної політики слугують тими засобами, за 

допомогою яких держава встановлює вимоги до підприємств і громадян. 

Інструменти здебільшого прописуються в законах, формальних і неформальних 

розпорядженнях, допоміжних правилах, які встановлюються державою, а також 

недержавними організаціями, саморегулівними структурами, яким держава 

делегувала регуляторні повноваження. Саме за допомогою інструментів і 

здійснюється державне регулювання соціально-економічних процесів та явищ. 

Звернімо увагу на те, що в контексті регуляторної політики низка 

інструментів безпосередньо прописана у профільному законодавчому акті 

нашої держави. Мова йде про такі інструменти, як планування регуляторних 

актів, підготовка аналізу регуляторного впливу, оприлюднення проектів рішень 

органів влади та місцевого самоврядування, відстеження результативності 

регуляторних актів, їх перегляд та офіційне оприлюднення, висвітлення 

інформації про здійснення та результати регуляторної діяльності і т. ін. Разом із 

тим, зазначений перелік не зовсім вписується в класичне розуміння поняття 

«інструмент» як інститут державного регулювання економіки. 

Адже в класиці державного регулювання економіки до інструментів 

державного регулювання, як правило, відносять такі більш конкретні способи 

державного впливу, як фіскальна та бюджетна політика, система 

оподаткування, ліцензування, запровадження різного роду економічних 

стимулів та мотивів, державно-приватне партнерство, розвиток інфраструктури 

і т. ін. 

Відтак, в цілях ідентифікації інструментів, характерних для державної 

регуляторної політики доречно проаналізувати відповідну практику 

функціонування державної структури, відповідальної за політику в аналізованій 

сфері. В Україні – це Державна регуляторна служба України, створена у 2014 р. 
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згідно Постанови Кабінету Міністрів України «Про деякі питання державної 

регуляторної служби України» [34]. 

Цією ж постановою затверджене положення про Державну регуляторну 

службу України, з якого, щоправда, робимо висновок, що реалізація державної 

регуляторної політики (не зважаючи на назву цієї структури) не є єдиним 

виключним завданням зазначеного урядового органу. На нього також покладені 

завдання реалізації політики з питань нагляду (контролю), а також ліцензування 

та дозвільної системи у сфері господарської діяльності, координації діяльності 

владних структур, громадянського суспільства та підприємницького сектору 

відносно дерегулювання господарської діяльності. Як можемо констатувати, 

друга частина завдань у достатній мірі виходить за рамки класично-правового 

підходу до трактування сутності і змісту регуляторної політики. Хоча з іншого 

боку дає підстави відносно передбачення таких завдань в рамках інструментів 

державної регуляторної політики, особливо у сфері забезпечення розвитку 

сектора малого підприємництва. 

Так, виходячи з організаційно-управлінської структури державної 

регуляторної служби України, можна виокремити такі інструменти, що мають 

місце в її діяльності при виконанні відповідних функціональних обов’язків: 1) 

експертиза та аналізування ефективності нормативно-правових актів, 2) 

координація діяльності та нормативно-правовий супровід елементів дозвільної 

системи, 3) здійснення договірної та претензійної роботи у сфері 

адміністративно-господарської діяльності, 4) координація діяльності органів 

влади, інститутів громадянського суспільства та підприємництва з питань 

коригування регуляторної політики та дерегуляції бізнесу, 5) використання 

зв’язків і можливостей міжнародного співробітництва у сфері регуляторної 

політики, 6) інформаційно-аналітичні заходи та супровід регуляторної 

діяльності. 

Зауважимо, що інструментарій державної регуляторної політики, у т. ч. в 

царині забезпечення розвитку малого підприємництва об’єктивно як доволі 

обмежений (передусім з огляду на те, що регуляторна політика й сама виступає 
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інструментом державного регулювання), так і надто обширний (оскільки 

стосується аналізу і експертизи усіх без виключення нормативно-правових 

актів – від дріб’язкових рішень найменших (за адміністративно-територіальним 

підходом) органів влади до національних стратегій і програм).  

Відтак, з огляду на ці обставини, абсолютно правомірним може бути 

висновок про доречність не стільки виокремлення конкретних інструментів 

регуляторної політики, як, скоріше, формування розлогої їх класифікації. Адже 

значна варіативність інструментів регуляторної політики підтверджується, 

наприклад, тим, що А. Горобінська сюди відносить збалансування інтересів 

суб’єктів суспільно-економічних відносин [29,с.234]; С. Степаненко – 

здійснення послідовних регулюючих дій до моменту напрацювання та в 

подальшому прийняття найбільш якісного управлінського рішення [111,с.149]; 

М. Погрібняк – впровадження набору процедурних та організаційних засобів 

регулювання в найбільш важливих і актуальних на сьогодні сферах і секторах 

економіки, видах економічної діяльності [91,с.9]; О. Мордвінов – дотримання 

наперед визначених чітких алгоритмів і послідовностей, що стандартизують 

процеси державного управління економікою [77]. 

Ряд такого типу прикладів прописаних в економічній літературі 

інструментів державної регуляторної політики можна й надалі продовжувати, а 

за умови доєднання сюди ще й інструментів у сфері підтримки розвитку малого 

підприємництва варіативність інструментарію регуляторної політики ще на 

порядок зростає. 

Відтак, на нашу думку, певні обмеження щодо кількісно-якісного складу 

інструментів державної регуляторної політики лише звужуватимуть 

можливості державного регулювання, тому доречніше вести мову про склад 

інструментів, сформованих у відповідності до певної логіки (класифікації). 

Беззаперечно, що використовувані класифікаційні ознаки та їх 

послідовність також відіграють не аби яку роль. Зокрема, в першу чергу 

потрібно врахувати нормативно-процедурний або ж інституційно-

технологічний аспект. Тобто в процесі провадження регуляторної політики її 
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суб’єкти (органи влади та місцевого самоврядування, спеціалізований 

державний орган в цій сфері та ін.) зобов’язані дотримуватися визначеної і 

законодавчо врегульованої послідовності. Кожен з етапів та заходів такого 

алгоритму, фактично, й слугує відповідним інструментом. Так, базовими з них 

є інструменти планування, аналізу, підготовки, оприлюднення, погодження, 

відстеження результативності регуляторних актів, що реалізуються, у 

послідовності та відповідності до алгоритму, наведеного на рис. 1.4.  

Як вже зазначалося вище, попри реалізацію безпосередніх інституційно-

технологічних завдань регуляторна політика важлива й в контексті планування 

і забезпечення соціально-економічного розвитку територій, галузей економіки 

та видів економічної діяльності. 

Відтак, в її арсеналі повинні бути передбаченими й функціональні 

інструменти. У відповідності до теоретико-методичних напрацювань у цій 

сфері [12;52;102] до таких інструментів, як правило, відносять 

макроекономічний (орієнтований на створення сприятливого економіко-

правового середовища бізнесу), фінансово-ресурсний (передбачає формування 

необхідного фінансового і ресурсного забезпечення функціонування та 

розвитку суб’єктів підприємницького сектору), техніко-технологічний 

(стосується підвищення рівня доступності сучасних техніки та технологій для 

організації виробничої, торговельної та іншої діяльності), інтелектуально-

кадровий (пов’язаний з підготовкою кадрового ресурсу для бізнесу та його 

інтелектуального капіталу), інвестиційно-інноваційний (орієнтований на 

розвиток середовища інвестиційної та інноваційної діяльності), інформаційно-

комунікаційний (пов’язаний з розвитком цифрової економіки та 

впровадженням в бізнес інформаційно-комунікаційних технологій), ін.  

Не мало важливою є й роль регуляторної політики в контексті реалізації 

структурних реформ у національній економіці. До слова: розвиток, зміцнення 

конкурентоспроможності, реалізація потенціалу та ролі малого підприємництва 

у  системі національного господарства завжди відносилися до ключових 

завдань структурної економічної політики.  
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Державні органи влади та місцевого самоврядування 

Ініціатива щодо розробки регуляторного акту  

1. Планування регуляторних актів 

 системне (щорічне); 
 ситуативно-поточне (по мірі необхідності)  

Перегляд чинних регуляторних актів 

Усунення порушення засадничих положень та принципів 
регуляторної політики (дерегулювання) 

2. Підготовка проектів регуляторних актів 

Оцінювання аналізу впливу регуляторних актів 

3.Оприлюднення проектів регуляторних актів та відстеження їх результативності 

Повідомлення про оприлюднення у ЗМІ 
 

Оприлюднення проектів та Звітів про їх аналіз  Ініціювання та проведення громадсько-
експертної експертизи  

Підготовка власного аналізу проектів рішень 
↓ 

Обґрунтування пропозицій, зауважень 
↓ 

Громадські слухання, публічні обговорення  

4.Погодження позицій регуляторних 
комісій, громадських рад та громадсько-
експертного середовища щодо проектів 

регуляторних актів 

Погодження проектів регуляторних актів 
Погоджено 

 Прийняття регуляторних актів; 
 оприлюднення регуляторних актів; 
 базове відстеження результативності; 
 набуття чинності регуляторних актів 

 

Повторне відстеження результативності  
 щорічне; 
 оперативне 

Не погоджено 

Звернення до Апеляційної інстанції 

Доопрацювання регуляторних актів 

5.Оприлюднення в ЗМІ Звіту про відстеження 
результативності регуляторних актів 

Обговорення Звіту за участі 
громадсько-експертного середовища 

Прийняття рішення щодо регуляторних актів 

Перегляд регуляторних рішень Дерегулювання Продовження дії рішень 

Рис. 1.4. Послідовність організаційної процедури реалізації регуляторної політики 
(узагальнено автором) 
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Зреалізувати ці та інші завдання значно легше із застосуванням 

відповідних інструментів в рамках регуляторної політики. Це, до прикладу, 

ґрантове бюджетування, субсидування, зовнішньоторговельний протекціонізм, 

фінансово-кредитна підтримка і допомога, розподіл та перерозподіл фінансових 

ресурсів, напрямів фінансування відповідних секторів національної економіки, 

організація приватно-публічного інвестування, сприяння в залученні 

інноваційно-технологічного забезпечення, різного роду інституціоналізаційні 

засоби.  

Застосування інструментів регуляторної політики в таких цілях 

скеровується на зміну, удосконалення чи покращення ключових структурних 

характеристик в економіці для зміцнення її конкурентоспроможності. Як 

правило, увага передусім приділяється: зростанню підприємницького сектора, 

нарощуванню інновацій та продуктивних інвестицій, розвитку базових видів 

економічної діяльності, нарощуванню виробничих потужностей з продукування 

продукції із значним вмістом доданої вартості і т. ін.   

Не відкидаємо також доцільності врахування безпосередніх 

управлінських інструментів, місце яких в структурі регуляторної політики 

держави об’єктивно природнє. Адже, прогалини в цій частині діяльності 

можуть стати критичними прорахунками в процесі державного управління 

розвитком як важливих макроекономічних складових, так і поступу сектору 

малого підприємництва. Йдеться про інструменти – функції державної політики 

як-от – аналіз, діагностика та моніторинг, планування, організація, мотивація, 

контроль та ін. 

В будь-якому разі, навіть за прийняття найбільш вірних і виважених 

управлінських рішень державна політика може втратити свою ефективність за 

умови якщо не буде сформовано якісної системи інституційного та 

організаційного базису управління. Йдеться про аспекти державної і 

недержавної організаційно-управлінської системи, що скеровуватиме всі 

процеси у вірному руслі, ініціюватиме заходи державного регулювання та 

здійснюватиме контроль за розвитком ситуації, а також інституційно-
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інфраструктурного забезпечення, без якого навіть найбільш успішні реформи 

не можуть мати стратегічних довгострокових наслідків. 

Як показує теорія та практика, для досягнення таких завдань необхідним 

стає впровадження і використання таких інструментів, як організаційно-

управлінський, реалізації стратегічних національних (та місцевих) проектів, 

інфраструктурний, міжгалузевої співпраці, міжсуб’єктного партнерства, 

локальної інтеграції. Імплементація цих інструментів дозволяє сформувати 

повноцінне середовище становлення і розвитку малого бізнесу, а також 

потенціалу реалізації регуляторної політики держави. 

Додамо і те, що державне регулювання розвитку малого підприємництва 

є окремим самостійним напрямом державного управління економікою. Відтак, 

в системі інструментів державної регуляторної політики в цій сфері слід 

відвести належне місце секторально-спеціалізованим інструментам. Це в першу 

чергу інструменти стратегування і програмування розвитку цього сектору 

економіки, фінансово-ресурсної підтримки активізації підприємницької 

діяльності, покращення інфраструктурного середовища малого 

підприємництва, формування якісного соціально-психологічного клімату для 

приватного бізнесу, а також фінансово-економічної безпеки підприємництва. 

На наше переконання, саме комплексний і системний підхід до бачення та 

імплементації інструментів державної регуляторної політики в сфері розвитку 

малого підприємництва є найбільш доречним. В іншому випадку регуляторна 

політика в цій сфері може набути ознак непропорційності та незбалансованості.  

Підсумовуючи теоретико-методичні засади сутності регуляторної 

політики та складу її інструментів, потрібно вказати на тому, що якість і 

ефективність державного політики в тій, чи іншій сфері в значній мірі залежить 

від чіткого та повноцінного розуміння об’єкту і предмету регулювання. Відтак, 

актуалізується увага до усвідомлення параметрів розвитку сектору малого 

підприємництва як об’єкту державної регуляторної політики. 
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1.2. Розвиток сектору малого підприємництва як об’єкт державної 

регуляторної політики  

 

Як було встановлено, безпосереднє завдання та роль регуляторної 

політики полягає у здійсненні (дотриманні) її суб’єктами (передусім органами 

державної влади та місцевого самоврядування) при плануванні і прийнятті 

нормативно-правових актів чітко визначених процедур та правил, які 

дозволяють уникнути неякісних та неефективних управлінських рішень. Це 

лише одна сторона регуляторної політики, коли друга стосується не стільки 

перевірки рішень, що приймаються, як їх ініціювання. Іншими словами – 

здійснення безпосереднього державного регулювання у важливих сферах 

системи національного господарства для досягнення позитивних ефектів і 

наслідків, здатних позначатися на соціально-економічному розвитку держави та 

її територій, видів економічної діяльності і галузей економіки. 

Відтак, ведемо мову про два магістральних напрями регуляторної 

політики, які і підсилюють дію обидвох, і доповнюють один одного, і слугують 

фреймовими характеристиками взаємоузгодженого співіснування та реалізації. 

Це, по-перше, регуляторний аспект (дотримання нормативних процедур 

регламентування прийняття управлінських рішень у сфері господарювання 

суб’єктів малого підприємництва) та, по-друге, регулюючий аспект 

(формування системи якісного і завершеного повноцінного законодавства та 

підзаконних актів, що у сукупності спрямовані на зміцнення позицій і 

подальший розвиток як суб’єктів, так і сектора малого підприємництва в 

цілому.  

Регулюючі впливи за цими напрямами покликані забезпечити необхідні 

бажані зміни в економіко-правовому, суспільно-психологічному середовищі 

малого бізнесу. Але для розуміння характеристик розвитку малого 

підприємництва як об’єкта державної регуляторної політики потрібно чітко 

ідентифікувати аспекти такого розвитку. Відповідно, на їх захист, збереження і 

посилення будуть спрямовуватися заходи та дії в рамках що регулятивного, що 
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регулюючого напряму державної політики в цій сфері.  

В економічній літературі з державного регулювання розвитку 

підприємництва, зокрема малого, напрацьовано доволі комплексну 

характеристику чинників розвитку цього сектору економіки, а також визначено 

розлогі класифікації цільових орієнтирів державної політики. 

До прикладу, багато уваги в цьому аспекті висвітлено у працях Г. Кампо, 

якій належить один з найбільш системних підходів до вимірювання. Так, у 

праці [51,с.272-274] доведено необхідність застосування в таких цілях чотирьох 

груп показників: економічної (стан та динаміка кількості малих підприємств, 

обсяги і частка реалізованої ними продукції (товарів, робіт, послуг), динаміка 

інвестування, витрати на інновації та інформатизацію, фінансовий результат та 

частка прибуткових суб’єктів сектора малого підприємництва), соціальної 

(чисельність і рівень зайнятості, стан та динаміка оплати праці, 

середньомісячна заробітна плата в секторі малого бізнесу, показники 

активності створення і функціонування фізичних осіб – підприємців), 

трансакційних витрат (показники витратомісткості пошуку інформації, ведення 

переговорів, реєстрації бізнесу, отримання ліцензій, дозволів та погоджень, 

доступу до приміщень і земельних ділянок) та настроїв суб’єктів малого бізнесу 

(експертні оцінки якості, ефективності та достатності заходів, які реалізуються 

місцевою владою, в контексті сприяння розвитку сектору малого 

підприємництва).  

Додамо, що це один з найбільш якісних і комплексних класифікаційних 

ознак та параметрів функціонування і розвитку малого бізнесу. Але далеко не 

остання спроба і у профільній науковій літературі можна відшукати досить 

багато відповідних підходів. Це, наприклад, праці І. Аніщенка, А. Корнецького, 

В. Кредісова [2;57;62] та ін. 

Слід вказати й на те, що багаточисельні наукові дослідження посприяли й 

удосконаленню та узагальненню нормативно-методичних положень, які на 

сьогодні прописані у більшості регіональних та місцевих стратегій і програм 

підтримки розвитку малого і середнього підприємництва в Україні. Так, у 
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Комплексній програмі розвитку малого та середнього підприємництва у 

Полтавській області на 2017-2020 роки передбачені такі стандартні (прописані 

практично у всіх аналогічних регіональних та місцевих програмних 

документах) показники-індикатори стану функціонування і розвитку сектору 

малого підприємництва: кількість суб’єктів господарювання, чисельність 

зайнятих, частка сектора малого підприємництва у загальнообласних обсягах 

реалізованої продукції, а також кількість об’єктів інфраструктури малого 

підприємництва [56]. Очевидно, що ці цільові орієнтири практично стали 

усталеними у вітчизняній практиці стратегування розвитку сектору малого 

бізнесу. 

Так, в найбільш актуальному на сьогодні регуляторному акті в сфері 

розвитку вітчизняного підприємництва – Стратегії розвитку малого і 

середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року – визначені лише 

загальні (частки: інноваційних підприємств, витрат на науково-дослідну 

діяльність (у ВВП), ринків із конкурентною структурою (в обсязі реалізованої 

продукції)) та спеціальні (частки суб’єктів МСП у доданій вартості, обсязі 

реалізованої продукції, прибутку, чисельності підприємств-експортерів, 

чисельності суб’єктів господарювання, що впроваджують інновації) показники 

розвитку, а, відтак, і ефективності державної регуляторної політики [99]. 

В порівнянні значно системнішою виглядає методика оцінювання якості 

реалізації регуляторної політики розвитку малого підприємництва, що 

використовується в ЄС. Йдеться про Індекс економічної політики у сфері МСП, 

який упроваджений в рамках Акту з питань малого бізнесу для Європи [147]. 

Методикою передбачено оцінювання 10 ключових параметрів. Їх склад та 

відповідні оцінки для України в рамках шести країн Східного партнерства 

(Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Молдова та Україна) подані в табл. 

1.1. 

З наведеної інформації, по-перше, робимо висновок про важливість 

врахування (під час оцінювання ефективності державного регулювання 

розвитку малого бізнесу) не лише стандартних кількісних показників – 
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параметрів функціонування та стану розвитку підприємницького сектору 

економіки і його суб’єктів та, по-друге, констатуємо низькі позиції України у 

відповідному рейтингу, що, власне, вказують на пріоритетні напрями 

удосконалення вітчизняної регуляторної політики. Як бачимо, це передовсім 

посилення ролі малого підприємництва в інноваційній діяльності та розвитку 

«зеленої економіки», удосконалення системи підтримки новостворюваних 

суб’єктів бізнесу, сприяння в розвитку зовнішньоекономічної діяльності. 

Таблиця 1.1 

Показники Індексу економічної політики у сфері малого підприємництва в 

рамках країн Східного партнерства, на поч. 2017 р. (складено за [99]) 

Складові Індексу Значення 
для України 

Значення для країн 
Східного партнерства 

Найвищі значення 
(країни) 

Навчання навичкам 
підприємливості, стан розвитку 
жіночого підприємництва 

2,25 2,52 2,7 (Грузія) 

Банкрутство та надання 
«другого шансу» 2,05 2,71 3,16 (Вірменія) 

Нормативно-правова база 
політики розвитку 
підприємництва 

2,45 2,95 3,51 (Молдова) 

Середовище бізнесу 3,81 4,01 4,33 (Грузія) 
Підтримка підприємництва та 
нових організацій 1,84 3,13 3,93 (Вірменія) 

Державні закупівлі 2,73 3,12 4,04 (Грузія) 
Доступ до фінансування 3,22 3,28 3,76 (Грузія) 
Стандарти і технічне 
регулювання 4,34 3,76 4,34 (Україна) 

Навички підприємливості 2,56 2,66 3,00 (Грузія) 

Інновації 1,86 2,57 2,91 (Білорусь, 
Вірменія) 

Роль підприємництва у 
розвитку «зеленої економіки» 1,22 1,99 2,48 (Грузія) 

Інтернаціоналізація бізнесу 1,63 2,79 3,60 (Грузія) 
 

В контексті розвитку такого роду методик вельми цікавим видається 

розроблений О. Чемерисом підхід під назвою «Призма ефективності» 

[125,с.245-246]. Науковець пропонує п’ять груп параметрів, що, на його думку, 

одночасно є свідченням ефективності державного регулювання відносно 

розвитку малого підприємництва та індикаторами проблем у цій сфері: 1) 

бажаний внесок підприємництва (сучасний стан та потенційне бачення 
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характеристик цього сектора економіки), 2) підприємницькі потреби (існуючі та 

потенційні недоліки і перешкоди функціонування суб’єктів бізнесу), 3) 

політика втручання (наявність стратегій і програм, орієнтирів та завдань 

державної політики), 4) процеси (визначеність конкретних виконавців та 

заходів, які вони мають реалізувати), 5) ресурси, можливості, обмеження 

(показники наявності забезпечення (за всіма функціонально-ресурсними 

напрямами) функціонування та розвитку підприємницького сектору, а також 

оцінки ризиків і загроз регуляторної політики). 

Беззаперечно, запропонована методика привносить суттєвий теоретико-

прикладний вміст, проте в більшій мірі актуальна безпосередньо під час 

впровадження тих, чи інших засобів державної регуляторної політики у сфері 

розвитку малого підприємництва. Водночас, її значимість невисока під час 

ідентифікації слабких місць та визначення конкретних напрямів докладання 

державницьких зусиль.    

У дослідженні [17,с.87] запропоновано дещо інший підхід до бачення 

критеріїв ефективного функціонування та розвитку підприємницького сектору. 

Зокрема вони визначені в рамках трьох груп параметрів: 1) економічна 

незалежність, 2) ефективність функціонування, 3) здатність до розвитку. Таке 

трактування видається нам і правомірним, і цікавим, і прикладним. В рамках 

першої групи розглядаються здебільшого показники фінансово-ресурсної 

забезпеченості суб’єктів малого бізнесу, другої – виробничої та фінансово-

економічної ефективності їх господарювання, третьої – індикатори динаміки та 

темпів зростання ключових показників стану та якості функціонування сектору 

малого підприємництва.  

Звернімо увагу на те, що більшість представлених в економічній 

літературі поглядів на систему цільових орієнтирів державної підтримки 

розвитку малого підприємництва зводяться до певного переліку 

різнофункціональних індикаторів. Але наявні й результати досліджень, де 

завдання регулювання чітко сфокусовані на одному конкретному 

функціональному чи структурному напрямі. 
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Це, до прикладу, праця Д. Антонюка [3,с.84], в якій автором зроблено 

спробу визначити перелік індикаторів сформованості інституційної 

інфраструктури підприємництва. Це зокрема такі критерії, як інформаційно-

консультаційне забезпечення, представлення та захист інтересів, фінансово-

ресурсна підтримка, експертно-технічна компонента, інноваційний розвиток, 

інституції просування та передачі продукції, експертно-технічний супровід та 

система підготовки кадрів для малого бізнесу. На нашу думку, такий підхід має 

право на існування, є прикладним та потребує врахування в рамках державної 

регуляторної політики.  

Інший приклад – вивчення концептуально-прикладних підстав 

інвестиційно-інноваційної активності малого підприємництва. Т. Скрипко 

застосовує в таких цілях наступні орієнтири, об’єднані за групами: стан 

сформованості інноваційного потенціалу підприємницького сектора (кількість 

інноваційно активних суб’єктів, обсяги їх господарської та інноваційної 

діяльності), ефективність інноваційної діяльності (за всіма її напрямами, 

складовими, видами інновацій), здатність підприємницького сектору до 

науково-технологічного розвитку (якість відповідного законодавства, наявність 

інфраструктури, організаційно-економічна підтримка інновацій, ін.) [107,с.282-

283].    

Новий метод знаходимо у дослідженні [75,с.145-146], де М. Мельник 

обґрунтовує і важливість і склад критеріїв ефективності державної регуляторної 

політики розвитку малого підприємництва в аспекті сформованості бізнес-

середовища. Це, зокрема, показники за такими чотирма групами оцінювання: 1) 

якість розвитку малих підприємств (головні кількісні параметри обсягів, 

динаміки та ефективності функціонування суб’єктів сектора малого бізнесу), 2) 

ефективність використання ресурсів (показники фінансово-інвестиційної 

ефективності в малому бізнесі), 3) характер бізнес-середовища (показники 

прибутковості малого бізнесу та внеску цього сектору економіки у параметри 

макроекономічного зростання), 4) соціальна активність малих підприємств 

(показники зайнятості та рівня оплати праці, соціальної захищеності персоналу 
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в секторі малого підприємництва).    

Ми вважаємо ці та деякі інші ознаки функціонування і розвитку малого 

підприємництва такими, що характеризують масштаби його поступу, що в 

безпосередній або ж опосередкованій мірі позначаються і на параметрах 

економічного зростання. Разом, із тим, на нашу думку, важливо розуміти: ці 

кількісні аспекти не є єдиними, тим більше, єдиновизначальними параметрами 

– об’єктами регуляторної політики. 

Значно більш стратегічно орієнтованими критеріями державної 

регуляторної політики розвитку малого підприємництва є аспекти структури та 

системи. Відносно першого, то в численних економічних дослідженнях 

доведено, що роль сектора малого бізнесу далеко не обмежується позитивним 

внеском у підвищення значень базисних характеристик соціального і 

економічного розвитку держави, а пріоритетним завданням стає вплив на 

покращення домінантних структурних співвідношень як в системі 

національного господарства загалом, так і в засадах функціонування, розвитку 

підприємницького сектора економіки. 

Такі значно глибші висновки знаходимо, до прикладу, у публікаціях З. 

Варналія, Т. Васильціва та Д. Покришки. Науковці у праці [14,с.52-54] ведуть 

мову про головні структурні характеристики державної політики у сфері 

забезпечення розвитку сектору малого підприємництва, зокрема – рівень 

інвестиційно-інноваційної активності, виступ малих суб’єктів господарювання 

партнерами середніх та великих підприємств, виконання першими низки 

техніко-технологічних операцій крупніших суб’єктів бізнесу, становлення 

фінансово-кредитної інфраструктури підтримки підприємництва і її ресурсну 

залежність від ключового клієнта – представника малого бізнесу. 

Структурні характеристики як об’єкт державної регуляторної політики у 

царині розвитку сектора малого підприємництва знаходимо й у працях Л. 

Воротіної, яка стверджує: саме малі за розмірами суб’єкти господарювання є 

необхідною передумовою становлення і покращення функціонування 

представників великого бізнесу. Вони при цьому стають і стратегічними 
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партнерами останніх, а в разі заміщення їх діяльності з розробки та апробації 

інновацій – беруть на себе чи не найвищі господарсько-комерційні ризики, 

забезпечуючи при цьому зміцнення стратегічної конкурентоспроможності 

суб’єктів реального сектора національної економіки [24,с.36-37]. Беззаперечно, 

що в цьому також проявляється важливий структурний аспект розвитку малого 

підприємництва як об’єкта державної регуляторної політики. 

Дисертацію І. Корогод на тему «Роль малого бізнесу в структурних 

трансформаціях регіональних господарських систем» у повній мірі присвячено 

безпосередньо ролі і значимості сектора малого підприємництва та його 

суб’єктів в структурній трансформації економіки. Пропонуючи модель 

інтегрального оцінювання таких зв’язків, науковець враховує аспекти: частки 

аналізованого сектору економіки в загальних обсягах ВРП та зайнятості 

населення (за кожним видом економічної діяльності), раціональність структури 

господарського комплексу регіону, міра впливу сектору малого підприємництва 

на економічний, соціальний та екологічний стан, інтегральний внесок малого 

бізнесу у сталий розвиток територій, а також пропонує здійснювати 

рейтингування областей держави за рівнями внеску регіональних секторів 

малого підприємництва у їх просторовий розвиток [58,с.57]. Цим лише 

підсилюється існування потужної ролі малого підприємництва у покращенні 

структурних характеристик функціонування національної економіки. 

Щодо другого (аспект системи), то в низці досліджень справедливо 

доводиться ще глибший зміст і, відповідно, роль підприємницького сектора в 

національній економіці. Фактично, сектор малого підприємництва і в теорії, і в 

практиці визначається невід’ємним системоутворювальним елементом 

належного функціонування економічної системи держави. Іншими словами – 

відсутність, слабкість, несформованість, низька ефективність та дієздатність 

сектора малого підприємництва стають системними загрозами і перешкодами 

сталого, довгострокового і збалансованого розвитку територіально-

господарських комплексів країни.  

Такі висновки обумовлюються, наприклад, тим, що завдяки відкриттю 
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власного приватного бізнесу значна частина населення в змозі стати більш 

незалежною від держави, її соціальних гарантій та підтримки, самостійно 

забезпечуючи себе зайнятістю та доходами, причому, як правило, значно 

вищого рівня, аніж середня чи мінімальна заробітна плата. Завдяки цьому 

формується прошарок людей, які належать до т. зв. середнього класу, що 

економічно самостійні, мають власну незалежну думку і в підсумку це 

забезпечує високий рівень демократизації суспільства як ознаки суспільно-

орієнтованої демократичної держави.  

Системна роль підприємницького сектора проявляється й в суто 

економічних питаннях. Так, відомо, що низка господарських операцій чи 

напрямів діяльності не характерні для великих суб’єктів бізнесу і об’єктивно 

збиткові, значно більш ризикові, потребують створення нових підрозділів та 

високої гнучкості поведінки, що не притаманно великим корпораціям. Таким 

чином, їм потрібні партнери – малі форми господарювання. Раціональні 

поєднання підприємств різних розмірів забезпечують системні господарські 

зв’язки та відносини. 

Додамо також і те, що високий потенціал сектору малого бізнесу та 

належний рівень його реалізації мають позитивним наслідком зміцнення 

конкурентоспроможності національної економіки, причому на засадах 

системності, оскільки реалізуються такі фактори конкурентоспроможності, як 

креативність, інноваційність, прийнятна ризиковість, ін. 

Зауважимо, що одним з найбільш відданих прихильників системної ролі 

підприємництва в економіці та забезпеченні економічного зростання 

вважається Х. У. де Сото, який у праці «Соціалізм, економічний розрахунок та 

підприємницька функція» зазначив: «… підприємництво та людська 

економічна діяльність є синонімами, адже будь-яка діяльність – це типово 

підприємницький феномен. Без приватного бізнесу, таких його властивостей, як 

творча та координуюча енергія, не було б суспільства та економіки. Більше 

того, лише результат підприємництва здатен формувати інформацію (у вигляді 

різноманітних існуючих і потенційних варіантів дій та подій), необхідну для 
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економічних розрахунків» [24,с.30-31]. Можна додати, що такі властивості 

надають економіці саме малі суб’єкти господарювання, тоді як середні та 

великі – значно більш інертніші. 

Аспектами системності ролі сектору малого підприємництва пронизані й 

праці З. Варналія. Так, у дослідженні «Конкуренція і підприємництво» 

дослідник цілий розділ присвячує взаємозв’язкам і взаємообумовленостям 

категорій «мале підприємництво» та «конкуренція». Узагальнюючи основи 

економічної природи конкуренції, концепції конкурентоспроможності 

національної економіки та теорії підприємництва, З. Варналій доводить, що 

«слабкість» державної політики підтримки сектору малого підприємництва 

об’єктивно призводить до деформації та дисфункції конкурентного середовища 

як однієї з найбільш системних проблем економічної безпеки держави [13,с.26-

95].   

На системній ролі сектору малого бізнесу в економіці наголошує в своїх 

дослідженнях В. Папп. Зокрема у праці [89,с.161] науковець узагальнює: «… 

роль малого підприємництва в економіці комплексна і системна. Це вплив на 

покращення ресурсної забезпеченості, створення умов для ефективного 

розподілу і споживання ресурсів та факторів виробництва, відволікання на себе 

значної частики господарських і комерційних ризиків, створення, 

впровадження та використання нововведень, причому часто на нових ринках, 

ринкових сегментах, творчість і креативність як важливі умови суспільного 

поступу та прогресу. Важко не погодитися з тим, що зазначений перелік 

завдань, покладених на функціонування сектору малого бізнесу, в дійсності 

критично значимий для ринково орієнтованої економіки. 

У відповідності до охарактеризованих вище об’єктів регулювання 

розвитку сектору малого підприємництва (аспекти зростання, структури та 

системи) слід вести мову про адекватні інструменти, засоби та заходи, що 

будуть застосовані державою, власне, орієнтовані на відповідний вплив на 

об’єкти регулювання заради досягнення наперед визначених цілей і завдань. 

Передовсім звернімося до найбільш актуальних законодавчих ініціатив у 
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цій сфері. Так, в Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в 

Україні на період до 2020 року встановлені такі 6 магістральних напрямів 

державної регуляторної політики у сфері розвитку МСП в Україні: 

1) створення сприятливого середовища для розвитку малого і середнього 

підприємництва; 

2) розширення доступу малого і середнього підприємництва до 

фінансування;  

3) спрощення податкового адміністрування для малого і середнього 

бізнесу; 

4) популяризація підприємницької культури та розвиток підприємницьких 

навичок; 

5) сприяння експорту/інтернаціоналізації малого і середнього 

підприємництва; 

6) підвищення конкурентоспроможності та реалізація інноваційного 

підприємницького потенціалу [99]. 

В цілому такі засади можна вважати класичними, які неодноразово 

визначалися та обґрунтовувалися науковцями у чисельних працях з питань та 

проблем розвитку малого підприємництва. Але, при цьому в якості зауважень 

слід відмітити: відсутність уваги до інтелектуально-кадрового, матеріально-

технічного, технологічного, інформаційно-комунікаційного забезпечення 

малого бізнесу; «вузькість» 3 та 5 напрямів, оскільки їх варто трактувати як 

інструменти (засоби) формування сприятливого бізнесу економіко-правового 

середовища; неконкретність характеру напряму, пов’язаного з 

конкурентоспроможністю малого підприємництва, адже це, скоріше, не шлях 

(засіб) регулювання, а цільовий орієнтир державної політики.   

В економічній літературі можна віднайти загалом схожі, але також і 

диверсифіковані підходи до елементів та засобів у рамках регулюючого блоку 

державної регуляторної політики розвитку малого підприємництва. До 

прикладу, у [89,с.164] надається перевага таким засобам регулювання в цій 

сфері, як фінансово-кредитне сприяння, податкові пільги, конвергенція 
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економіко-правового середовища бізнесу України та ЄС, розвиток експортного 

потенціалу сектору малого підприємництва та інтеграція зовнішньоекономічної 

діяльності вітчизняних малих підприємств у світогосподарські бізнес-процеси. 

Більш функціональний підхід знаходимо у дослідженні [14,с.53-54], де 

обґрунтовуються наступні засоби державного регулювання в аналізованій 

сфері: посилення економічної безпеки підприємництва, формування системи 

захищеності його представників від рейдерства та злочинів у сфері порушення 

права приватної власності, формування економічних стимулів до зростання 

інвестиційно-інноваційної активності представників малого бізнесу, усунення 

трансакційних та трансформаційних витрат, спрощення дозвільної системи, 

формування інфраструктури фінансово-ресурсної підтримки малого бізнесу, 

розвиток міжгалузевої та міжсекторальної кооперації, створення локальних 

інтегрованих структур та систем. 

Очевидно, що такий перелік засобів державного регулювання видається 

доволі системним, комплексним та навіть вичерпним. Разом із тим, реалізувати 

всі можливі заходи та засоби державної політики ресурсно складно та часто не 

доцільно. Слід розуміти, які саме заходи (чи їх поєднання) найбільш важливі, 

доречні та ефективні в певний конкретний момент часу за відповідного стану 

функціонування сектору малого бізнесу та поточної ринкової кон’юнктури. А 

це потребує відповідної класифікації та ієрархії заходів і засобів державного 

регулювання розвитку сектору малого підприємництва.  

Виходячи з наведених вище міркувань та узагальнень, вважаємо, що 

базисні напрями регулювання та ключові аспекти розвитку сектора малого 

підприємництва – об’єкта регуляторної політики – можна представити як на 

рис. 1.5. Таким чином, за рахунок поєднання державної політики в рамках 

регуляторного та регулюючого напрямів здійснюватиметься комплексний вплив 

на відповідні об’єкти регулювання – параметри ролі сектору малого бізнесу в 

економічному зростанні держави, формуванні якісних та бажаних структурних 

співвідношень, забезпеченні системного розвитку національного господарства.  
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Рис. 1.5. Напрями регулювання та ключові аспекти розвитку сектора малого 
підприємництва як об’єкта регуляторної політики (авторська розробка) 

Напрями регуляторної політики 

Напрям 1 
(регуляторний): 

недопущення неякісних, 
неефективних та недоціль-них 

управлінських рішень 

Інструменти 
регулювання: 

 планування НПА: 
перегляд чинних 
регуляторних актів та 
ідентифікація 
інституційно-правових 
прогалин; 
 аналізу потенційних 
наслідків прийняття 
НПА: 
оцінювання ефектів та 
ефективності заходів; 
 підготовки рішень та 
проектів НПА: 
«бачення» політики; 
 оприлюднення проектів 
НПА: 
узгодження суб’єктами 
проектів рішень;  
 погодження проектів 
НПА: 
аналіз і опрацювання 
зауважень, узгодження 
положень рішень; 
 відстеження 
результативності 
прийнятих рішень: 
визначення цілей 
регулювання та 
прогнозних значень 
показників, їх порівняння з 
фактичними даними, 
розрахунки економічного 
та соціального ефектів 
 

Об’єкти регулювання: 

Аспект зростання 

 обсяги ВРП та ВВП; 
 обсяги інвестицій; 
 масштаби та рівень зайнятості і 
самозайнятості; 
 рівень оплати праці та 
соціального забезпечення; 
 розвиток інфраструктури; 
 масштаби соціальної 
відповідальності; 
 обсяги податкових платежів та їх 
частки в місцевих бюджетах 

Аспект структури 

 частка сектору МП в інвестицій-
ній та інноваційній активності; 
 рівень виробництва (реалізації) 
продукції з високим вмістом 
доданої вартості у секторі МП; 
 організаційно-правова та 
галузева структура сектору МП; 
 співвідношення зайнятості в сек-
торі МП та чисельності незайнятого 
економічно активного населення 
 рівень конкурентоспроможних 
робочих місць у секторі МП 

Аспект системи 
 рівень кооперації суб’єктів 
сектору МП та інших секторів; 
 обсяги субпідряду сектором МП; 
 рівень середнього класу та 
демократизації суспільства; 
 роль сектору МП в структурних 
характеристиках та 
конкурентоспроможності 
національного господарства 

Напрям 2 
(регулюючий): 

забезпечення своєчасної 
розробки та імплементації 

системи якісних НПА 

Елементи та засоби 
регулювання: 

 стратегування розвитку 
сектора МП: 
національна, регіональні 
та місцеві стратегії і 
програми розвитку МП; 
 забезпечення          
фінансово-економічних 
стимулів розвитку МП: 
фіскально-бюджетна, 
організаційно-управлінсь-
ка, адміністративна, 
інституційна підтримка; 
 формування системи 
фінансово-ресурсного 
забезпечення: 
розвиток інфраструк-
тури фінансово-кредит-
ного, кадрового, матері-
ально-технічного і тех-
нологічного забезпечення; 
 покращення системи 
управління сектором: 
покращення можливос-
тей публічно-приватних 
суб’єктів підтримки; 
 формування професій-
но-психологічного 
середовища бізнесу: 
інформаційна підтримка, 
популяризація іміджу, 
розвиток професійних 
навичок 

 

Зростання ділової активності населення, підвищення параметрів економічної та соціальної 
ефективності суб’єктів МП, реалізація потенціалу сектора в розвитку та зміцненні 

конкурентоспроможності національної економіки  

Вихід (результат) регуляторної політики 
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В підсумку така політика класично орієнтована на досягнення 

стратегічного результату – зростання ділової активності населення, підвищення 

параметрів економічної та соціальної ефективності суб’єктів малого 

підприємництва, реалізацію потенціалу сектора в розвитку та зміцненні 

конкурентоспроможності національної економіки. 

При цьому, потрібно звернути увагу й на такий важливий аспект, як 

принципи державного регулювання. У попередньому підрозділі дослідження 

були ідентифіковані принципи регуляторної політики. Водночас, слідуючи 

логіці поєднання регуляторного та регулюючого аспектів, запропоновані 

регуляторні принципи доцільно доповнити та узгодити з регулюючими. 

Так, в економічній літературі з проблем державного регулювання 

розвитку малого підприємництва запропоновано як низку вже усталених і 

класичних принципів, так і вузько спеціалізованих. 

До першої групи можна віднести склад принципів, розроблених і 

запропонованих М. Бутком та О. Попело. Науковці доводять, що державна 

політика в цій сфері має орієнтуватися на дотримання принципів цілісності та 

комплексності, селективності, партнерства, транспарентності, адаптивності, 

самостійності, евристичності, цілеспрямованості і плановості, науковості, 

соціальної орієнтованості, фрактальності [11,с.69]. Сюди також в значній мірі 

вписуються й принципи регулювання, передбачені в рамках Акту з питань 

малого бізнесу для Європи: середовища, що винагороджується, другого шансу, 

орієнтованості на потреби бізнесу, спрощеного доступу до фінансів, ресурсів і 

замовлень, кваліфікації кадрів, ін. [147]. 

Різноманіття загальних принципів державної регуляторної політики у 

сфері розвитку малого бізнесу знаходимо й у працях В. Кмітя, С. Реверчука, В. 

Рибчака [53;100;104] та ін. В підсумку їх вивчення та узагальнення додамо 

принципи: сталості, транспарентності, евристичності, планомірності, 

пріоритетності, ефективності, пріоритетності на міжнародних ринках, 

вирішення соціальних проблем суспільства, піднесення добробуту населення, 

доступність державної підтримки, участі у формуванні та реалізації державної 
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політики, створення рівних можливостей, відкритості і прозорості. 

Наявні й прояви виходу за рамки загальних принципів у цій сфері. 

Наприклад, визнаючи важливість поділу принципів на загальні та специфічні, І. 

Корогод до специфічних відносить принципи: компліментарності, 

локалізаційності, креативності, соціальної орієнтованості, релевантності, 

субсидіарності, синергії, інновативності та меритократійності [58,с.51]. 

Специфічні принципи регуляторної політики розвитку малого 

підприємництва згадуються й у працях інших науковців. Так, у дослідженні 

[22,с.104] запропоновано цікавий підхід, згідно якого принципи державної 

регуляторної політики подані за групами: 1) цільові (верифікаційності, 

динамічності, ефективності, конвергенції, компліментарності, мотиваційності, 

самодостатності), 2) стратегічні (субсидіарності, синергійності, евристичності, 

пріоритетності, інваріантності, мобільності, інтеграційності).  

У праці [112,с.104] до принципів державної регуляторної політики у сфері 

регулювання розвитку сектора малого підприємництва науковці відносять: 

доступності ресурсів, оригінальності та інноваційності підприємницьких 

рішень, спільності стратегій соціально-економічного зростання та розвитку 

бізнесу, законодавчого забезпечення механізмів підтримки, моніторингу стану 

та розвитку підприємницьких секторів. 

Але, як на наш погляд, слід зробити висновок, що в значній мірі 

результати наукового пошуку в аналізованій сфері дещо виходять за рамки 

практичної реалізованості. Мова йде про те, що принципи слугують т. зв. 

неформальними законами державного регулювання, яких потрібно 

дотримуватися для того, аби державна політика розвивалася у вірному напрямі. 

Відтак, їх перелік не може бути надто перебільшеним. В іншому разі вони 

навіть можуть конфліктувати один з одним. Часто їх підбір здійснюється, 

виходячи з цілей, а не рамкових умов регулювання, що також невірно. 

Додатковий аргумент – необхідність узгодження регулятивних принципів 

із регуляторними, а також ув’язка принципів із інструментами та завданнями 

державної політики розвитку сектора малого підприємництва, визначеними 
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вище. На таких засадах пропонована нами система принципів державної 

регуляторної політики розвитку сектору малого підприємництва набуває 

вигляду як на рис. 1.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Рис. 1.6. Сукупність принципів державної регуляторної політики розвитку 

малого підприємництва (авторська розробка) 

Відносно принципів регулюючого напряму, то сюди віднесені, як на наш 

погляд, найбільш важливі та пріоритетні принципи, дотримання яких дозволяє 

сформувати якісне бізнес-середовище, сприятливе для активізації 

підприємницької діяльності населення, становлення нових суб’єктів малого 

бізнесу, підвищення ефективності господарювання діючих та збалансованого 

розвитку підприємницького сектору національної економіки в цілому. 

Аргументація відносно кожного з визначених принципів наведена нижче.  

Так, принцип визначення означає розуміння представниками всіх органів 

влади на всіх рівнях управління економікою розвитку і зміцнення 

конкурентоспроможності малого підприємництва – невід’ємною умовою і 

засадничим положенням зростання економіки в цілому. 

Принцип системності та комплексності стосується того, що державна 

регуляторна політика розвитку малого підприємництва має бути цілісною та в 

повній мірі представленою в рамках різних функціонально-структурних органів 

Принципи: 
 необхідності; 
 прозорості; 
 відповідальності; 
 доцільності; 
 ефективності; 
 системності; 
 адресності; 
 передбачуваності; 
 звітності 

 
 

Принципи: 
 визнання; 
 системності та комплексності; 
 усунення трансакційних витрат та 
системних загроз; 
 державно-приватного партнерства; 
 рівності в конкуренції; 
 структурно-інституційної 
збалансованості; 
 випереджальних трендів розвитку; 
 моніторингу, контролю та 
відповідальності 

Принципи регуляторної політики 

Регуляторний напрям Регулюючий напрям 



55 

 

влади на всіх рівнях державного управління, зокрема планування та 

регулювання економіки – центральному, регіональному, місцевому, 

асоціативному, інфраструктурному, мікрорівні. 

Принцип усунення трансакційних витрат та системних загроз передбачає 

планування державної політики в аналізованій сфері передусім з орієнтацією та 

акцентуванням на недопущенні розвитку девіантних характеристик бізнес-

середовища, які, власне, і призводять до появи та зростання непередбачуваних 

витрат, пов’язаних з корупційною рентою, надмірним адміністративним тиском 

на бізнес, недосконалістю ринкового та конкурентного середовища і т. ін. 

Особливо важливо розуміти й необхідність недопущення реалізації системних 

загроз для бізнесу – рейдерства, порушення права приватної власності, 

монополізації ринків, корупції, тінізації економіки і т. ін. 

Дотримання і реалізація на практиці принципу державно-приватного 

партнерства дозволяє якісно замістити цілу низку традиційних інструментів 

регулювання у цій сфері, зокрема фінансово-ресурсної та організаційної 

підтримки, соціально-економічного розвитку територій, ширшого залучення 

представників малого бізнесу до державного замовлення, міжгалузевої та 

секторальної співпраці і т. ін.  

Принцип рівності в конкуренції особливо цінний безпосередньо в царині 

регуляторної політики, оскільки в нашому розумінні передбачає перевірку всіх 

нормативно-правових актів та інших рішень органів державної влади та 

управління, які плануються до впровадження, на предмет їх потенційного 

впливу на стан, умови і структуру конкуренції та конкурентного середовища, 

особливо у секторально-галузевому аспекті. Мова йде про недопущення 

формування переваг представників великого чи середнього бізнесу над 

об’єктивно слабшими (в частині конкурентної боротьби) та більш вразливими 

(до зміни факторів зовнішнього і внутрішнього середовища) суб’єктами малого 

бізнесу. 

Принцип структурно-інституційної збалансованості означає реалізацію 

державної політики у сфері розвитку малого підприємництва, яка базується на 
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інституційних реформах (формування якісного інституційно-правового, 

інституційно-інфраструктурного забезпечення функціонування та розвитку 

цього сектору економіки) і позитивних структурних зрушеннях (змінах у 

ключових структурних характеристиках функціонування сектору малого 

бізнесу, як-от – інноваційність, інвестиційний потенціал, прибутковість та 

ефективність, соціальна відповідальність, додана вартість) як ключових засад 

державного управління в ринково орієнтованих економіках світу.  

Принцип випереджальних трендів розвитку стосується державної 

підтримки не стільки традиційних товарів (робіт, послуг) суб’єктів малого 

бізнесу, як потенційно конкурентоспроможних на ринку. Йдеться про передові 

та інноваційні технології, продукти, пов’язані з інформаційними технологіями, 

засобами інтернет- та електроної комунікації, нововведення в сері 

біотехнологій, біоекономіки, інформаційно-комунікаційних технологій, 

енергетики і енерготехнологій, «здорового» суспільства тощо. Тобто 

конкурентоспроможність  сектору малого бізнесу є динамічною категорією і, 

відповідно, її забезпечення має реалізуватися на засадах стратегічного бачення 

нових товарів та ринків у найближчій перспективі. 

Дотримання принципу моніторингу, контролю та відповідальності має 

змінити негативну ситуацію, характерну для України, зокрема відносно 

відсутності будь-якої відповідальності представників влади за політику, що 

реалізується. З іншої сторони, упровадження інструментів відповідальності 

неможливе за відсутності моніторингу, аналізу і відстеження результативності 

та ефективності регуляторних актів. Відтак, дотримання цього принципу здатне 

змінити на краще ситуацію в цій сфері.  

Потрібно визнати, що зарубіжний досвід регуляторної політики, в тому 

числі у сфері розвитку малого підприємництва, засвідчує як позитивні 

практики, так і недоліки та прорахунки. Відповідно, його опрацювання, що є 

предметом наступного підрозділу дослідження, дозволяє сформувати важливі 

теоретико-методичні висновки в контексті можливостей, переваг і недоліків 

впровадження тих, чи інших інструментів та засобів цієї політики в реаліях 
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національної економіки. 

 

1.3. Світовий досвід реалізації ефективної регуляторної політики у 

сфері розвитку малого підприємництва 

 

Узагальнення світового досвіду у сфері регуляторної політики доцільно 

розпочати з загальної еволюції та інституціоналізації цього поняття в різних 

частинах світу. Вважається, що вперше цей термін у сьогочасному трактуванні 

почали застосовувати у США у 70-х роках минулого століття (1977 р.), а на 

початку 1980-х років було інституціоналізовано поняття та процедуру аналізу 

регуляторного впливу (далі – АРВ), в оригіналі та міжнародній практиці – 

Regulatory Impact Assessment – центрового місця в системі заходів регуляторної 

політики.  

Хоча, слід відмітити, що у законодавстві Данії термін АРВ з’явився дещо 

раніше – у 1966 р., втім належного розширення і поширення на все законодавче 

поле набув лише з 1993 р. У Великобританії процедури АРВ впровадили у 1985 

р. та розширили у 1996 р., у Польщі прийняли у 2001 р., а в Європейському 

Союзі – у 2003 р.  

В період 1980-2000-х років лише в низці найбільш економічно 

розвинених держав застосовувалася процедура АРВ, але вже на початку цього 

сторіччя більшість держав світу впровадили і в рамках національного 

законодавства, і в частині процедур з регулювання економічних процесів та 

явищ інструмент аналізу регуляторного впливу. Це, в тому числі, стало 

чинником високого рівня розвитку та ефективності регуляторної політики, що 

підтверджується їх значно вищими балами за методикою Global Indicators of 

Regulatory Governance (Глобальних показників регуляторного управління) 

Світового Банку (табл. 1.2). 
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Таблиця 1.2 

Показники глобального регуляторного управління Світового Банку  для 

України та деяких інших держав, 2019 р. (узагальнено автором за [142]) 

Країни 

Інтеграль-
ний 

коефіцієнт,  
0-5,0 балів 

Структурні індекси 

Плану-
вання 

регулятор-
них актів,                   
0-1,0 бала 

Обґрунту-
вання 

регулятор-
них актів,   
0-1,0 бала 

Консуль-
тації щодо 
регулятор-
них актів, 
0-1,0 бала 

Оціню-
вання 

впливу 
регулятор-
них актів,                     
0-1,0 бала 

Законо-
давча 

доступ-
ність,             

0-1,0 бала 

Україна 3,0 0,75 0,25 0 1,0 1,0 
Австрія, Болгарія, 
Гонконг,  Естонія, 
Канада, Корея,  
Коста Ріка, Мексика, 
Норвегія, Польща, 
Тайвань, Хорватія, 
Швейцарія, Японія 

5,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Вірменія 4,0 1,0 1,0 1,0 0 1,0 
Азербайджан 3,0 1,0 1,0 0 0 1,0 
Білорусь 3,5 1,0 0,75 0,75 0 1,0 
Грузія 3,75 0,75 1,0 0,25 0,75 1,0 
Казахстан 4,75 0,75 1,0 1,0 1,0 1,0 
Молдова 4,75 1,0 1,0 0,75 1,0 1,0 
Румунія 3,5 0 1,0 0,75 0,75 1,0 
РФ 4,75 1,0 1,0 1,0 0,75 1,0 
Словаччина 4,0 1,0 1,0 0 1,0 1,0 
Таджикистан 2,75 0,75 0,5 0,5 0 1,0 
Угорщина 4,75 1,0 1,0 1,0 0,75 1,0 
Узбекистан 3,75 0,75 1,0 1,0 0 1,0 

До прикладу, такі країни, як Австрія, Болгарія, Гонконг,  Естонія, Канада, 

Корея,  Коста Ріка, Мексика, Норвегія, Польща, Тайвань, Хорватія, Швейцарія, 

Японія, отримали найвищі бали за всіма аспектами якості регуляторної 

політики. 

Натомість, Україна посідає низькі позиції. Інтегральний індекс для нашої 

держави становив 3,0, тоді як більшість наших сусідів та держав з колишнього 

соціалістичного табору досягли знано кращих результатів у царині 

регуляторної політики. Азербайджан мав аналогічний показник, а поступався 

Україні лише Таджикистан (2,75). Натомість, Казахстан, РФ та Молдова мали 

практично найвищі значення за рівнем якості управління регуляторною 

політикою. 

Звернімо увагу, що в Україні слід особливу увагу привернути до таких 



59 

 

аспектів якості управління регуляторною політикою, як консультування щодо 

регуляторних актів (0 балів) та їх обґрунтування (0,25 бала). Існують резерви 

також й в покращенні системи планування регуляторних актів (0,75 бала).   

Вивчення світового досвіду регуляторної політики стосується також 

аналізу і узагальнення тих, чи інших його характеристик, ключових аспектів. 

Передусім звернімо увагу на те, що АРВ законодавчо розповсюджується не на 

всі рішення влади. Так, у США процедури АРВ поширюються на все нове 

законодавство та підзаконні регуляторні акти; у Великобританії – на всі 

нормативно-правові та регулюючі рішення (як нові, так і діючі), що мають 

вплив на функціонування суб’єктів господарювання, неурядові організації, 

соціальні та державні структури; у Данії – всі нові законодавчі ініціативи, але 

не поширюється на підзаконні акти; у Польщі – всі нові нормативно-правові 

акти та рішення, але не аналізується чинне законодавство. 

Наявний й аспект т. зв. «форми власності» або джерела походження 

нормативно-правового акту. Так, у США та Канаді процедура АРВ 

застосовується лише до прийняття владних рішень, які передбачають бюджетні 

видатки; у Нідерландах та Великобританії – для всіх нормативно-правових 

актів; у Південній Кореї та Чехії – для рішень лише органів влади і місцевого 

самоврядування, але в разі доведення їх доцільності. 

Додамо, що найбільшого поширення практика АРВ набула в ЄС та тут 

навіть еволюціонувала у свої нові більш ефективні форми (на сьогодні – 

політику якісного управління). В ЄС аналізу піддаються всі регуляторні та 

нерегуляторні пропозиції з економічними, соціальними та екологічними 

наслідками, рішення, які критично змінюють параметри регулювання тієї, чи 

іншої сфери економіки, а також безпосередні дії з прямими інструментами та 

засобами регуляторної політики – делегування повноважень, відповідність, 

відстеження, оприлюднення, обрання регулюючих інструментів і т. ін. 

Цей аспект важливий у ключі високої витратомісткості адміністрування 

державної регуляторної політики. Відповідно, її поширення на всі і діючі і нові 

нормативно-правові рішення об’єктивно призводить до зростання 
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організаційно-управлінських та фінансово-ресурсних витрат. Відтак, у 

більшості країнах застосовується підхід, коли об’єктами регуляторної політики 

стають здебільшого нові нормативно-правові акти, а також діючі, але ті, які 

мають стратегічний характер впливу на функціонування і розвиток 

національної економіки. 

Особливо примітно, що в перелік таких стратегічних нормативно-

правових актів у більшості держав світу потрапляють аспекти регулювання 

сектору малого підприємництва. Це, наприклад, Великобританія (законодавчі 

дії, які мають вплив на діяльність суб’єктів господарювання), Данія (де всі 

рішення, пов’язані з підприємництвом, аналізуються спеціалізованою групою 

осіб з бізнес-тестування), Польща (де тестуються всі рішення, що мають вплив 

на підприємництво, фінанси, ринок праці та будь-які аспекти 

конкурентоспроможності бізнесу, територій, економіки).  

У дослідженні [54,с.192] особливий наголос робиться на такому аспекті 

світового досвіду регуляторної політики, як її інституційний базис, причому 

навіть не стільки інституційно-правовий, як інституційно-організаційний. 

Практикою країн, де регуляторна політика набула свого успіху, показано, що ці 

процеси мають належним чином плануватися, організовуватися та 

координуватися. Для цього найбільш вдалим інструментом слугує створення 

спеціально-уповноваженого органу в структурі вищих органів державного 

управління з поширенням його повноважень в просторово-галузевому аспекті. 

Але тут навіть більше прикладне значення має не тільки наявність такої 

структури з її представництвами, як, по-перше, можливості і компетенції такого 

уповноваженого органу та, по-друге, на базі чи в рамках якої функціонально-

структурної владної вертикалі він створюється і функціонує. Відомі приклади 

заснування спеціально вповноваженої за регуляторну політику інституції на 

базі адміністративних органів влади, юридичної гілки влади, асоціативних 

організацій, ін. Зауважимо, що країни колишнього соціалістичного табору 

пішли шляхом формування спеціалізованого урядового органу в цій сфері на 

базі державної служби з питань підтримки малого підприємництва, що, на нашу 
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думку, слід вважати позитивним, адже такий підхід дозволяє максимально 

ув’язати політику держави у сфері розвитку малого бізнесу та регуляторні 

процедури узгодження відносин влади і підприємництва. 

Інший важливий у теоретико-методичному плані аспект зарубіжного 

досвіду регуляторної політики полягає у відстеженні результативності 

регуляторних актів. Це питання і ця проблема стали актуальними для США, 

коли співпали процеси впровадження і удосконалення регуляторної політики та 

активного розвитку малого приватного бізнесу. Відповідно, зросла потреба в 

структурно-інституційному регулюванні та посиленні контролю за галузево-

секторальними характеристиками функціонування підприємницького сектору. 

На сьогодні найбільш прогресивними є практики систематичного 

моніторингу якості АРВ, особливо в ув’язці з кількісно-якісним оцінюванням 

міри впливу на параметри економічного зростання, якості і стабільності 

функціонування розвитку внутрішнього ринку і його сегментів. На нашу думку, 

без впровадження таких інструментів система управління регуляторною 

політикою стає неповноцінною та не в повній мірі функціональною.  

Звернімо увагу на те, що в міжнародній практиці в рамках регуляторної 

політики набув поширення термін проведення «регуляторної гільйотини». Так, 

у праці [65,с.45] зазначається, що «регуляторна гільйотина» стосується 

діяльності, орієнтованої на послаблення регулюючого впливу влади, звуження 

регуляторної бази, проведення дерегуляції економіки. Це важливі засади та 

умови сприятливого середовища для здійснення підприємницької діяльності, 

активізації малого бізнесу, підвищення рівня інвестиційної привабливості 

держави та її територій. 

Таким чином, поняття «регуляторної гільйотини» отримало позитивний 

зміст та зводиться до успіхів у сфері дерегуляції бізнесу. Існує ціла низка 

досліджень, де висвітлюються результати реалізації цього інструменту 

державної регуляторної політики. Так, в залежності від держав термін 

проведення «регуляторної гільйотини» становить від 4 до 12 місяців; її мета 

передбачає регулювання, формальні вимоги, платні дозволи та перевірки; 
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кількість регулювань передбачає від кількох сотень до понад десяти тисяч; 

відсоток, ліквідованих за результатами реформи нормативно-правових актів – в 

середньому 21-58 %; частка регулювань, спрощених реформою, – 7-30 %. 

Все ж зауважимо, що охарактеризований аспект регуляторної політики 

має неоднозначний зміст і характер. Так, з однієї сторони, дійсно зменшення 

чисельності регулюючих актів та спрощення системи регулювання є прямим 

чинником до формування високого рівня мотивації для приватного бізнесу і 

розвитку малого підприємництва, але, з іншої сторони, це також може 

призвести і до послаблення системи державного контролю і адміністрування 

ключових економічних процесів та параметрів ведення комерційної 

господарської діяльності. 

Відтак, на нашу думку, метод «регуляторної гільйотини» потрібно 

«розумно» замістити принципами якісного і продуманого державного 

регулювання та адміністрування. Очевидно, що кількість регуляторних актів та 

регулюючих процедур слід оптимально обмежити, але, при цьому, мають бути 

чітко визначеними та інституціоналізованими ключові функції та завдання 

державної регуляторної політики. 

Є підстави говорити про такий окремий аспект світового досвіду 

регуляторної політики, як її принципи. Як вже зазначалося, принципи є 

невід’ємним елементом регулювання, оскільки вони встановлюють певні 

фреймові умови і засади, в яких, власне, і відбувається регулювання. Вихід за їх 

рамки може означати прорахунки в регулюванні, запуск певних процесів, які 

матимуть деструктивні наслідки. З огляду на це склад принципів регуляторної 

політики та умови їх дотримання визначні в плані успішності регулювання. 

Як зазначається у [126,с.117], склад принципів, застосовуваних у тих, чи 

інших державах світу достатньо типовий. Пояснюється це в певній мірі 

наслідуванням базових положень міжнародного законодавства в цій сфері. Так, 

в країнах ЄС здебільшого дотримуються принципів необхідності, 

пропорційності, субсидіарності, прозорості, відповідальності, доступності та 

простоти. Організацією економічного співробітництва та розвитку визначений 
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аналогічний список принципів, за виключенням лише принципу необхідності. 

Відповідно до цього більшість країн – членів цих структур у внутрішньому 

законодавстві прописали саме ці принципи. 

Але у міжнародній практиці наявні й суттєві відмінності. До прикладу, в 

Канаді до принципів регуляторної політики відносяться: результативність, 

економічна ефективність, своєчасність, прозорість та відповідальність; у 

Великобританії – пропорційність, відповідальність, послідовність, прозорість та 

адресність. Звідси робимо висновок, що ідентифікація та врахування принципів 

– річ обов’язкова, але не стільки важливий їх перелік, як їх зорієнтованість та 

відповідність характеру і завданням реалізації регуляторної політики в тій, чи 

іншій країні, а також відповідній спеціалізації регулювання. У нашому випадку 

– у сфері розвитку сектора малого підприємництва держави. Відповідно, 

доцільно забезпечити ув’язку і узгодження регуляторних (базових) та 

регулюючих принців в аналізованій сфері. 

Відносно України, то прискіпливий аналіз відповідного складу принципів 

регуляторної політики дозволяє зробити висновок, що це такий собі симбіоз 

європейського та американського підходів, що, в принципі, прийнятно, але 

недоліком можна вважати неврегульованість складу принципів регуляторної 

політики за стратегічними напрямами її реалізації саме в частині державного 

регулювання економіки. 

Зауважимо, що істотне прикладне значення має вивчення зарубіжного 

досвіду регуляторної політики в аспекті сучасних трендів її розвитку та 

модернізації. Як вже зазначалося, на етапі впровадження регуляторної політики 

мова йшла про її сутнісно-змістові характеристики, мету і завдання розробки і 

застосування процедур АРВ. Надалі, на початку 2000-х років Європейською 

Комісією був розроблений та впроваджений метод т. зв. «якісного 

регулювання» («better regulation») як новий більш сучасний вектор розвитку 

регуляторної політики. Втім, через декілька років цей підхід зазнав значної та 

справедливої критики і був заміненим на метод «smart regulation» (політики 

«розумного» регулювання). 



64 

 

Як зазначається у [128,с.163-165], дана концепція покликана значно 

підвищити ефективність регуляторної політики, а також краще задовольнити 

інтереси її суб’єктів та об’єктів, адже усуває недоліки надмірного державного 

втручання і контролю, а також і покращує адміністрування та перевірку 

владних рішень. В її основі – три ключові критерії: по-перше, оперування 

«життєвим циклом» процесів (на всіх етапах – від розробки до скасування дії), 

по-друге, орієнтування і на якість регулювання і при цьому на економічний, а 

також і на соціальний розвиток, по-третє, акцентування на ефективності та 

результативності. 

При цьому, важливо вести мову й про три ключових інституційних 

базиси концепції «розумного регулювання». Це: 1) комплексна система АРВ на 

всіх етапах управлінського процесу, 2) наявність центрального і допоміжних 

органів регуляторної політики для належної координації співробітництва між 

органами законодавчої, виконавчої та контролюючої влади, 3) створення і 

впровадження інструментів для активної і повноцінної участі в регуляторній 

політиці інших суб’єктів – підприємств, організацій, населення, територіальних 

громад. 

Вважаємо таку практику сучасною і прогресивною, відтак, її положення 

та інституціональні і організаційні аспекти слід враховувати при формуванні і 

удосконаленні державної регуляторної політики у сфері розвитку малого 

підприємництва.  

Примітно, що в аналітичній записці на тему «Щодо актуальних проблем 

регуляторної політики та напрямів їх вирішення» аналізується міжнародний 

досвід регуляторної політики безпосередньо в прив’язці до регулювання 

проблемних аспектів розвитку малого підприємництва. Зазначається на 

необхідності застосування принципу упровадження процедур і методик 

кількісного оцінювання регуляторного впливу на діяльність представників 

малого бізнесу [129]. 

Більше того, роль аналізованого сектора національного господарства на 

функціонування і зростання економіки – неоціненна, позитивним і 



65 

 

загальновизнаним є й вплив на сталий та демократичний розвиток суспільства, 

а, відтак, у всьому світі розуміється й надвисока вартість (з огляду як на вигоди, 

так і можливі збитки) регуляторного середовища для малого бізнесу. 

Підсумком цього стало прийняття у ЄС в 2008 р. т. зв. «Акту малого бізнесу», а 

в його рамках – спеціального інструменту SME-test, завдяки якому з’явилася 

можливість більш якісного оцінювання і прогнозування наслідків прийняття 

нормативно-правових актів на стан функціонування та перспективи розвитку 

підприємництва [138]. 

Аналізований інструмент підтвердив свою ефективність і був включений 

до арсеналу засобів Better Regulation Toolbox у 2017 р. [140], а також до 

новорозроблених нормативів і процедур ЄС щодо впливу регуляторних актів на 

функціонування сектору мікро-бізнесу [145]. Вказаним підтверджується як 

актуальність, розуміння критичної важливості, а також і необхідність 

врахування при удосконаленні та подальшому розвитку регуляторної політики 

принципів і параметрів її впливу на сектор малого підприємництва. 

Вважаємо, що такого роду «запобіжники» потрібно впроваджувати у всіх 

практиках з регуляторної політики. Але вони мають поширюватися не тільки на 

сектор малого бізнесу, але й на стратегічно важливі сектори, сегменти, сфери, 

галузі та види економічної діяльності, навіть на окремі підприємства чи їх 

об’єднання. Частковим прикладом тут може слугувати практика, яка 

застосовується в ЄС та деяких інших державах світу, і полягає у аналізі 

наслідків впровадження змін в системі державного регулювання економіки на 

стан як глобальної, так і регіональної конкуренції, якість «роботи» 

внутрішнього ринку та його сегментів. 

Відповідні рекомендації розроблені та впроваджені Організацією 

економічного співробітництва та розвитку – «Інструментарій оцінювання 

впливу на конкуренцію» [144]. Методикою передбачається застосування 

спеціального опитувальника. Усі питання, що отримали негативні відповіді, 

підлягають детальному аналізу і перегляду.  

Застосування такого інструменту стало б вельми ефективним у країнах з 
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низькою ефективністю державної антимонопольної політики, адже 

передбачається створення або спеціальних незалежних, або при регуляторних 

службах, антимонопольних комісій, які, власне, і провадять відповідні 

перевірки впливу регуляторних актів на стан конкуренції в країні (досвід 

Мексики, Південної Кореї та ін. держав). 

Додамо, що велика увага в зарубіжній практиці відводиться відстеженню 

результативності регулювання. До прикладу, Організацією економічного 

співробітництва та розвитку було впроваджено т. зв. інструмент «ex-post», що в 

подальшому поширився й на країни Європейського Союзу [140]. Відповідно, 

відстеження ефективності та результативності регуляторних актів стало 

невід’ємною практикою практично на всіх географічних теренах регуляторного 

законодавства, увійшовши в складові елементи т. зв. «регуляторного циклу». 

З іншої сторони, в зарубіжній практиці відомі й приклади формального 

ставлення чи формального принципу в питаннях відстеження результативності 

регуляторних актів. Відповідно, для таких держав характерною стала нижча 

ефективність регуляторної політики, що в підсумку позначилося й на 

послабленні конкурентних позицій бізнесу спочатку на зовнішніх, а потім і на 

внутрішньому національному ринку. Відповідно, питання відстеження 

наслідків, оцінювання ефективності та результативності в рамках регуляторної 

політики має стати повноцінним і якісним інструментом. 

Як показує позитивний зарубіжний досвід, відстеження має стати 

завершальним (контексті «регуляторного циклу») етапом регуляторної 

політики, що передбачає повторне системно-періодичний аналіз 

результативності регуляторних актів та в разі необхідності – його перегляд. 

Учасниками на цьому етапі виступають регуляторні органи, суб’єкти 

регулювання, погоджувальні органи, профільні постійні комісії місцевих рад. 

У дослідженні [35,с.21] аналізується аспект зарубіжного досвіду 

реалізації державної регуляторної політики, пов’язаний з інституційно-

правовим забезпеченням дерегулювання бізнесу. Наводиться приклад 

Великобританії, де політика в цьому напрямі базується на дворівневому 
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підході. 

На першому рівні застосовуються методи: 1) інституціоналізації на 

центральному рівні управління лише базисних засад регуляторної політики, 

тоді як їх деталізація є прерогативою органів державного управління нижчих 

рівнів, 2) якнайширшого залучення до низки регуляторних процедур 

неурядових організацій та бізнес-асоціацій, що мають можливості та 

компетенції для більш прискіпливого вивчення їх наслідків і поведінки 

економічних агентів при їх зміні, 3) заміщення законодавчих норм т. зв. 

«кодексами практичної діяльності регуляторних органів» з чіткими 

нормативно-методичними поясненнями щодо їх діяльності та очікуваних 

результатів. 

На другому рівні впроваджено спеціальний інститут оцінювання 

пропозицій проектів регуляторних актів. Для цього розроблено чи не найбільш 

чітку і конкретну методику (процедуру), в рамках якої перевірці піддаються 

аспекти: мети регулювання, сегментів бізнесу та видів економічної діяльності, 

зростання витратомісткості, впливу на великий бізнес, труднощів та всіх 

складових витрат на регулювання, впливу на конкуренцію, альтернативних 

шляхів вирішення проблем та результатів їх аналізу, деякі інші питання. 

Такий досвід доволі цікавий і, беззаперечно, містить прикладний аспект. 

Чим більш регламентованими є процедури аналізу і контролю регуляторного 

акту, а інституційно-правове забезпечення регуляторної політики – 

повноцінним і завершеним, тим об’єктивно вищою буде її ефективність та 

позитивний вплив на регулювання розвитку економіки і її ключових секторів, 

включно з малим бізнесом. 

Як зазначається у [143], достатньо глибокої уваги та вивчення потребує й 

аспект надання державою публічних послуг в рамках регуляторної політики, 

що особливо важливо у контексті регулювання розвитку малого бізнесу, у т. ч. 

через те, що тут специфічної ваги набуває т. зв. «комунікування» владних, 

бізнесових структур та громадськості. 

До прикладу, у відповідних цілях в Німеччині створено і ефективно 
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функціонує інститут державного управління з надання публічних послуг. Його 

місія зводиться до покращення інформаційно-комунікаційного та 

організаційно-управлінського середовища формування і надання приватно-

публічних послуг. Останнім часом як найбільш раціональний та ефективний 

інструмент політики в цьому напрямі все більше проявилося е-урядування. 

Залучення до таких заходів суб’єктів сектора інформаційних та комунікаційних 

технологій дозволило розробити спеціалізовані програми для поширення, 

надання і отримання відповідних послуг. 

Очевидно, що й подальший розвиток регуляторної політики, підвищення 

рівня якості її впровадження також тісно корелює з розвитком е-урядування та 

якнайширшим впровадженням інформаційно-комунікаційних технологій у 

відносини влади, бізнесу і громадськості. Це сприятиме вищому рівню 

прозорості регуляторних процедур, кращому висвітленню інформації, що 

стосується регуляторних рішень, та значному розширенню кола її поширення, 

пришвидшенню комунікації прямих і опосередкованих суб’єктів – учасників 

регуляторних процедур тощо. 

Для належної імплементації світового досвіду розвитку е-урядування слід 

інституціоналізувати, а також забезпечити дотримання в країні відповідних 

принципів державної політики. У дослідженні [124] в підсумку його аналізу 

зроблено висновки, що у Великобританії ключовими принципами в цій сфері є: 

визначення стандартів, інформаційної відкритості, консультування, готовності 

до надання повноцінної допомоги, вивчення та виправлення стану, 

раціонального залучення і використання ресурсів; у Канаді – 

професіональності, вчасності надання інформації, ввічливості та 

професіоналізму службовців, справедливості та ефективності; у Фінляндії – 

якості персоналу, впровадженості процедур, високого рівня якості 

обслуговування споживача, економічної результативності; у Німеччині 

відповідний склад принципів постійно уточнюється та регулюється т. зв. 

«службами гарантованого сервісу (новими моделями адміністрування)», як 

правило, зводиться до суто параметрів якості і ефективності надання послуг, 
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але й враховуються роль та участь громадськості і бізнес-середовища. 

На нашу думку, сама наявність принципів у цій сфері важлива, проте при 

формуванні їх складу доречно визначити вузький список ключових критеріїв 

для всіх суб’єктів комунікації в рамках е-урядування – представників влади, 

бізнесу і громадськості. В будь-якому разі, класично оцінювачем якості та 

доступності послуг завжди виступає їх споживач. 

Немалу роль тут відіграє також і встановлення чітких регламентів роботи 

владних структур з населенням, у т. ч. шляхом передачі повноважень на нижчі 

рівні державного управління, де об’єктивно кращою є обізнаність щодо обсягів 

і структури відповідних запитів у рамках регуляторної політики в сфері 

розвитку малого підприємництва та безпосередньо е-урядування.  

Зауважимо, що великих успіхів у таких починаннях було досягнуто в 

Угорщині [95], де більша частина відповідних послуг на законодавчому рівні 

делегована муніципалітетам. Що важливо, виділене й достатнє фінансово-

ресурсне забезпечення для якісного виконання поставлених на муніципалітети 

завдань. Головний принцип тут такий: організація та вирішення проблеми має 

відбуватися саме на тому рівні, на якому вона й виникає, тобто на локальному. 

В значній мірі за рахунок дотримання цього принципу й була забезпечена 

висока ефективність міжсуб’єктної комунікації в рамках регуляторної політики, 

у т. ч. й в частині регулювання розвитку сектору малого підприємництва. 

Визначені вище ключові засади та положення світового досвіду 

регуляторної політики, а також перспективи та можливості його впровадження 

в Україні узагальнені в табл. 1.3. 

В контексті предмету дослідження, а саме – регуляторної політики 

розвитку малого підприємництва, необхідно додати й окремі аспекти 

зарубіжного досвіду, пов’язаного безпосередньо з дерегулюванням 

підприємництва. Адже це чи не найбільш вагомий чинник і передумова 

зростання ділової активності населення, шлях до масового підприємництва, 

появи і розвитку великої чисельності нових малих форм господарювання. 
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   Таблиця 1.3 

Результати узагальнення світового досвіду регуляторної політики 

розвитку малого підприємництва (узагальнено автором) 
Елементи 
(заходи) 

регуляторної 
політики 

Характеристика елементів Доцільність та аспекти впровадження в 
Україні 

Міра 
поширення 
регуляторної 
політики 

Регуляторні процедури 
поширюються або лише на нові 
НПА, а також нові та частково 
чинні НПА, визначені за певними 
ознаками 

Поширення регуляторної політики на 
нові рішення влади та чинні НПА, що 
регулюють стратегічно важливі для 
економіки сфери (умови 
підприємництва, інвестиції та інновації, 
стратегічні галузі та підприємства, 
державне адміністрування, ін.)  

Організаційна 
структура 
управління 

Створення спеціально 
вповноваженого органу з питань 
реалізації регуляторної політики 

Формування вертикально-
горизонтально орієнтованої структури 
управління, здатної реалізувати та 
поєднати регуляторну та регулюючу 
функції регуляторної політики  

Інструментарій 
оцінювання 
ефективності  

Упровадження методики 
моніторингу та кількісно-якісного 
оцінювання потенційних і 
фактичних наслідків регуляторних 
актів 

Розвиток системи інформаційно-
аналітичного та професійно-
консалтингового супроводу 
регуляторної політики  

Принципи 
політики 

Встановлення переліку чітких і 
зрозумілих, визнаних принципів, 
що будуть витримані в процесі 
удосконалення та реалізації 
регуляторної політики 

Визначення базових регуляторних 
принципів, а також складу 
спеціалізованих (для регулювання в 
конкретній сфері) принципів 

Напрями 
модернізації 
регуляторної 
політики 

Впровадження, поширення і 
розвиток засад та принципів «smart 
regulation» (політики «розумного» 
регулювання)  

Адаптація положень «розумного» 
регулювання, узгодження регуляторних 
принципів, перехід на процесно-
орієнтований підхід в рамках 
регуляторної політики 

Засоби 
тестування 
галузево-
секторального 
впливу 

Імплементація нормативно-
методичного та процедурного 
забезпечення  різного роду тестів та 
перевірок щодо впливу 
регуляторної політики на 
секторальний і галузевий розвиток 

Застосування спеціальних тестів 
оцінювання регуляторного впливу на 
розвиток і структурні характеристики 
сектора малого підприємництва, а також 
стратегічних галузей та видів 
економічної діяльності 

   

Достатньо обґрунтовані висновки з цього питання знаходимо у [18,с.229-

230], де узагальнено два визначальних шляхи відносно якісної політики 

дерегуляції бізнесу: 1) поступальний, 2) швидкий. Яскраво вираженими 

ознаками першого підходу є досвід Іспанії, Італії, Швеції та деяких інших країн. 

Спільним для них практиками стало зменшення видів діяльності, що 
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підлягають ліцензуванню та отриманню різного роду дозволів, скорочення 

чисельності адміністративних процедур та перевірок суб’єктів господарювання, 

а також гармонізація міжнародного законодавства, зокрема в частині надання 

іноземним інвесторам права використовувати місцеві норми. 

Представниками іншого шляху політики дерегулювання стали країни 

ЦСЄ. Спільним для них методом були кардинальні зміни, пов’язані з 

прийняттям цілого пакету регулюючих заходів у напрямі виявлення та 

ліквідації неефективних, недоцільних та «застарілих» нормативно-правових 

актів, положень інструкцій. 

Більше того, для країн, де був впроваджений відповідний тип політики 

дерегуляції, спільним став й т. зв. різнорівневий підхід до перегляду та 

удосконалення положень законодавства, що регулюють підприємницьку 

діяльність. Так, спочатку була проведена комплексна «ревізія» всіх 

нормативно-правових актів та регулюючих засобів на центральному рівні 

управління, надалі – на регіональному і в кінцевому підсумку – на місцевому 

рівні. Але додамо, що багаторівневий метод на цьому не обмежився і 

передбачав також аналіз і скасування (або, принаймні, обмеження чи 

скорочення) нормативно-правових актів, які були прийняті на нижчих рівнях 

управління, але фактично стосувалися «продовження» регулюючого впливу з 

вищих «площадок» системи державної влади чи самоврядування. 

Додамо, що в аспекті регулювання чи дерегулювання з огляду на 

можливість досягнення або ж недосягнення визначеної мети і операційних 

завдань значно важливішим стає не стільки «чистота» дотримання норм і 

положень регуляторної політики, її процедур, як – подальше впровадження 

регулюючих заходів, компетенції, компетентності та можливості представників 

влади відносно вміння досягти поставлених цілей і завдань.  

Відомо, що в перекладі з грецької слово «політика» означає мистецтво 

управління. Відповідно, в рамках регуляторної політики розвитку малого 

підприємництва потрібно говорити про мистецтво досягнення мети, 

стратегічних і поточних цілей регулювання. Про такі йшлося вище. Це 



72 

 

передовсім – кількісні та якісні параметри ефективності функціонування і 

розвитку цього сектора економіки, реалізації його економічного потенціалу, а 

також функцій і завдань в системі соціально-економічного розвитку держави. 

Відповідно, регуляторна політика буде абсолютно неефективною без 

подальшої її пролонгації в рамках державного регулювання розвитку сектору 

малого підприємництва, для чого будуть опрацьовані, розроблені та 

зреалізовані відповідні механізми, інструменти та засоби регулювання.  

В багатьох державах світу ці аспекти та особливості були усвідомленими 

і в рамках регуляторної політики прийняті відповідні нормативні та 

адміністративні запобіжники. Так, як можемо це бачити в дослідженні [47], 

інструмент нормативного превентування стосується законодавчого закріплення 

строгого алгоритму утвердження, удосконалення чи заміни нормативно-

правових актів у сфері регулювання господарської діяльності; інструмент 

адміністративного превентування передбачає утворення структур публічного 

адміністрування, власне, відповідальних за всі процеси, що відбуваються в 

державі чи на різних рівнях системної ієрархії управління економікою у царині 

прийняття чи зміни регуляторних актів, а також наділених спеціальними 

компетенціями підтримувати прийняття якісних і ефективних нормативно-

правових актів та навпаки – стримувати інституціоналізацію неякісних чи 

неефективних, загрозливих для стабільного розвитку підприємницького сектора 

національної економіки та економічної безпеки держави в цілому владних 

рішень. 

  

Висновки до розділу 1 

 

1. Регуляторна політика у сфері малого підприємництва є невід’ємним 

елементом системи державного регулювання розвитку цього сектору 

національного господарства, відповідальним за підвищення рівня якості 

державного управління шляхом створення необхідного нормативно-правового 

середовища здійснення підприємницької діяльності, її адміністрування з боку 
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органів влади і місцевого самоврядування, формування умов, необхідних для 

активізації малого бізнесу, реалізації його ролі в економіці, зміцнення 

конкурентоспроможності та покращення структурних характеристик сектора 

малого підприємництва. Метою регуляторної політики розвитку малого 

підприємництва є забезпечення високого рівня якості державної політики у 

сфері розвитку сектору малого підприємництва країни.  

Центральним елементом державної регуляторної політики розвитку 

малого підприємництва є формування якісного нормативно-правового поля 

комерційної господарської діяльності, а допоміжними – економічний, 

організаційний, інфраструктурний та ресурсний складові. Реалізація державної 

регуляторної політики потребує формування і реалізації системної сукупності 

інструментів за групами: нормативно-процедурні, функціональні, структурні, 

управлінські, інституційно-організаційні, спеціалізовані.  

2. Важливим об’єктом регуляторної політики є сектор малого 

підприємництва, а саме процеси, які відбуваються в його межах, та їх наслідки 

у функціонуванні системи національного господарства. За такого підходу 

об’єктами регулювання стають ключові параметри функціонування і розвитку 

сектору малого бізнесу за такими групами аспектів, як 1) соціально-економічне 

зростання, 2) структурні характеристики, 3) системні властивості. Відповідний 

вплив на об’єкт регулювання здійснюється державою із застосуванням 

інструментів, елементів та засобів регулювання за умови збалансованого 

поєднання регуляторного та регулюючого напрямів політики. Завдання 

першого – не допустити прийняття неякісних, неефективних та недоцільних 

управлінських рішень; другого – забезпечити своєчасність розробки та 

імплементації системи якісних щодо розвитку і підвищення ефективності 

функціонування малого бізнесу нормативно-правових актів. 

3. Світовим досвідом напрацьовано достатній масив як позитивних 

практик, так і прорахунків під час реалізації державної регуляторної політики 

розвитку малого підприємництва. Відтак, узагальнення цих результатів є 

вагомим теоретико-прикладним внеском у дослідження аналізованої проблеми, 
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вивчення якого дало підстави до усвідомлення і попереднього бачення змісту 

таких ключових елементів державного регулювання в цій сфері, як міра 

поширення регуляторної політики, організаційна структура управління її 

реалізацією, інструментарій оцінювання ефективності, принципи регуляторної 

політики, напрями її удосконалення і модернізації, засоби тестування галузево-

секторальної ефективності. Зроблено висновки, як ці аспекти враховуються в 

рамках формування ефективної регуляторної політики розвитку вітчизняного 

сектору малого підприємництва.   

Результати досліджень автора щодо формування теоретико-методичних 

основ формування і реалізації регуляторної політики розвитку малого 

підприємництва висвітлені у публікаціях [80;81;83;85].  
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РОЗДІЛ 2 

АНАЛІЗ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ 

МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ 

 

2.1. Аналіз стану функціонування та розвитку малого 

підприємництва 

 

Висвітленню результатів сучасного стану розвитку та ефективності 

функціонування сектору малого підприємництва України присвячені 

результати багаточисельних досліджень, проведених як вітчизняними, так і 

зарубіжними науковцями, а також внутрішніми та зовнішніми економічними та 

громадськими організаціями, рейтинговими агентствами тощо. Недостатньою, 

але все ж певною інформативною основою – характеристикою розвитку малого 

бізнесу в Україні слугують й статистичні дані на центральному, регіональному, 

місцевому та мікроекономічному рівнях формування і оприлюднення 

інформації. 

В підсумку є всі підстави стверджувати про нестабільність цього сектора 

національної економіки та нереалізацію свого значного і економічного і 

соціального потенціалу, однією з причин чого стала й недостатня ефективність 

регуляторної політики в цій сфері. Так, станом на 2017 р. в Україні здійснювало 

діяльність 322,9 тис. од. малих підприємств та 1,47 млн осіб фізичних осіб – 

підприємців (табл. 2.1, табл. А.1 Додатку А). Зазначені показники не можуть 

вважатися високими, адже в розрахунку на 1 тис. осіб населення припадало 

лише 7,6 од. малих підприємств та 34,5 фізичних осіб – підприємців, що значно 

менше, ніж не лише у високорозвинених, але й в державах із середнім рівнем 

економічного розвитку. 

На нашу думку, нераціональною є й сформована в нашій державі 

структура суб’єктів малого бізнесу. Мова йде про співвідношення фізичних та 

юридичних осіб, а також представників сектору мікропідприємництва (табл. 

А.2, А.3 Додатку А), адже для забезпечення стабільного функціонування і 
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розвитку сектору малого бізнесу важливо аби домінуюча частина його 

представників була саме суб’єктами – юридичними особами.  

Таблиця 2.1 
Базисні показники розвитку малого підприємництва в Україні  

у 2010-2017 рр. (складено за [36, с. 19-23]) 

Показники 
Роки Відносні 

відхилення, % 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017 / 
2010 

2017 / 
2016 

Кількість суб’єктів господарювання, тис. од. 
загалом, у т. ч. 2162,0 1679,9 1578,8 1702,2 1915 1958,4 1850,1 1789,4 82,8 96,7 
- підприємства 357,2 354,3 344,0 373,8 324,6 327,8 291,2 322,9 90,4 110,9 
- фізичні особи-
підприємці 1804,8 1325,6 1234,8 1328,4 1590,4 1630,6 1558,9 1466,5 81,3 94,1 

Кількість суб’єктів господарювання на 10 тис. осіб наявного населення, од. 
загалом, у т. ч. 236 183,5 173,5 187 223 229 217 211 89,4 97,2 
- підприємства 78 77 76 82 76 77 68 76 97,4 111,8 
- фізичні особи-
підприємці 394 290 271 292 370 381 365 345 87,6 94,5 

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг), млрд грн 
загалом, у т. ч. 779,2 807,8 916,3 933,8 981,3 1319,0 1652,0 2067,8 2,7 р. 125,2 
- підприємства 568,3 607,8 672,7 670,3 705,0 937,1 1177,4 1482,0 2,6 р. 125,9 
- фізичні особи-
підприємці 210,9 200,0 243,6 263,5 276,3 381,9 474,6 585,8 2,8 р. 123,4 

Кількість зайнятих працівників, млн осіб 
загалом, у т. ч. 4,95 4,44 4,28 4,29 4,12 3,84 3,87 3,96 80,0 102,3 
- підприємства 2,16 2,09 2,05 2,01 1,69 1,58 1,59 1,66 76,9 104,4 
- фізичні особи-
підприємці 2,79 2,35 2,23 2,28 2,43 2,26 2,28 2,30 82,4 100,9 

 
Це більш стабільна форма господарювання, надійніший партнер для 

міжгалузевої і міжсекторальної співпраці, працевлаштування та ін. Попри те, в 

Україні ситуація протилежна і на одне мале підприємство – юридичну особу 

припадає близько 4,5 фізичних особи – підприємці.  

Суттєвим недоліком потрібно вважати спадну динаміку чисельності 

вітчизняних суб’єктів малого бізнесу. Зокрема, кількість малих підприємств за 

2010-2017 рр. зменшилася на 34,3 тис. од. (на 9,6 %), а кількість фізичних осіб – 

підприємців – на близько 400 тис. од. (на 18,7 %). В загальному представництво 

сектора малого підприємництва за аналізований період скоротилося на 17,2 %, 

а в розрахунку на одиницю населення – на 10,6 %. 

Очевидно, що чинників, які призвели до такої ситуації багато. Це і 

політико-економічна нестабільність в державі, недосконалість і високий рівень 
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ризику економіко-правового середовища бізнесу, складність доступу до 

ресурсів, ринків, фінансів та інвестицій (зовнішні фактори), і брак 

кваліфікованих кадрів, висока вартість інвестицій та кредитів, організаційна 

складність започаткування власної справи (внутрішні перешкоди). 

В будь-якому разі, ці тенденції призвели й до зменшення чисельності 

зайнятих у цьому секторі економіки. Якщо у 2010 р. у вітчизняному малому 

підприємництві було зайнято 4,95 млн осіб, то до 2017 р. цей показник 

зменшився до 3,96 млн осіб, що складало лише 80,0 %. Більше того, вищі темпи 

спаду характерні саме для підприємств – 23,1 %, тоді як для фізичних осіб – 

підприємців – 17,6 %. Таким чином, є підстави вести мову й про послаблення 

соціальної ролі малого бізнесу в економіці нашої держави. 

Хоча, як показано у табл. 2.1, для сектора малого підприємництва 

України характерне нарощування обсягів господарської діяльності, що 

позитивно (рис. 2.1, 2.2).  
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Рис. 2.1. Кількість суб’єктів господарської діяльності у секторі малого 

підприємництва в Україні у 2001-2017 рр. (складено за [33; 36, с. 19;39, с. 19]) 

Так, обсяги реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) малих 

підприємств ще у 2010 р. становили 568,3 млрд грн, а до 2017 р. збільшилися до 

1482,0 млрд грн (темпи зростання склали 2,6 разу). За 2010-2017 рр. темпи 
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зростання обсягів реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) фізичних осіб 

– підприємців становили 2,8 разу. 

360,1
440,0

496,7 461,2

1482,0

1177,4

937,1

568,3
607,8

672,7
705,0670,3

243,6
200,0210,9196,0205,0

153,1119,1

381,9

263,5

585,8

474,6

276,3

100,0

300,0

500,0

700,0

900,0

1100,0

1300,0

1500,0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

мл
рд

 г
рн

Малі підприємства Фізичні особи-підприємці
 

Рис. 2.2. Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктами 

господарської діяльності у секторі малого підприємництва в Україні  

у 2006-2017 рр. (складено за [36, с. 19; 39, с. 19]) 

При цьому, варто звернути увагу на те, що попри вищі темпи зростання 

реалізації у секторі фізичних осіб, масштаби їх діяльності залишалися 

меншими, ніж у секторі юридичних осіб. Так, у 2017 р. в сегменті фізичних осіб 

– підприємців обсяги реалізації склали 585,8 млрд грн, тоді як у сегменті 

юридичних осіб – малих підприємств – 1482,0 млрд грн. Зазначене є 

додатковим аргументом на користь вищої стабільності і прогнозованості 

господарювання підприємств в порівнянні з підприємцями.  

На наш погляд, цей аспект потребує врахування й в рамках 

удосконалення вітчизняної регуляторної політики, що дозволило б або 

стимулювати відновлення масштабів діяльності малих підприємств, або 

сприяти зміцненню конкурентних позицій фізичних осіб – підприємців.  
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Є підстави вести мову про високий рівень ролі сектору малого бізнесу в 

економіці України. Основою для такого висновку є інформація, подана на рис. 

2.3 та у табл. А.4, А.5 та А.6 Додатку А.  
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Рис. 2.3. Показники макроекономічного розвитку сектору малого 

підприємництва в Україні у 2010-2017 рр., % (складено за [36, с. 19-23; 39, с. 
205]) 

 

Так, високою (69,3 %, у т. ч. 49,8 % – було забезпечено малими 

підприємствами – юридичними особами та 19,5 % – фізичними особами – 

підприємцями) є частка сектора малого підприємництва у ВВП країни. При 

цьому, з 2014 р. по 2017 р. цей показник лише збільшувався і виріс на 7,5 в. п., 

що істотно. 

Меншою (але також суттєвою) є роль сектора малого підприємництва у 

а) частки суб’єктів малого підприємництва у обсязі 
валового внутрішнього продукту 

б) частки суб’єктів малого підприємництва у загальному 
обсязі реалізованої продукції (товарів, послуг) 

в) частки суб’єктів малого підприємництва у загальній 
кількості суб’єктів господарювання 

г) частки суб’єктів малого підприємництва у загальній 
кількості зайнятих працівників 
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обсязі реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) національної економіки. 

Відповідні показники у 2017 р. становили 24,9 %, 17,8 % та 7,1 %. Варто 

звернути увагу на те, що аналізований показник з 2011 р. по 2017 р. мав 

виключно висхідну динаміку. У 2011 р. його значення становило 19,2 % та до 

2017 р. збільшилося на 5,7 в. п. 

Ще вищими були значення частки вітчизняних суб’єктів малого 

підприємництва у загальній чисельності суб’єктів господарювання в Україні. За 

2010-2017 рр. представники сектора малого підприємництва стабільно обіймали 

понад 99,0 % всіх економічних агентів нашої держави. Хоча, співвідношення 

часток малих підприємств та фізичних осіб – підприємців в економіці України 

(як 17,9 % до 81,2 %) є, скоріше, свідченням критичного інституційно-

організаційного дисбалансу, на який важливо звернути увагу під час 

удосконалення регуляторної політики розвитку малого підприємництва 

України. 

Високою, хоча й меншою, ніж за чисельністю суб’єктів господарювання, 

залишається роль вітчизняного сектора малого бізнесу у створенні робочих 

місць. Станом на 2017 р. на суб’єкти малого підприємництва припадало 48,6 % 

зайнятості в економіці країни. При цьому 20,4 % забезпечували малі 

підприємства та 28,2 % – фізичні особи – підприємці, що одночасно є й певним 

аргументом на користь раціональної підтримки державою функціонування 

такого інституту, як фізичні особи – підприємці.     

За 2010-2017 рр. (попри провал у 2011-2013 рр.) спостерігалося певне 

посилення ролі сектору малого бізнесу в забезпеченні зайнятості населення. 

Відповідний показник у 2010 р. становив 46,0 % та до 2017 р. зріс на 2,6 в. п.; у 

більшій мірі був спричинений саме створенням нових робочих місць у сегменті 

фізичних осіб підприємців, де було забезпечено 2,3 в. п. зростання за 2010-2017 

рр. 

Трактування наведених даних і тенденцій неоднозначне. Дійсно, з одного 

боку, вказане є свідченням високої ролі сектору малого бізнесу, але, з іншого (і 

це, на наш погляд, більш справедливий висновок), – навпаки, слабкості системи 
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національного господарства в цілому і нераціональності структурних 

пропорцій, що тут утворилися. Попри зорієнтованість об’єкта дослідження на 

розвиток сектора малого підприємництва, все ж вважаємо, що при 

удосконаленні державної регуляторної політики важливо опиратися на 

загальнонаціональні інтереси. Відтак, важливо таргетуватися не тільки на 

кількісні параметри розвитку сектору малого бізнесу, але й на формування 

раціональніших структурних характеристик. 

Більш якісні висновки в контексті передумов ключових 

макроекономічних тенденцій функціонування та розвитку сектору малого 

підприємництва можна зробити на підставі даних в обсязі та структурі його 

активів. Так, за 2010-2017 рр. активи вітчизняних малих підприємств суттєво 

зросли – у 2,1 рази, сягнувши позначки 2,7 трлн грн (табл. 2.2, рис. А.1, А.2 

Додатку А). При цьому відбулися й динамічні зрушення в складі капіталу. Так, 

при прирості необоротних активів за цей період на 82,3 % приріст оборотних 

активів був значнішим – у 2,3 рази, що є свідченням зміщення акцентів з 

виробничих видів економічної діяльності більше в русло комерційно-

торговельних. 

Зростання активів малих підприємств України за 2010-2017 рр. у більшій 

мірі відбулося за рахунок приросту довгострокових (2,6 разу) та 

короткострокових (3,0 рази) зобов’язань, що об’єктивно послабило фінансову 

стійкість сектора малого бізнесу, адже призвело до зростання частки 

зобов’язань в порівнянні з власним капіталом підприємств. Так, частка 

довгострокових зобов’язань в структурі активів вітчизняних малих підприємств 

у 2010 р. становила 16,8 %, тоді як до 2017 р. зросла до 20,4 %. Відповідні 

показники щодо короткострокових зобов’язань склали 48,8 % та 69,3 %. Таким 

чином, сумарна частка зобов’язань збільшилася до 89,7 %, що є свідченням 

наднизької фінансової стійкості цього сектора національного господарства 

держави.  

Ці тенденції не могли не позначитися на погіршенні фінансово-

економічного стану вітчизняного малого бізнесу, зокрема сектору юридичних 
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осіб – малих підприємств. Як видно з інформації, поданої у табл. 2.3, табл. А.7 

та рис. А.3 Додатку А, для аналізованого сектору економіки у 2010-2017 рр. 

характерним був виключно від’ємний фінансовий результат, що призвело й до 

незадовільних значень рентабельності підприємств.     

Таблиця 2.2 
Показники активів та зобов’язань малих підприємств в Україні  

у 2010-2017 рр., млрд грн (складено за [36, с. 157-171; 37, с. 75-78; 39, с. 86-
89]) 

Показники 
Роки 

Відносні 
відхилення, 

% 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017 / 
2010 

2017 / 
2016 

Актив 
- необоротні 502,8 564,7 587,9 637,9 730,2 861,8 760,4 916,5 182,3 120,5 
- оборотні 786,9 889,5 942,6 985,5 971,6 1273,4 2355,2 1810,0 2,3 р. 76,9 
- необоротні активи, 
утримувані для 
продажу, та групи 
вибуття 

1,0 1,9 1,3 1,7 1,9 2,2 2,7 4,3 4,3 р. 159,3 

Пасив 
- власний капітал 441,4 468,1 488,1 479,9 347,6 384,8 224,7 278,9 63,2 124,1 
- довгострокові 
зобов’язання і 
забезпечення 

216,4 260,0 269,9 298,9 354,3 418,2 451,5 557,2 2,6 р. 123,4 

- поточні 
зобов’язання і 
забезпечення 

629,5 722,4 772,5 844,8 1001,1 1333,4 2440,0 1892,1 3,0 р. 77,5 

- зобов’язання, 
пов’язані з необорот-
ними активами та 
групами вибуття 

3,5 5,6 1,4 1,5 0,7 0,9 2,3 2,6 74,3 113,0 

Баланс 1290,8 1456,1 1531,9 1625,1 1703,7 2137,3 3118,5 2730,8 2,1 р. 87,6 
 

Особливо відчутними стали низькі значення рентабельності 

інвестиційного капіталу – «мінус» 26,6 % у 2017 р. Хоча й рентабельність 

власного капіталу (як одна з ключових характеристик інвестиційної 

привабливості бізнесу) також залишалася низькою – «мінус» 7,5 %. До 

позитивного можна віднести хіба певне підвищення рівня показників 

рентабельності вітчизняних малих підприємств за 2010-2017 рр. 
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Таблиця 2.3 
Показники фінансово-економічного стану малих підприємств в Україні  

у 2010-2017 рр. (складено за [36, с. 157-210; 37, с. 75-99; 38, с. 86-97]) 

Показники 
Роки Абсолютні 

відхилення, ± 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017 / 
2010 

2017 / 
2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Показники рентабельності за чистим прибутком, % 

Рентабельність усієї 
господарської 
діяльності 

-5,7 -2,5 -3,3 -6,2 -26,5 -13,6 -3,6 -2,0 3,7 1,6 

Рентабельність активів -1,5 -0,7 -1,0 -1,8 -10,5 -5,5 -1,0 -0,8 0,7 0,2 
Рентабельність 
основних засобів -3,9 -1,9 -2,5 -4,6 -24,6 -13,7 -4,2 -2,3 1,6 1,9 

Рентабельність 
оборотних активів -2,5 -1,2 -1,6 -3,0 -18,5 -9,3 -1,4 -1,2 1,3 0,2 

Рентабельність 
власного капіталу -4,5 -2,3 -3,0 -6,1 -51,6 -30,7 -14,3 -7,5 -3,0 6,8 

Рентабельність 
позикового капіталу -2,3 -1,1 -1,4 -2,6 -13,2 -6,7 -1,1 -0,9 1,4 0,2 

Рентабельність 
інвестиційного 
капіталу 

-94,7 -31,6 -40,7 -77,2 -654,4 -335,8 -54,4 -26,6 68,1 27,8 

Показники ділової активності 
Коефіцієнт оборотності 
капіталу, рази 2,3 2,4 2,3 2,4 2,4 2,3 2,6 1,8 -0,5 -0,8 

Коефіцієнт оборотності 
запасів, рази 3,4 3,2 3,3 3,3 4,7 4,2 4,5 4,4 1,0 -0,1 

Коефіцієнт оборотності 
дебіторської 
заборгованості, рази 

1,4 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 0,7 1,3 -0,1 0,6 

Коефіцієнт оборотності 
грошових коштів, рази 16,3 14,6 14,6 12,9 13,3 13,8 14,7 15,7 -0,6 1,0 

Коефіцієнт оборотності 
власного капіталу, рази 1,3 1,3 1,4 1,4 2,0 2,4 5,2 5,3 4,0 0,1 

Коефіцієнт оборотності 
кредиторської 
заборгованості, рази 

1,1 1,0 1,0 1,0 1,8 1,9 2,1 2,2 1,1 0,1 

Тривалість одного 
обороту капіталу, дні 158 150 158 148 149 158 136 195 27 29 

Тривалість одного 
обороту запасів, дні 106 113 111 110 77 85 80 83 -23,0 3,0 

Тривалість погашення 
дебіторської 
заборгованості, дні 

266 279 273 287 292 294 548 274 8,0 -274,0 

 
 
 
 
 



84 

 

Продовження табл. 2.3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Тривалість поповнення 
грошовими коштами, 
дні 

22 25 25 28 27 26 24 23 1 -1 

Тривалість погашення 
кредиторської 
заборгованості, дні 

338 352 348 375 199 186 174 160 -178,0 -14,0 

Показники фінансової стійкості 
Коефіцієнт мобільності 1,57 1,58 1,60 1,54 1,33 1,48 3,10 1,97 0,40 -1,13 
Індекс постійного 
активу 1,14 1,21 1,20 1,33 2,10 2,24 3,38 3,29 2,15 -0,09 

Коефіцієнт фінансової 
незалежності 
(автономії) 

0,34 0,32 0,32 0,30 0,20 0,18 0,07 0,10 -0,24 0,03 

Коефіцієнт фінансової 
залежності 0,66 0,68 0,68 0,70 0,80 0,82 0,93 0,90 0,24 -0,03 

Коефіцієнт фінансової 
стабільності  0,52 0,47 0,47 0,42 0,26 0,22 0,08 0,11 -0,41 0,03 

Коефіцієнт 
фінансового ризику 0,48 0,53 0,53 0,58 0,74 0,78 0,92 0,89 0,41 -0,03 

Коефіцієнт маневре-
ності власного 
капіталу 

0,36 0,36 0,35 0,29 -0,08 -0,16 -0,38 -0,29 -0,65 0,09 

Коефіцієнт 
забезпечення 
оборотних активів 
власними коштами 

0,20 0,19 0,18 0,14 -0,03 -0,05 -0,04 -0,05 -0,25 -0,01 

Показники ліквідності 
Коефіцієнт абсолютної 
ліквідності 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,03 0,05 -0,01 0,02 

Коефіцієнт швидкої 
(проміжної) 
ліквідності  

0,93 0,91 0,89 0,86 0,77 0,73 0,82 0,71 -0,22 -0,11 

Коефіцієнт загальної 
(поточної) ліквідності 1,25 1,23 1,22 1,17 0,97 0,96 0,97 0,96 -0,29 -0,01 

Коефіцієнт критичної 
ліквідності 0,98 0,96 0,95 0,92 0,82 0,79 0,86 0,77 -0,21 -0,09 

Показники майнового стану 
Коефіцієнт зносу 
основних засобів 0,35 0,32 0,36 0,37 0,31 0,47 0,56 0,49 0,14 -0,07 

Коефіцієнт 
придатності основних 
засобів 

0,65 0,68 0,64 0,63 0,69 0,53 0,44 0,51 -0,14 0,07 

Коефіцієнт 
іммобілізації основних 
засобів 

0,19 0,19 0,18 0,19 0,22 0,23 0,13 0,17 -0,02 0,04 

Фондовіддача, грн 2,29 2,22 2,45 2,22 1,85 1,94 3,00 3,15 0,86 0,15 
Фондомісткість, грн 0,44 0,45 0,41 0,45 0,54 0,52 0,33 0,32 -0,12 -0,01 
Фондоозброєність, тис. 
грн/осіб 50 62 64 70 92 126 101 119 69 18 
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Одним із ключових чинників погіршення фінансово-економічного стану 

малих підприємств України було зниження рівня їх ділової активності. Зокрема 

тривалість одного обороту запасів у 2017 р. склала 83 дні, що далеко не може 

вважатися високим значенням навіть для найбільш трудомістких видів 

економічної діяльності та таких, для яких характерна висока тривалість обороту 

активів і ресурсів. Більше того, в малому бізнесі оборотність активів та запасів 

традиційно вища. Натомість, низькими слід вважати значення всіх показників 

ділової активності вітчизняних малих підприємств, частина яких ще й 

знизилася у 2017 р. до 2010 р. 

Особливо негативними слід вважати значення параметрів фінансової 

стійкості малих підприємств України. Так, за 2010-2017 рр. істотно 

погіршилися коефіцієнти: фінансової незалежності (на 0,24) фінансової 

стабільності (на 0,41), фінансового ризику (на 0,41), маневреності власного 

капіталу (на 0,65) та забезпеченості оборотних активів власними коштами (на 

0,25). Значення практично всіх цих показників опустилися нижче прийнятного 

рівня, що дає підстави вести мову про низку фінансову стійкість вітчизняного 

сектора малого бізнесу. 

Відтак, в процесі удосконалення регуляторної політики держави у сфері  

розвитку малого підприємництва важливо забезпечити не лише покращення її 

технічних процедур, але й сприяти значному спрощенню рівня доступу і 

витратомісткості залучення та використання ресурсного, зокрема фінансового, 

забезпечення здійснення комерційної господарської діяльності. 

На сучасному етапі поступу національної економіки погіршилися й 

базисні параметри ліквідності вітчизняних малих підприємств. Так, за 2010-

2017 рр. знизилися значення коефіцієнтів: абсолютної ліквідності (на 0,01), 

швидкої ліквідності (на 0,22), загальної ліквідності (на 0,29) та критичної 

ліквідності (на 0,21), що, на нашу думку, ускладнило спроможність суб’єктів 

сектора малого бізнесу до швидких своєчасних розрахунків з кредиторами та 

зовнішніми контрагентами. Це загрозливо, оскільки безпосередньо призводить 

до нарощування схильності малих форм господарювання до їх банкрутства. 
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Зазначене актуалізує важливість інституціалізації нових більш якісних та 

ефективних інституцій фінансово-кредитної підтримки малого бізнесу, а також 

елементів бізнес-інфраструктури здатних допомогти забезпечити вихід 

суб’єктів малого підприємництва зі скрутної ситуації посланого фінансового 

стану і ліквідності. 

Про все ще існуючий потенціал відновлення обсягів господарської 

діяльності та нарощування виробничих потужностей вітчизняних малих 

підприємств свідчать показники їх майнового стану. Зокрема, за 2010-2017 рр. 

підвищилися показники фондовіддачі (на 0,86) та фондоозброєності малих 

підприємств (на 69 тис. грн/особу). Хоча залишаються проблеми з високим 

рівнем зносу та низькими темпами оновлення основних засобів в аналізованому 

секторі економіки. 

Зауважимо, що під час модернізації регуляторної політики розвитку 

малого підприємництва України достатня увага має бути приділена й 

зростанню соціальних аспектів розвитку сектора малого бізнесу. Аргументів 

тут не менше, ніж в економічному аспекті. Так, до прикладу, попри 

інституціалізацію критерію 50 осіб зайнятих для малих підприємств у 2017 р. в 

середньому на таких працювало 5 осіб персоналу, що в десять раз менше, а за 

2010-2017 рр. цей показник знизився на 16,7 % – з 6 до 5 працюючих (табл. 2.4). 

Середньомісячна заробітна плата у 2017 р. становила 4171 грн, що в 

незначній мірі відхилялося від законодавчо встановленого розміру мінімальної 

заробітної плати, а середні в розрахунку на одне підприємство витрати на 

соціальні заходи ледь перевищили 10 тис. грн. 

При цьому, до позитивного можна віднести тенденцію до зростання 

витрат на персонал в розрахунку на одне підприємство з 17,1 тис. грн у 2010 р. 

до 56,6 тис. грн у 2017 р. (у 3,3 рази), а також витрат на оплату праці в 

розрахунку на одне підприємство – з 12,9 тис. грн у 2010 р. до 46,4 тис. грн у 

2017 р. (у 3,6 рази).  

Спостерігаються й позитивні зрушення в продуктивності праці на малих 

підприємствах, але вони, у значно більшій мірі обумовлені інфляційними 
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процесами та неоднаковими темпами зростання виробництва і реалізації 

продукції (товарів, робіт, послуг) в порівнянні з тенденціями зайнятості на 

підприємствах малого бізнесу України. 

   Таблиця 2.4 

Показники соціально-економічного розвитку малих підприємств в Україні  
у 2010-2017 рр. (складено за [36, с. 157-210; 37, с. 75-99; 39, с. 86-97]) 

Показники 
Роки 

Відносні 
відхилення, 

% 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017 / 
2010 

2017 / 
2016 

Середня кількість 
найманих працівників 
в розрахунку на одне 
підприємство, осіб 

6 6 6 5 5 4 5 5 83,3 100,0 

Витрати на персонал в 
розрахунку на одне 
підприємство, тис. грн 

17,1 29,5 37,1 35,4 28,5 32,3 37,9 56,6 3,3 р. 149,3 

Витрати на оплату 
праці в розрахунку на 
одне підприємство, 
тис. грн 

12,9 22,1 27,3 26,2 21,0 24,0 31,1 46,4 3,6 р. 149,2 

Середньомісячна 
заробітна плата 
працівників, грн 

1072 1477 1751 1846 1981 2478 3018 4171 3,9 р. 138,2 

Витрати на соціальні 
заходи в розрахунку на 
одне підприємство, 
тис. грн 

4,3 7,4 9,9 9,2 7,5 8,3 6,8 10,2 2,4 р. 150,0 

Продуктивність праці, 
тис. грн  263,1 290,8 328,1 333,5 417,2 593,1 740,5 892,8 3,4 р. 120,6 

 

В процесі удосконалення вітчизняної регуляторної політики розвитку 

малого підприємництва важливо вести мову й про усунення критичних 

деформацій і диспропорцій функціонування цього сектору економіки в 

просторово-структурному аспекті. Передусім акцентуємо на регіональних 

нерівномірностях. До прикладу, коефіцієнт диференціації (за виключенням 

даних Донецької і Луганської областей) чисельності малих підприємств в 

розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення у 2017 р. становив 6,8 разу 

(різниця між Чернівецькою областю (41 підприємство) та м. Києвом (279 од.) 

(табл. 2.5, табл. Б.1-Б.15 Додатку Б)). 
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Таблиця 2.5 
Показники розвитку малих підприємств за регіонами України* у 2017 р. 

(складено за [109, с. 21-101]) 

Регіони 
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Україна 76 4,6 27,7 -0,7 892,8 4173 5 
Вінницька 55 4,8 23,0 7,2 809,3 3835 6 
Волинська 51 3,9 27,5 3,7 704,1 3545 6 
Дніпропетровська 82 5,0 26,8 2,3 975,0 3887 5 
Донецька 24 3,0 22,6 -14,8 665,9 3951 4 
Житомирська 50 3,8 29,5 3,7 622,3 3550 6 
Закарпатська 44 2,7 23,9 1,0 551,5 3492 5 
Запорізька 81 3,6 22,4 6,3 745,6 3437 4 
Івано-Франківська 53 3,0 20,9 0,8 626,1 3450 4 
Київська 106 5,0 24,5 0,5 969,7 4365 5 
Кіровоградська 77 4,4 19,3 -4,2 849,4 3429 5 
Луганська 15 3,4 20,4 11,5 643,3 3346 5 
Львівська 68 4,2 28,2 1,0 728,9 4040 5 
Миколаївська 91 3,4 21,7 3,7 771,2 3241 4 
Одеська 97 4,2 24,4 1,6 834,5 3708 5 
Полтавська 68 4,4 25,1 0,2 811,7 3620 5 
Рівненська 43 3,7 30,5 2,5 619,2 3380 6 
Сумська 49 4,0 27,7 6,0 663,5 3536 6 
Тернопільська 43 4,2 23,3 -29,0 692,0 3649 6 
Харківська 80 4,6 30,4 3,3 852,2 3762 5 
Херсонська 74 3,5 23,3 6,7 733,7 3217 4 
Хмельницька 51 3,6 23,7 -10,7 619,8 3574 5 
Черкаська 69 4,0 22,3 4,5 787,0 3535 5 
Чернівецька 41 2,8 30,4 2,0 488,4 3407 6 
Чернігівська 54 4,1 26,9 6,1 678,4 3417 6 
м. Київ 279 6,0 33,9 -4,8 1262,4 5725 4 
* Без урахування тимчасово окупованої території АР Крим і м. Севастополя, а також без частини зони 
проведення Операції об’єднаних сил 

 

Суттєво різняться й масштаби господарської діяльності в розрахунку на 

одне мале підприємство. До прикладу, обсяги реалізованої продукції (товарів, 

робіт, послуг) в середньому на одному малому підприємстві у 2017 р. у 

Закарпатській області становили 2,7 млн грн (найнижче значення), а у м. Києві 
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– 6,0 млн грн, Дніпропетровській та Київській областях – по 5,0 млн грн 

(найвищі значення). Відповідно, різниця склала 2,22 та 1,85 разу. 

При цьому масштаби діяльності не достатньо тісно корелювали з її 

результативністю. Попри те, що у більшості регіонах держави спостерігалися 

позитивні значення рентабельності господарської діяльності до оподаткування, 

у низці областей цей показник був від’ємним, зокрема у Донецькій області – 

«мінус» 14,8 %, у Кіровоградській області – «мінус» 4,2 %, у Тернопільській 

області – «мінус» 29,0 %, у Хмельницькій області – «мінус» 10,7 %, у м. Києві – 

«мінус» 4,8 %. 

Зазначений чинник позначився й на нерівномірному територіальному 

розподілі прибуткових та збиткових малих підприємств в Україні. У 2017 р. 

найнижчою була збитковість у Кіровоградській (19,3 %), Луганській (20,4 %) та 

Тернопільській (20,9 %) областях; найвищою – у м. Києві (33,9 %), Рівненській 

(30,5 %), Харківській та Чернівецькій (по 30,4 %) областях. 

Підтвердженням суттєвих просторово-структурних диференціацій 

функціонування та розвитку сектору малого підприємництва в Україні слугує й 

інформація відносно рівня продуктивності праці. Зокрема, в середньому по 

державі показник становив 892,8 тис. грн, але вищими за цю позначку були 

значення лише у Дніпропетровській та Київській областях, м. Києві, у решти 

регіонах продуктивність праці була нижчою. 

Варіювалися й показники рівня оплати праці. Так, середньомісячна 

заробітна плата на малих підприємствах України у 2017 р. склала 4173 грн. 

Показник Херсонської області становив 3217 грн, що було на 23,0 % менше 

середньодержавного, тоді як значення показника у м. Києві (5725 грн) було на 

37,2 % вище середньодержавного. 

Менш помітними були регіональні диференціації відносно ролі малих 

підприємств України в забезпеченні зайнятості. В середньому в державі 

показник склав 5 осіб в розрахунку на одне підприємство при найвищих 

значеннях у 6 осіб та найнижчих – 4 особи зайнятих. 

Як видно з даних, поданих у табл. 2.6, для України характерні й 
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диференціації в динамічних аспектах функціонування та розвитку сектору 

малого підприємництва. Так, якщо в середньому по державі кількість малих 

підприємств на 10 тис. осіб наявного населення за 2010-2017 рр. скоротилася 

(на 2,6 %), то для багатьох регіонів характерний приріст цього показника й 

доволі суттєвий – у Вінницькій та Кіровоградській областях темпи приросту 

склали 22,2 %, у Чернігівській області – 25,6%, у Київській області – 29,3 %, у 

Черкаській області – 32,7 %. 

В динамічному аспекті до позитивного можна віднести якісні зрушення за 

такими ключовими параметрами функціонування малих підприємств, як обсяги 

реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) в розрахунку на одне 

підприємство (показник збільшився у 2,9 рази за 2010-2017 рр.), частка 

збиткових підприємств (яка скоротилася на 13,7 %), рентабельність 

господарської діяльності (яка зросла на 2,1 %), продуктивність праці (показник 

зріс у 3,4 рази). Попри розбіжності у темпах нарощування відповідних 

показників, загалом в областях України в переважній більшості характерні 

аналогічні тенденції. 

При цьому, до негативного віднесемо ситуацію з тенденцією до зниження 

рівня зайнятості на малих підприємствах у всіх (окрім Одеської, Харківської та 

Чернівецької областей) регіонах України. Зокрема, в середньому по Україні за 

2010-2017 рр. показник (в розрахунку на одне підприємство) скоротився на 16,7 

%. Найбільше зменшення за аналізований період характерне для Хмельницької 

(37,5 %), Донецької Житомирської, Запорізької, Івано-Франківської, 

Рівненської, Сумської, Херсонської та Чернігівської (33,3 %) областей. 
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Таблиця 2.6 
Базисні зростання показників розвитку малих підприємств за регіонами 

України* у 2010-2017 рр. (складено за [109, с. 21-101; 108, с. 47-188]) 
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Продовження табл. 2.6 
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* Без урахування тимчасово окупованої території АР Крим і м. Севастополя, а також без частини зони 
проведення Операції об’єднаних сил 
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На підставі вище наведеного доречно вести мову про необхідність 

урахування потреби в мінімізації чинників, а також проявів та наслідків 

зростання просторово-територіальних диспропорцій і диференціацій в процесі 

удосконалення вітчизняної регуляторної політики розвитку сектору малого 

підприємництва.      

Різняться й дані щодо обсягів та ефективності функціонування 

вітчизняних малих підприємств за видами економічної діяльності. Так, з 

інформації, наведеної у табл. 2.7, табл. В.1-В.15 Додатку В, можна зробити 

висновок, що порівняно вищим був рівень ефективності господарської 

діяльності в такому виді економічної діяльності, як сільське, лісове та рибне 

господарство (обсяги реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тут у 2017 

р. становили 2,4 млн грн; частка збиткових підприємств складала лише 13,9 %; 

позитивною була рентабельність господарської діяльності, на рівні 14,4 %; 

продуктивність праці становила 772,7 тис. грн; кількість зайнятих в середньому 

на одному підприємстві – 6 осіб). 

За порівняно високими обсягами реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг) та продуктивністю праці можна виділити функціонування малих 

підприємств у торгівлі (0,9 млн грн в середньому на одне підприємство та 

1957,8 тис грн в розрахунку на одного зайнятого), фінансовій та страховій 

діяльності (1,9 млн грн та 1050,3 тис. грн), будівництві (2,2 млн грн та 736,8 

тис. грн), промисловості (1,6 млн грн та 640,2 тис. грн). 

Покращилися в останні роки й параметри функціонування малих 

підприємств у сфері інформації та телекомунікацій. Зокрема у 2017 р. в 

середньому одним малим підприємством цього виду економічної діяльності 

було реалізовано продукції (послуг) на суму 0,3 млн грн, у т. ч. в розрахунку на 

одного зайнятого працівника – 621,2 тис. грн, рентабельність господарської 

діяльності зросла до 3,7 %, середній рівень оплати праці склав 6818 грн на 

місяць, а зайнятістю в середньому на одному підприємстві було забезпечено 4 

працівники. 

Позаяк, практично для всіх видів економічної діяльності проблемними 
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залишаються такі аспекти, як високий рівень збитковості, низька (а подекуди – 

від’ємна) рентабельність господарювання, обмежена зайнятість. Вважаємо, що 

на ці аспекти слід додатково звернути увагу органам влади в процесі 

подальшого удосконалення вітчизняної регуляторної політики розвитку малого 

підприємництва в Україні. 

    Таблиця 2.7 

Показники розвитку сектору малого підприємництва за видами 
економічної діяльності в Україні у 2017 р. (складено за [36, с. 138-139, 143-

144, 151-152, 213-214, 239-240]) 

Види економічної діяльності 
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зо

ва
но

ї 
пр

од
ук

ці
ї в

 р
оз

ра
ху

нк
у 

на
 

од
не

 п
ід

пр
иє

мс
тв

о,
 м

лн
 г

рн
 

Ч
ас

тк
а 

зб
ит

ко
ви

х 
пі

дп
ри

єм
ст

в,
 %

 

Ре
нт

аб
ел

ьн
іс

ть
 у

сі
єї

 
го

сп
од

ар
сь

ко
ї д

ія
ль

но
ст

і (
за

  
пр

иб
ут

ко
м 

до
 

оп
од

ат
ку

ва
нн

я)
, %

 

П
ро

ду
кт

ив
ні

ст
ь 

пр
ац

і 
од

но
го

 п
ра

ці
вн

ик
а,

 т
ис

. г
рн

 

С
ер

ед
нь

ом
іс

яч
на

 з
ар

об
іт

на
 

пл
ат

а 
пр

ац
ів

ни
кі

в,
 г

рн
 

К
іл

ьк
іс

ть
 з

ай
ня

ти
х 

в 
ро

зр
ах

ун
ку

 н
а 

од
не

 
пі
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ст

во
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сі
б 

Сільське, лісове та рибне 
господарство  2,4 13,9 14,4 772,7 3918 6 

Промисловість 1,6 28,5 -3,5 640,2 5069 5 
Будівництво 2,2 28,8 -5,0 736,8 4620 6 
Оптова та роздрібна торгівля; 
ремонт автотранспортних 
засобів і мотоциклів 

0,9 24,9 0,2 1957,8 5504 4 

Транспорт, складське 
господарство, поштова та 
кур’єрська діяльність 

0,7 27,9 -5,4 716,9 5472 4 

Тимчасове розміщування й 
організація харчування 0,2 30,4 -5,4 217,3 3894 4 

Інформація та телекомунікації 0,3 31,8 3,7 621,2 6818 4 
Фінансова та страхова діяльність  1,9 37,7 -5,3 1050,3 7914 5 
Операції з нерухомим майном 0,7 38,4 -25,5 487,1 4712 4 
Професійна, наукова та технічна 
діяльність 0,4 31,8 -11,5 426,4 6840 4 

Діяльність у сфері 
адміністративного та 
допоміжного обслуговування 

0,6 32,1 -3,7 319,9 4897 5 

Освіта 0,1 34,1 5,9 139,3 4098 4 
Охорона здоров’я та надання 
соціальної допомоги 0,2 35,3 3,9 137,1 3808 5 

Мистецтво, спорт, розваги та 
відпочинок 0,2 38,9 -24,0 255,1 5102 4 

Надання інших видів послуг 0,01 31,8 3,3 196,1 3813 4 
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Потрібно додати, що як позитивні, так і негативні зрушення характерні 

для вітчизняного сектора малого підприємництва в динамічному аспекті. Так, 

до сприятливих відносно розвитку та реалізації соціально-економічного 

потенціалу підприємницького сектору за 2010-2017 рр. відносимо: збільшення 

обсягів виробництва та реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у 8,0 рази в 

сільському господарстві, 7,0 рази на транспорті, складському господарстві, 

поштовій та кур’єрській діяльності, 6,0 рази в сфері адміністративного та 

допоміжного обслуговування; скорочення частки збиткових малих підприємств 

та зростання продуктивності праці у всіх видах економічної діяльності та 

рентабельності господарської діяльності (за винятком промисловості, 

транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності, 

фінансової та страхової діяльності, професійної, наукової та технічної 

діяльності), збереження наявних робочих місць, а також підвищення рівня 

оплати праці (табл. 2.8). 

При цьому, потрібно звернути увагу на невисокі обсяги господарювання, 

продуктивності праці та від’ємну рентабельність у низці видів економічної 

діяльності малих підприємств, зниження зайнятості у сфері операцій з 

нерухомим майном та освіті. Окрім того, під час удосконалення регуляторної 

політики вельми важливо аби її положення також опиралися на стимулювання і 

підтримку розвитку малих суб’єктів господарювання у тих видах економічної 

діяльності, що традиційно привабливі і перспективні для представників сектора 

малого бізнесу. Мова йде про готельно-ресторанний бізнес, тимчасове 

розміщування й організацію харчування, сектор професійних ділових та 

споживчих послуг, а також такі функціональні сфери активності, як інноваційна 

діяльність, аутсорсинг, виконання замовлень з дрібних ринкових послуг, 

побутове обслуговування населення, інформаційно-аналітична діяльність, 

консалтингові послуги і т. ін.     
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Таблиця 2.8 

Базисні зростання показників розвитку малих підприємств за видами 
економічної діяльності в Україні у 2010-2017 рр. 

(складено за [36, с. 138-139, 143-144, 151-152, 213-214, 239-240]) 
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 / 
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2,7р. 2,3р. 2,4р. 2,3р. 2,3р. 2,0р. 150,0 2,7р. 2,3р. 2,0р. 2,0р. 100,0 2,0р. 2,0р. 100,0 
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4,3 -1,8 5,7 1,2 -2,1 5,7 5,9 -7,3 -0,6 -3,3 6,6 4,2 16,4 18,9 2,5 

20
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 / 
20
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3,8 11,1 39,5 13,1 29,3 28,7 22,7 50,5 158,9 44,5 34,4 4,8 16,9 157,8 9,6 
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Продовження табл. 2.8 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
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20
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2,6р. 2,2р. 2,3р. 2,1р. 2,3р. 2,3р. 2,3р. 2,3р. 190,6 184,6 2,1р. 190,3 193,1 199,5 2,5р. 
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 / 
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186,5 198,1 196,3 188,0 2,0р. 196,3 181,9 180,4 169,5 198,0 195,2 151,2 185,0 175,5 184,8 
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100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 33,3 100,0 100,0 50,0 100,0 100,0 100,0 

20
17

 / 
20

14
 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Для оцінювання взаємозв’язків отриманих результатів у сфері 

функціонування та розвитку сектору малого підприємництва України із якістю 

регуляторної політики в цій сфері необхідно здійснити аналіз останньої, що є 

предметом наступного підрозділу дослідження. 

 

2.2. Характеристика регуляторної політики у сфері розвитку малого 

підприємництва  

 

Потрібно визнати, що в значній мірі наявні недоліки та перешкоди 

розвитку сектору малого підприємництва України обумовлені прорахунками, 

недосконалістю, все ще недостатньо високою якістю регуляторної політики на 

різних рівнях управління. При цьому, однозначно не ведемо мову про 

превалюючий негативний вплив регуляторного регулювання та стверджуємо 

про не менш (а то й більш) суттєві негативні наслідки з боку об’єктивно 

наявних зовнішніх (недоліки макроекономічного характеру, ризики і загрози 

глобалізації, зовнішньої конкуренції, девіантна поведінка ринкових суб’єктів 
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тощо) та внутрішніх (кваліфікація менеджменту, якість персоналу, обмеженість 

фінансів та інвестицій тощо) чинників. 

Хоча, якщо в основу оцінювання закладати ефективність дій ключового 

суб’єкта регулювання розвитку малого бізнесу – владних структур, то в такому 

ключі саме регуляторна політика може трактуватися головною причиною 

існуючого стану справ, адже, як вже зазначалося, вона стосується не лише 

«фільтрування» неякісних, неефективних, непотрібних нормативно-правових 

актів, а й планування нових, стратегування всієї системи державної політики 

управління розвитком сектору малого бізнесу.  

Відтак, виявлення недоліків, прорахунків у рамках регуляторної політики 

слугує важливою інформаційною основою для обґрунтування більш якісних 

рішень, орієнтованих на підвищення ефективності державної політики розвитку 

сектору малого підприємництва, реалізацію його потенціалу в системі 

соціально-економічного розвитку держави та її територій. 

З метою формування попередніх висновків відносно оцінювання якості 

регуляторної політики представниками малого підприємництва у 2018 р. було 

проведене пілотне експертне опитування на базі членів Львівської обласної 

асоціації малого і середнього підприємництва. Опитуванням охоплено близько 

1 % від загальної чисельності малих підприємств та фізичних осіб – 

підприємців області. При цьому, збережено структуру вибірки за 

співвідношеннями: малі, мікро підприємства та фізичні особи – підприємці, 

представництво різних видів економічної діяльності та територій регіону.  

Опитуванням передбачалося надання усних відповідей респондентів 

щодо їх оцінки рівня якості ключових функціональних етапів регуляторної 

політики. Відповіді ранжувалися від 0 до 10, де 0 – повна відсутність якості; 10 

– максимально висока оцінка якості регуляторної процедури. Отримані 

результати подані на рис. 2.4 та вони засвідчують наявність істотних недоліків 

за більшістю етапів реалізації вітчизняної регуляторної політики. 
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Рис. 2.4. Результати оцінювання якості функціональних етапів регуляторної 

політики розвитку малого підприємництва в Україні (складено автором за 

результатами експертного опитування) 

Потрібно зауважити, що в цілому рівень якості регуляторної політики в 

Україні високий. Про це свідчать не лише внутрішні оцінки, але й зовнішні 

рейтинги визнаних міжнародних організацій. До прикладу, Україна посідає 

п’яту сходинку з-поміж 185 країн у рейтингу Світового банку, що досліджує 

взаємодію урядів різних країн світу з громадськістю в процесі формування 

регулювань, які впливають на бізнес-середовище. Загальний показник України 

складає 5,2 бала і відповідає рівню країн західної Європи.  

Разом із тим, для нашої держави все ще характерні недоліки, усунення 

яких дозволить суттєво підвищити і рівень якості регуляторної політики, і 

забезпечити позитивний вплив цих процесів на стан функціонування та ключові 

тенденції розвитку малого бізнесу країни. Такі висновки базуються на 

наступних положеннях аналізу. 

По-перше, вітчизняна регуляторна політика не збалансована, відсутні 

єдині підходи на різних рівнях управління до її планування і реалізації. Так, як 

показано за даними, наведеними у табл. 2.9, табл. Г.1 Додатку Г, істотно 

варіюється активність регіональних органів влади з планування регуляторних 
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актів.  

Таблиця 2.9 

Результати аналізу рівня відповідності регуляторної діяльності органів 

виконавчої влади планам з підготовки проектів регуляторних актів за 

регіонами України* у 2018 р., од. (складено за [1, с. 12; 33]) 

Регіони 

Кількість запланованих 
регуляторних актів 

Кількість проектів 
регуляторних актів, 

які на момент подання 
на погодження до ДРС 

не включені до 
відповідних планів 

Кількість проектів 
регуляторних актів, 
які не зважаючи на 

вимоги ДРС, не 
включені до 

відповідних планів 

на початок 
року 

на кінець 
року 

Україна 139 210 23 8 
Вінницька 40 45 3 - 
Волинська 1 2 - - 
Дніпропетровська 2 3 3 1 
Донецька 3 4 - - 
Житомирська 0 1 1 - 
Закарпатська 1 3 - - 
Запорізька 1 1 2 2 
Івано-Франківська 1 1 - - 
Київська 4 5 1 - 
Кіровоградська 3 3 - - 
Луганська 3 13 - - 
Львівська 4 4 - - 
Миколаївська 8 9 - - 
Одеська 4 4 - - 
Полтавська 6 16 7 1 
Рівненська 1 2 1 1 
Сумська 3 3 - - 
Тернопільська 2 3 1 - 
Харківська 0 0 1 1 
Херсонська 3 5 2 1 
Хмельницька 4 4 - - 
Черкаська 23 34 1 1 
Чернівецька 1 1 - - 
Чернігівська 6 14 - - 
Київська МДА 15 30 - - 
* Без урахування тимчасово окупованої території АР Крим і м. Севастополя, а також без частини зони 
проведення Операції об’єднаних сил 

 
Якщо у Вінницькій області на 2018 р. таких було заплановано 40 од., в 

Черкаській області – 23, а м. Києві – 15 (сумарно на ці три регіони припадало 

56,1 % всіх планових регуляторних актів по державі), то у більшості областей 

таких документів планувалося протягом року підготувати від одного до шести.  

Іншим недоліком планування можна вважати те, що кількість 
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запланованих НПА та чисельність таких, що були підготовлені на кінець року, 

істотно різниться. Іншими словами, протягом року виникла потреба у 

підготовці значно більшої (на 71 од. або на 51,1 %) кількості владних рішень, 

аніж планувалося. Таким чином, наявні певні недоліки у плановій роботі щодо 

підготовки НПА, а саме в частині обґрунтування переліку документів. 

Як наслідок, для регіонів України характерною стала ситуація, коли 

чисельність проектів регуляторних актів, які на момент подання на погодження 

до Державної регуляторної служби України, не були включені у відповідні 

плани, склала 16,5 %, що доволі високе значення. 

З іншої сторони, характерною є й ситуація, коли з боку Державної 

регуляторної служби України ініціюється та вимагається рішення відносно 

включення певного НПА на розгляд, але з боку регіональних органів влади така 

ініціатива не підтримується. В загальному у 2018 р. таких НПА було 8, що 

складає 5,6 % від загальної чисельності запланованих, у т. ч. два таких акти 

стосувалися рішень у Запорізькій області, по одному – у Дніпропетровській, 

Полтавській, Рівненській, Харківській, Херсонській та Черкаській областях. 

По-друге, в рамках регуляторних процедур не забезпечується 

стовідсоткове погодження всіх регуляторних актів, наявні прояви відсутності 

оприлюднення частини НПА. Так, у 2018 р. загалом в державі було 

опрацьовано 205 регуляторних акти, з яких погоджено Державною 

регуляторною службою України 173 (табл. 2.10, табл. Г.2 Додатку Г). 

Відповідно, частка погоджених склала 84,4 %, тоді як непогоджених – 15,6 %. 

Але важливо звернути увагу на те, що в структурі непогоджених НПА 

частка тих, які залишилися без розгляду з причини не оприлюднення проекту 

НПА, становила 31,3 %, що є високим значенням і може свідчити про проблеми 

і недоліки організації базисних процедур регуляторної політики в державі.  

В регіональному розрізі найбільш проблемними у зазначеному аспекті 

виявилися Донецька (4 непогоджених НПА з 7), Полтавська (5 з 37), Харківська 

(5 з 5), Черкаська (3 з 19) області. Рівень непогодження при цьому склав: 

Львівська, Тернопільська та Чернівецька області – по 100 %, Донецька область 
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– 57,1 %, Миколаївська та Рівненська області – по 50 %.    

 Таблиця 2.10 

Результати аналізу рівня відповідності проектів регуляторних актів 

вимогам та принципам державної регуляторної політики за регіонами 

України* у 2018 р., од. (складено за [1, с. 29; 33]) 

Регіони 

Кількість 
проектів, 

опрацьованих 
щодо погодження 

Погоджено 
ДРСУ 

Не погоджено 
ДРСУ 

Залишено без 
розгляду через не 

оприлюднення 
проекту 

Україна 205 173 32 10 
Вінницька 15 14 1 2 
Волинська - - - - 
Дніпропетровська 50 49 1 1 
Донецька 7 3 4 - 
Житомирська 2 2 - - 
Закарпатська 2 2 - - 
Запорізька 7 5 2 2 
Івано-Франківська - - - - 
Київська 15 13 2 1 
Кіровоградська 1 1 - - 
Луганська 5 5 - - 
Львівська 2 - 2 - 
Миколаївська 2 1 1 - 
Одеська 5 4 1 1 
Полтавська 37 32 5 2 
Рівненська 2 1 1 - 
Сумська 3 2 1 - 
Тернопільська 1 - 1 - 
Харківська 5 - 5 1 
Херсонська 5 4 1 - 
Хмельницька 1 1 - - 
Черкаська 19 16 3 - 
Чернівецька 1 - 1 - 
Чернігівська 4 4 - - 
Київська МДА 14 14 - - 
* Без урахування тимчасово окупованої території АР Крим і м. Севастополя, а також без частини зони 
проведення Операції об’єднаних сил 

 

По-третє, недостатність охоплення регуляторних актів функцією аналізу, 

недотриманість якісно-структурних характеристик аналізування нормативно-

правових актів. Підставою для таких висновків слугує інформація, наведена у 

табл. 2.11, табл. Г.3 Додатку Г.  
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Таблиця 2.11 

Результати аналізу дотримання органами виконавчої влади вимог 

законодавства в частині аналізу регуляторного впливу проектів 

регуляторних актів за регіонами України* у 2018 р., од.  

(складено за [1, с. 39; 33]) 

Регіони 

Кількість 
опрацьованих 

проектів та 
аналізів 

регуляторного 
впливу 

у тому числі 
кількість аналізів 

регуляторного 
впливу, що 
відповідали 

вимогам 
Методики при 

поданні на 
погодження 

кількість аналізів 
регуляторного 

впливу, 
доопрацьованих 

в робочому 
порядку 

кількість аналізів 
регуляторного 

впливу, що 
відповідали 

вимогам 
Методики при 

прийнятті рішення 

Україна 205 73 100 173 
Вінницька 15 2 12 14 
Волинська - - - - 
Дніпропетровська 50 23 26 49 
Донецька 7 - 3 3 
Житомирська 2 - 2 2 
Закарпатська 2 1 1 2 
Запорізька 7 1 4 5 
Івано-Франківська - - - - 
Київська 15 12 1 13 
Кіровоградська 1 - 1 1 
Луганська 5 4 1 5 
Львівська 2 - - - 
Миколаївська 2 1 - 1 
Одеська 5 2 2 4 
Полтавська 37 15 17 32 
Рівненська 2 - 1 1 
Сумська 3 - 2 2 
Тернопільська 1 - - - 
Харківська 5 - - - 
Херсонська 5 2 2 4 
Хмельницька 1 - 1 1 
Черкаська 19 - 16 16 
Чернівецька 1 - - - 
Чернігівська 4 4 - 4 
Київська МДА 14 6 8 14 
* Без урахування тимчасово окупованої території АР Крим і м. Севастополя, а також без частини зони 
проведення Операції об’єднаних сил 

 

До прикладу, у 2018 р. з 205 опрацьованих в рамках аналізу регуляторних 

актів лише 173 або 84,4 % в повній мірі відповідали всім процедурам, 

передбаченим діючим в державі нормативно-методичним рекомендаціям. 
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Але тут варто звернути увагу й на деякі інші показники. Так, 100 од. (48,8 

%) НПА були доопрацьовані в робочому порядку, а ще менше – лише 73 од. 

(35,6 %) відповідали методиці подання НПА щодо погодження у Державній 

регуляторній службі України. Таким чином, близько двох третин НПА, які 

аналізувалися в Україні у 2018 р., навіть не відповідали офіційним вимогам в 

частині подання їх на погодження до профільного органу державної влади, що 

свідчить про недостатні обізнаність та дисципліну регіональних органів влади в 

частині дотримання процедур аналізу регуляторних актів. Відповідно, 

сумнівною щодо якості є реалізація в Україні цієї важливої функції 

регуляторної політики і, відповідно, впливу рішень влади у сфері розвитку 

малого підприємництва. 

В регіональному розрізі ситуація з рівнем відповідності практик аналізу 

регуляторного впливу НПА чинним методичним рекомендаціям при прийнятті 

рішень дещо стабільніша, хоча наявні недоліки (наприклад, у Львівській, 

Тернопільській, Харківській та Чернівецькій областях НПА, що відповідали 

методиці, не було), а також наявні суттєві відхилення в низці областей, як-от 

Донецькій (частка НПА, що відповідали вимогам – 42,9 %), Полтавській (86,5 

%), Черкаській (84,2 %) областях). 

Характерною є й ситуація з низькою активністю в плані аналізу 

регуляторних актів. Так, у 2018 р. у Волинській та Івано-Франківській областях 

жоден регуляторний акт не підлягав аналізу, а в Кіровоградській, 

Тернопільській, Хмельницькій та Чернівецькій областях таких було всього по 

одному. Очевидно, що такий стан справ не може відповідати дійсній потребі в 

реалізації функції аналізу в рамках регуляторної політики. До прикладу, чи не 

ключовий НПА в сфері підтримки малого підприємництва – регіональна 

програма розвитку МСП – приймається в кожній області з регулярністю в один-

два роки, відповідно як його положення, так і аспекти ефективності мали б 

систематично аналізуватися, не говорячи про аналіз регуляторного впливу 

численних менш стратегічних рішень влади, що мають відношення до розвитку 

малого підприємництва в Україні та її регіонах. 
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По-четверте, мають місце недоліки стратегічного характеру, зокрема в 

частині планування НПА, а саме їх таргетування на ключових проблемах, 

формування цільових орієнтирів, бачення альтернатив та сценаріїв розвитку 

ситуації, розрахунків витрат держави та суб’єктів господарювання. В цілому 

слід відмітити доволі високий рівень дотримання вітчизняними регуляторними 

органами вимог методики щодо здійснення аналізу регуляторного впливу НПА. 

Проте, наявні й недоліки, зокрема рівні дотримання окремих важливих 

положень методики становили: 

- визначення проблеми, яка потребує державного регулювання, – 87,8 %; 

- визначення цілей державного регулювання проблем, які передбачається 

розв’язати, – 90,2 %; 

- аналіз показників результативності регуляторного акту – 88,3 %; 

- оцінювання альтернативних способів вирішення проблеми, що 

потребує державного втручання, – 85,4 %; 

- розрахунок витрат суб’єктів господарювання на впровадження 

регулювання – 84,4 %; 

- розрахунок витрат держави на впровадження регулювання – 87,3 % 

(табл. 2.12, табл. Г.4 Додатку Г). 

Наведена інформація є свідченням недостатньо повного і чіткого 

слідування інструкціям та вимогам відносно спочатку планування, а надалі – 

аналізу регуляторного впливу НПА. Особливо негативним, на нашу думку, є 

відсутність аналізу витрат, до яких призводить прийняття тих, чи інших НПА. 

В регіональному аспекті до областей з найнижчим рівнем проблемності 

виконання функції аналізу НПА можна віднести Вінницьку, Дніпропетровську, 

Київську, Черкаську, Луганську та Чернігівську області. Натомість, ситуація 

значно гірша у Донецькій (середній відсоток виконання вимог тут становив 

59,5 %) та Полтавській областях. 
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Таблиця 2.12 

Результати аналізу дотримання органами виконавчої влади вимог чинних 

методичних рекомендацій під час здійснення аналізу регуляторного впливу 

за регіонами України* у 2018 р., од. (складено за [1, с. 49-50, 51; 33]) 

Регіони 

Кількість 
опрацьованих 

проектів та 
аналізів 

регуляторного 
впливу 

з них відповідають вимогам Методики щодо: 
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Україна 205 180 185 181 175 173 179 
Вінницька 15 15 15 14 14 14 14 
Волинська - - - - - - - 
Дніпропетровська 50 49 49 49 49 49 49 
Донецька 7 4 5 5 4 3 4 
Житомирська 2 2 2 2 2 2 2 
Закарпатська 2 2 2 2 2 2 2 
Запорізька 7 5 5 5 5 5 5 
Івано-
Франківська - - - - - - - 

Київська 15 14 14 14 13 13 13 
Кіровоградська 1 1 1 1 1 1 1 
Луганська 5 5 5 5 5 5 5 
Львівська 2 - 1 1 - - - 
Миколаївська 2 1 1 1 1 1 1 
Одеська 5 4 4 4 4 4 4 
Полтавська 37 34 34 34 32 32 33 
Рівненська 2 1 1 1 1 1 1 
Сумська 3 2 2 2 2 2 2 
Тернопільська 1 - - - - - - 
Харківська 5 - 3 2 1 - 2 
Херсонська 5 4 4 4 4 4 4 
Хмельницька 1 1 1 1 1 1 1 
Черкаська 19 17 17 16 16 16 17 
Чернівецька 1 1 1 - - - 1 
Чернігівська 4 4 4 4 4 4 4 
Київська МДА 14 14 14 14 14 14 14 
* Без урахування тимчасово окупованої території АР Крим і м. Севастополя, а також без частини зони 
проведення Операції об’єднаних сил 

 

Відмітимо, що особливо важливими в контексті характеристики якісної 

компоненти вітчизняної регуляторної політики є дотримання органами 

виконавчої влади вимог офіційної методики в частині проведення М-тесту. 
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Зазначимо, що М-Тест є складовою аналізу регуляторного впливу, яка 

стосується рішень влади безпосередньо відносно сектору малого 

підприємництва та яка забезпечує вимірювану (числову) інформацію, 

перетворює результати аналізу регуляторного впливу на доказовий документ, 

що дозволяє обрати найкраще із запропонованих альтернативних рішень. В 

основу М-Тесту закладено методику обчислення стандартних витрат малого 

підприємництва унаслідок впровадження тих, чи інших регуляторних актів.  

Більше того, інструментарій М-тесту дозволяє приймати рішення в 

частині якнайширшого залучення громадськості до прийняття важливих 

управлінських рішень органами влади безпосередньо у сфері регулювання 

розвитку сектору малого підприємництва національної економіки. 

Доцільно звернути увагу на те, що значна частка регуляторних актів, які 

приймаються в нашій державі, стосуються сектору малого підприємництва і, 

відповідно, потребують проведення М-тесту. Так, у 2018 р. таких було 182 од., 

що становило 88,8 % від загальної чисельності НПА (табл. 2.13, табл. Г.5 

Додатку Г). З цієї кількості 162 акти (89,0 %) було передано на М-тестування. 

Відтак, інструментом М-тесту було охоплено вельми вагому частку 

регуляторних актів, але не всі, що слід вважати певним недоліком цієї 

процедури регуляторної політики.  

Більше того, в низці регіонів держави ситуація з активністю М-

тестування в рамках регуляторної політики була нижчою. Це, до прикладу, 

Харківська (здійснено М-тест 40,0 % від загальної чисельності НПА, що його 

потребували), Львівська (50,0 %), Донецька (57,1 %), Сумська (66,7 %), 

Запорізька (71,4 %), Одеська та Херсонська (80,0 %) області. 

Викликає сумніви й ситуація щодо відсутності потреби НПА в їх аналізі 

на М-тест. Це, наприклад, Волинська та Івано-Франківська області (де у 2018 р. 

була відсутня потреба в М-тестуванні жодного НПА), Кіровоградська, 

Рівненська, Тернопільська, Хмельницька та Чернівецька (де лише по одному 

НПА потребували проведення М-тесту) області.  

Таким чином, визначаємо п’ятим недоліком регуляторної політики щодо 
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розвитку малого підприємництва України низьку активність із застосування і 

використання результатів М-тестування. 

Таблиця 2.13 

Результати аналізу дотримання органами виконавчої влади вимог чинних 

методичних рекомендацій в частині проведення М-Тесту за регіонами 

України* у 2018 р., од. (складено за [1, с. 57; 33]) 

Регіони 

Кількість проектів, 
опрацьованих та 

аналізів регуляторного 
впливу 

у тому числі 

потребували 
проведення М-Тесту 

здійснено  
М-Тест 

Україна 205 182 162 
Вінницька 15 15 14 
Волинська - - - 
Дніпропетровська 50 28 27 
Донецька 7 7 4 
Житомирська 2 2 2 
Закарпатська 2 2 2 
Запорізька 7 7 5 
Івано-Франківська - - - 
Київська 15 15 13 
Кіровоградська 1 1 1 
Луганська 5 5 5 
Львівська 2 2 1 
Миколаївська 2 2 2 
Одеська 5 5 4 
Полтавська 37 37 36 
Рівненська 2 1 1 
Сумська 3 3 2 
Тернопільська 1 1 - 
Харківська 5 5 2 
Херсонська 5 5 4 
Хмельницька 1 1 1 
Черкаська 19 19 17 
Чернівецька 1 1 1 
Чернігівська 4 4 4 
Київська МДА 14 14 14 
* Без урахування тимчасово окупованої території АР Крим і м. Севастополя, а також без частини зони 
проведення Операції об’єднаних сил 

 
По-шосте, недоліком державної регуляторної політики залишається 

наявність практики непогодження проектів НПА з Державною регуляторною 

службою України. Так, у 2018 р. із загальної чисельності прийнятих 

регуляторних актів не погодженим з ДРСУ був кожен четвертий (24,7 %), що 

об’єктивно надто високе значення (табл. 2.14, табл. Г.6 Додатку Г). Хоча, 
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відсоток таких непогоджень за 2017-2018 рр. скоротився – на 1,1 в. п. (у 2017 р. 

Показник становив 25,8 %). 

Таблиця 2.14 

Результати аналізу прийняття органами виконавчої влади регуляторних 

актів з дотриманням вимоги щодо обов’язковості погодження їх проектів з 

Державною регуляторною службою України за регіонами України* у 2017-

2018 рр., од. (складено за [1, с. 66; 33]) 

Регіони 
Загальна кількість прийнятих 

регуляторних актів 
Регуляторні акти, прийняті без 

погодження з ДРСУ 
2017 р. 2018 р. 2017 р. 2018 р. 

Україна 93 81 24 20 
Вінницька 3 4 2 - 
Волинська - - - - 
Дніпропетровська - 2 - 2 
Донецька 1 1 1 1 
Житомирська 2 1 1 1 
Закарпатська 1 1 1 - 
Запорізька 3 - 2 - 
Івано-Франківська 1 - - - 
Київська 1 3 - 1 
Кіровоградська 5 2 4 2 
Луганська 12 6 1 1 
Львівська 2 3 2 3 
Миколаївська 2 5 2 3 
Одеська - 3 - 2 
Полтавська 18 14 1 - 
Рівненська 2 - 1 - 
Сумська 3 2 2 1 
Тернопільська 1 1 - 1 
Харківська 1 - - - 
Херсонська 1 2 1 - 
Хмельницька - - - - 
Черкаська 1 6 1 1 
Чернівецька 1 - 1 - 
Чернігівська 9 5 - - 
Київська МДА 23 20 1 1 
* Без урахування тимчасово окупованої території АР Крим і м. Севастополя, а також без частини зони 
проведення Операції об’єднаних сил 

 

Очевидно, що усунення цього недоліку в значній мірі сприятиме 

формуванню і реалізації більш якісної та виваженої державної регуляторної 

політики в нашій державі. Хоча, важливо звернути увагу й на те, що в більшості 

регіонах України рівень дисципліни в рамках цього аспекту регуляторної 
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політики значно вищий, ніж в цілому по державі. Виняток становили 

Дніпропетровська та Тернопільська (100 % непогодження у 2018 р.), Донецька 

та Львівська (100 % у 2017 р. та 2018 р.), Житомирська (50 % у 2017 р. та 100 % 

у 2018 р.), Закарпатська, Чернівецька та Херсонська (100 % у 2017 р.), 

Кіровоградська (80 % у 2017 р. та 100 % у 2018 р.) області.  

По-сьоме, нерівномірність розподілу якісної компоненти ресурсного 

забезпечення та потенціалу регуляторної політики. Звичайно, по різному можна 

трактувати надмірні диференціації в кількості відстежень результативності дії 

регуляторних актів за регіонами України (це і причини організаційного та 

часового характеру, і різного рівня уваги до регуляторної політики, і якості 

роботи регіональних представництв державної регуляторної служби та 

місцевих органів влади тощо). Але, на нашу думку, ключова з них криється в 

недостатності (зокрема в якісному аспекті) ресурсного, передусім – 

інтелектуально-кадрового забезпечення регуляторної політики регіональних та 

місцевих органів влади. Звідси не лише кількість і якість НПА, але й 

безпосередня активність органів влади у цій сфері. 

Підтвердженням зазначеного може слугувати інформація про результати 

аналізу здійснення регуляторними органами відстеження результативності дії 

регуляторних актів. До прикладу, у 2018 р. у Київській МДА було відстежень 

на результативність 41 НПА, у Херсонській ОДА – 23, у Черкаській та 

Полтавській ОДА – по 21 (табл. 2.15, табл. Г.8 Додатку Г). Сумарне значення 

цих чотирьох регіонів складає 106 НПА або 59,9 %, тоді як на ще 21 регіон 

припадало 40,1 % НПА, які підлягали оцінці на предмет їх результативності. 

Більше того, у Львівській, Одеській, Рівненській, Хмельницькій областях жоден 

НПА не перевірявся, а у Вінницькій, Дніпропетровській та Миколаївській 

областях таких було лише по одному.    

У 2018 р. до 2017 р. чисельність НПА, які були піддані на предмет 

відстеження результативності дії, скоротилася на 1 од. або на 0,6 %. 
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Таблиця 2.15 

Результати аналізу здійснення регуляторними органами відстеження 

результативності дії регуляторних актів за регіонами України*  

у 2017-2018 рр., од. (складено за [1, с. 75; 33]) 

Регіони 

Загальна 
кількість 

наданих звітів 

Кількість 
регулятор-

них актів, що 
підлягали 
базовому 

відстеженню 
у 2018 р. 

Звіти про 
базове 

відстеження, 
фактично 
наданих у 

2018 р. 

Показники ефективності 
здійснення заходів з 

відстеження результативності 
дії регуляторних актів у 2017 р. 

2017р. 2018р. 

кількість 
регуляторних 

актів, що 
потребують 

скасування або 
внесення змін 

кількість 
регуляторних 

актів, що 
фактично зазнали 

скасування або 
внесення змін 

Україна 178 177 94 47 14 - 
Вінницька - 1 6 - - - 
Волинська** 4 2 - - - - 
Дніпропетровська - 1 3 - - - 
Донецька 3 3 1 - - - 
Житомирська - 2 1 - - - 
Закарпатська 3 3 2 - - - 
Запорізька** 1 5 - - 2 - 
Івано-Франківська 4 3 1 - - - 
Київська 2 7 7 2 3 - 
Кіровоградська 4 2 3 - 1 - 
Луганська 12 8 6 4 - - 
Львівська - - 3 - - - 
Миколаївська 11 1 5 - - - 
Одеська 1 - 4 - - - 
Полтавська 25 21 16 12 1 - 
Рівненська** - - - - - - 
Сумська 8 10 2 1 3 - 
Тернопільська - - 1 - - - 
Харківська** 6 4 - - - - 
Херсонська 19 23 2 - 3 - 
Хмельницька** 2 - - - - - 
Черкаська 14 21 6 6 - - 
Чернівецька - 2 - - - - 
Чернігівська 27 17 5 5 1 - 
Київська МДА 32 41 20 17 - - 
* Без урахування тимчасово окупованої території АР Крим і м. Севастополя, а також без частини зони 
проведення Операції об’єднаних сил 
** У 2018 р. регіональними органами виконавчої влади регуляторні акти не приймались 

 
При цьому, наявні області, де доволі достатня чисельність НПА мала б 

бути підданою аналізу, проте відповідна оцінка не здійснювалася. Це 

Вінницька (6 НПА), Дніпропетровська (3 НПА), Житомирська (1 НПА), 

Львівська (3 НПА), Тернопільська (1 НПА). Кількість НПА, що підлягали 
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базовому відстеженню, перевищувала чисельність проаналізованих у Київській 

(на 5 НПА) та Одеській (на 3 НПА) областях. 

На жаль, низькою була й звітність про базове відстеження фактично 

наданих у 2018 р. НПА. Чисельність звітів склала 47 од., що становило лише 

26,6 % від загальної кількості регуляторних актів, які були проаналізовані. 

Відповідні звіти не були представлені у більшості областей держави, але, з 

іншої сторони, таких було аж 17 у Київській МДА (щоправда, це лише 41,5 % 

від чисельності проаналізованих НПА), 12 у Полтавській ОДА (57,1 %), 6 у 

Черкаській ОДА (28.6 %). 

Зауважимо, що в підсумку аналізу результативності дії регуляторних 

актів у 2018 р. визначено такими, що потребують скасуванню, 14 од. (14,9 % від 

кількості регуляторних актів, які підлягали базовому відстеженню). Показники 

були значно вищими у таких областях, як Київська (42,9 % від проаналізованих 

НПА), Сумська (37.5 %) та Херсонська (13,0 %) області – по 3 од. Ще по 

одному НПА було визнано такими, що підлягають скасуванню, у 

Кіровоградській, Полтавській та Чернігівській областях; 2 – у Запорізькій 

області. 

Нерівномірність якісного розподілу ресурсного забезпечення 

регуляторної політики, на нашу думку, стала також і причиною різних місць 

регіонів України в підсумковому рейтингу щодо дотримання місцевими 

органами виконавчої влади засад державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності (табл. 2.16).  

Звернімо увагу, що перші місця в рейтингу посіли найбільш стабільні за 

кількісними показниками та якісними характеристиками регіони України – 

Чернігівська (всі 4 перші рейтингові позиції), Луганська (2 перші рейтингові 

позиції) та Закарпатська (3 перші рейтингові позиції) області і м. Київ (2 перші 

та 2 другі рейтингові позиції). 

Розташування регіонів держави на інших сходинках рейтингу – вельми 

нестабільне.  
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Таблиця 2.16 

Рейтинги регіонів України* щодо дотримання місцевими органами 

виконавчої влади засад державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності у 2017-2018 рр. (складено за [1, с. 80; 33]) 

Регіони 

2018 р. 2017 р. 
Місця, зайняті у рейтингу, щодо: 

Загальна 
оцінка 

Підсумкові 
місця у 

рейтингу 

Підсумкові 
місця у 

рейтингу 
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Чернігівська 1 1 1 1 4 1 1 
Київська МДА 1 1 2 2 6 2 2 
Луганська 1 1 3 4 9 3 6 
Закарпатська 1 1 1 7 10 4 9 
Черкаська 5 3 3 1 12 5 16 
Полтавська 7 5 1 3 16 6 3 
Кіровоградська 1 1 8 7 17 7 7 
Вінницька 6 4 1 7 18 8 12 
Сумська 1 7 5 5 18 8 5 
Київська 3 6 4 6 19 9 8 
Дніпропетровська 4 2 8 7 21 10 - 
Миколаївська 1 10 6 7 24 11 13 
Одеська 1 8 7 8 24 11 - 
Херсонська 11 6 1 7 25 12 15 
Житомирська 10 1 8 7 26 13 10 
Донецька 1 11 8 7 27 14 13 
Львівська 2 12 8 8 30 15 - 
Тернопільська 12 12 8 8 40 16 4 
підсумковий рейтинг по відповідних регіонах не визначався з причин неможливості проведення 

оцінювання окремих складових реалізації регуляторної діяльності в регіоні 
Хмельницька 1 1 - - 2 - - 
Волинська - - - 7 7 - - 
Івано-Франківська - - - 7 7 - 1 
Чернівецька 1 12 - 7 20 - - 
Рівненська 12 10 - - 22 - 14 
Запорізька 8 9 - 7 24 - 11 
Харківська 9 13 - 7 29 - 12 
* Без урахування тимчасово окупованої території АР Крим і м. Севастополя, а також без частини зони 
проведення Операції об’єднаних сил 
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Так, на посередніх місцях рейтингу розташовані області, які за окремими 

компонентами все ж мали перші позиції. Це, до прикладу, Донецька (в підсумку 

14 позиція та 1 місце за відповідністю регуляторної діяльності органів 

виконавчої влади планам з підготовки проектів регуляторних актів), Одеська та 

Миколаївська (11 позиції та 1 місця за відповідністю регуляторної діяльності), 

Сумська (8 позиція та 1 місце за відповідністю регуляторної діяльності), 

Кіровоградська  (7 позиція та 1 місце за відповідністю регуляторної діяльності) 

області. 

На 13 місці опинилася Житомирська область, яка обійняла перше місце в 

рейтингу за відповідністю проектів регуляторних актів органів виконавчої 

влади вимогам та принципам державної регуляторної політики; на 8 місці – 

Вінницька область, яка при цьому посідала 1 місце за дотриманням органами 

виконавчої влади вимог стосовно обов’язковості погодження регуляторних 

актів з Державною регуляторною службою України. 

Викладена інформація є свідченням, по-перше, наявності низки регіонів – 

лідерів за якістю регуляторних процедур, а також наявної для більшості 

регіонів держави нестабільності відносно формування і реалізації комплексної, 

системної і збалансованої регуляторної політики у сфері розвитку малого 

підприємництва. На усунення цих та інших недоліків доцільно сфокусувати 

більш якісну та ефективну державну регуляторну політику в аналізованій сфері.   

 

2.3. Оцінювання інституційно-правового забезпечення реалізації 

регуляторної політики у сфері розвитку малого підприємництва 

 

Активізація розвитку підприємництва та зростання масштабів і 

ефективності функціонування підприємницького сектору є фундаментом 

соціально-економічного розвитку національної економіки, який поєднує 

реалізацію економічних завдань – зростання величини активів та капіталізацію 

національної економіки, забезпечення структурної модернізації базових видів 

економічної діяльності, диверсифікацію діяльності та розширення структури 
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ВНП, розвиток техніко-технологічної бази економічних агентів реального 

сектора, зниження витратомісткості, підвищення продуктивності праці та 

економічної ефективності господарювання, збільшення надходжень до 

бюджетів усіх рівнів, покращення міжгалузевих та міжсекторальних 

коопераційних зв’язків, а також соціальних – розвиток людського та 

соціального капіталу, підвищення якості життя, створення робочих місць, 

розширення соціальних можливостей держави, розвиток споживчого ринку і 

покращення якості товарів та послуг, збільшення місткості внутрішнього 

ринку. Так, у підприємницькому секторі працевлаштовано більш як 8 млн 

українців (близько 50 % зайнятого населення), з яких 1,6 млн осіб працюють на 

великих підприємствах, понад 2,6 млн осіб – у секторі середнього 

підприємництва та майже 4 млн осіб – у секторі малого підприємництва. 

Водночас домінуюча роль в економіці України належить сектору малого та 

середнього підприємництва (МСП). Зокрема, у 2017 р. частка суб’єктів МСП у 

загальній кількості суб’єктів господарювання становила 99,9 %, тоді як, частка 

МСП в обсязі реалізованої продукції (товарів, послуг) була на рівні 65 %. 

Станом на сьогодні проводиться системна діяльність щодо реформування 

регуляторної політики у сфері розвитку малого підприємництва, позитивними 

результатами чого стали удосконалення дозвільних процедур і реєстрації, 

врегулювання механізму подачі заяви в електронній формі для проведення 

державної реєстрації речових прав на нерухоме майно всіма суб'єктами, 

спрощення процедури відкриття та закриття бізнесу, формування умов для 

розвитку та функціонування сфери електронних довірчих послуг, визначення 

виключного переліку підстав для скасування  містобудівних умов та обмежень, 

врегулювання питань стосовно об'єктів будівництва, спрощення процедур 

отримання дозвільних документів на виконання робіт технічно нескладних 

об'єктів, звуження прямого адміністративного державного контролю за 

діяльністю суб’єктів господарювання та реформування сфери надання 

адміністративних послуг та, відповідно, покращення місця України у рейтингу 

легкості ведення бізнесу Світового банку. Так, у 2019 р. Україна в рейтингу 
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Світового банку щодо легкості ведення бізнесу за результатами проведеного 

дослідження «Doing Business-2019» посіла 71 місце серед 190 країн світу. 

Порівняно з 2018 р. позиція покращилася на п’ять пунктів. Однак за легкістю 

ведення бізнесу Україна значно поступається сусіднім країнам (Литва 

перебуває на 14-му місці, Естонія – на 16-му, Російська Федерація – 31-му, 

Польща – 33-му, Білорусь – 37-му, Словаччина – 42-му, Молдова – 47-му). 

При цьому, одним із стратегічних напрямів державної економічної 

політики відповідно до Стратегії сталого розвитку «Україна-2020» є створення 

сприятливого бізнес-клімату через усунення надмірного регуляторного тиску 

держави на сектор підприємництва та ліквідацію надмірного контролю 

підприємницької діяльності шляхом спрощення процедур, зменшення частоти 

перевірок та кількості контролюючих органів, скасування зайвих дозволів й 

ліцензій, побудову ефективної та зручної в адмініструванні регуляції у 

необхідних сферах [116]. Внаслідок чого розроблено низку нових нормативно-

правових актів та змін до діючих, прийняття яких покликане в стратегічній 

перспективі забезпечити покращення економіко-правового середовища 

підприємницького сектору в Україні. Проте ці зміни на сьогоднішній день так і 

не забезпечили суттєвого зміцнення якісних та кількісних характеристик 

реалізації регуляторної політики у сфері розвитку малого підприємництва як 

невід’ємного елемента системи державного регулювання розвитку цього 

сектору національного господарства. 

Натомість у дослідженні комплексної оцінки показників регуляторної 

політики Global Indicators of Regulatory Governance (оцінка від 0 до 6 по 185 

країнам світу), Світовий Банк надав Україні лише 3 бали (Литва – 4 бали, 

Естонія – 5 балів, Російська Федерація – 4,75 бали, Польща – 5 балів, Білорусь – 

3,5 бали, Словаччина – 4 бали, Молдова – 4,75 бали) [146]. Отже, якість 

державних регуляторних актів у сфері підприємницької діяльності залишається 

досить низькою, при цьому, регуляторна політика носить здебільшого 

формальний характер, містить ознаки низької виконавчої дисципліни та 

фрагментарного дотримання окремих вимог національного законодавства [70]. 
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Загалом Україна пройшла декілька етапів щодо розвитку державної 

регуляторної політики у сфері малого підприємництва, яка спрямована на 

недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних 

регуляторних актів, зменшення втручання держави у діяльність підприємств та 

усунення перешкод для розвитку підприємницької діяльності. З моменту 

1991 р. до 2003 р. процес формування державної регуляторної політики у сфері 

малого підприємництва в Україні характеризувався ознаками тотальної 

зарегульованості усіх економічних відносин. Зокрема, було прийнято близько 

36 тис. нормативно-правових актів, які стосувалися регулювання 

підприємницької діяльності, що, в свою чергу, призвело до масової тінізації 

економічних відносин та формування нових «правил гри» для сектору малого 

підприємництва, в умовах яких ведення підприємницької діяльності було 

повністю узалежнено від державних органів влади, наділених владними та 

контролюючими повноваженнями.  

За таких умов виникла гостра необхідність створення єдиної державної 

інституції, основною метою якої мала б стати підтримка та захист інтересів 

суб’єктів підприємництва на всіх рівнях їх взаємовідносин з органами 

державної влади шляхом, по-перше, лобіювання підприємницьких інтересів при 

розробці та прийнятті нормативно-правових актів, по-друге, контролю за 

дотриманням органами державної влади своїх функцій та обов’язків по 

відношенню до суб’єктів підприємництва. У 2000 р. Указом Президента 

України № 721/2000 створено центральний орган виконавчої влади, який 

забезпечував реалізацію державної регуляторної політики у сфері 

підприємництва – Державний комітет України з питань регуляторної політики 

та підприємництва [114], діяльність якого було спрямована на формування та 

реалізацію державної регуляторної політики у сфері підприємництва, державної 

політики щодо ліцензування підприємницької діяльності та державної 

реєстрації підприємництва; координацію діяльності органів виконавчої влади, 

пов’язаної з розробленням та реалізацією заходів щодо проведення державної 

регуляторної політики у сфері підприємницької діяльності, ліцензування 
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підприємницької діяльності, державної реєстрації підприємництва; сприяння 

формуванню системи фінансово-кредитної, консультативної та інформаційної 

підтримки підприємництва. 

Варто зауважити, що у 2000-2003 рр. відбулися позитивні зрушення в 

контексті удосконалення інституційно-правового базису в цілях регулювання 

сфери підприємництва, зокрема, здійснено заходи, які знівелювали обмеження 

щодо діючих інституційно-правових актів, що стримували розвиток 

підприємництва; впроваджено стандартизовану систему процедур з підготовки 

регуляторних актів з обов’язковим обґрунтуванням доцільності їх прийняття, 

що дозволило призупинити прийняття понад 30 % регуляторних актів на стадії 

їх розроблення, а проведення публічних обговорень – до 40 % проектів 

регуляторних актів; побудовано модель публічного діалогу між органами 

державної влади та суб’єктами підприємницької діяльності щодо процесу 

нормотворення та прийняття ефективних державних рішень в цілях зменшення 

адміністративного тиску регулювання сфери господарських відносин. 

З 2004 р. організаційно-правові засади реалізації державної регуляторної 

політики у сфері підприємницької діяльності визначаються нормами Закону 

України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності» від 11.09.2003 № 1160-IV [45],у рамках якого регуляторні органи 

зобов’язані здійснити аналіз проблематики, яку пропонується вирішити з 

використанням інструментів державного регулювання; з’ясувати причину 

неможливості розв’язання ідентифікованої проблеми за допомогою ринкових 

механізмів; провести кількісний розрахунок переваг та витрат підприємств, 

громадян та державних органів влади внаслідок дії регуляторного акта; 

визначити соціальну-економічну ефективність механізму регуляторної дії для 

розв’язання проблеми; аргументовано підтвердити доцільність відповідних 

витрат, які виникатимуть унаслідок дії регуляторного акта; обґрунтувати 

критерії результативності регуляторного акта. 

При цьому, реалізація державної регуляторної політики у сфері розвитку 

малого підприємництва повинна керуватися відповідними принципами, серед 
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яких: (1) доцільність, яка підтверджує необхідність здійснення державного 

регулювання економічних відносин, результуючим показником чого має стати 

розв’язання існуючої проблеми; (2) адекватність, яка свідчить про відповідність 

інструментарію та міри втручання держави у регулювання економічних 

відносин потребі щодо розв’язання існуючої проблеми та ринковим вимогам, 

враховуючи усі можливі альтернативи; (3) ефективність, яка полягає у 

досягненні максимально можливих оптимальних результатів внаслідок дії 

регуляторного акта, при цьому, витрати суб’єктів підприємницької діяльності, 

громадян та держави повинні бути мінімальними; (4) збалансованість, яка 

стосується забезпечення балансу інтересів підприємств, громадян та держави у 

процесі реалізації регуляторної політики; (5) передбачуваність, яка полягає у 

побудові чіткого алгоритму реалізації регуляторної політики у відповідності до 

цілей державної економічної політики, що уможливлює планування діяльності 

суб’єктів господарювання; (6) прозорість та врахування громадської думки, яка 

передбачає відкритість для фізичних та юридичних осіб дій регуляторних 

органів на всіх етапах їх регуляторної діяльності.  

Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності» визначено, що аналіз регуляторного впливу (АРВ) 

здійснюється з метою, по-перше, визначення необхідності державного 

регулювання через прийняття регуляторного акта, по-друге, обґрунтування 

впливу, який чинить регуляторний акт на підприємницьке середовище, 

збалансування прав та інтересів суб’єктів підприємницької діяльності, 

громадян та державного інституту, по-третє, ідентифікацію відповідності 

проекту регуляторного акта принципам державної регуляторної політики. З 

використанням АРВ регуляторному органу необхідно обґрунтувати 

відповідність форм та рівня державного регулювання потребі щодо розв’язання 

існуючої проблематики та вимог підприємницького сектору, враховуючі усі 

можливі альтернативи; проаналізувати ймовірність досягнення максимально 

можливих позитивних результатів при мінімально необхідних витратах усіх 

учасників реалізації регуляторної політики у сфері розвитку малого 
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підприємництва; посилити інтеграцію інтересів підприємств, громадян та 

держави у процесі здійснення регуляторної діяльності [130].  

Водночас найбільш проблемними аспектами здійснення аналізу 

регуляторного впливу є, з одного боку, недостатність формалізованого 

визначення критеріїв, які необхідні для здійснення оцінки регуляторного 

впливу, а, з іншого боку, поширена практика формального проведення 

відстеження результативності через використання регуляторними органами 

спрощеної моделі аналізу вигод та витрат, часте уникнення регуляторними 

органами кількісного розрахунку розмірів вигод і витрат, трансформація 

необхідно важливої процедури аналізу вигод і витрат до спрощеного опису 

очевидних і загальних очікуваних вигод і витрат. 

З метою формування системного та комплексного інституційно-

правового забезпечення державної регуляторної політики Президентом та 

Урядом України прийнято ряд нормативно-правових актів: Указ Президента 

України від 12.05.2005 р. № 779 «Про лібералізацію підприємницької 

діяльності та державну підтримку підприємництва» [119]; Указ Президента 

України від 01.06.2005 р. № 901 «Про деякі заходи щодо забезпечення 

здійснення державної регуляторної політики» [117]; Указ Президента України 

від 03.09.2007 р. № 816 «Про концепцію вдосконалення державного 

регулювання господарської діяльності» [115]; Указ Президента України від 

09.08.2008 р. № 698 «Про невідкладні заходи щодо вдосконалення державного 

регулювання господарської діяльності» [118]; постанова Кабінету Міністрів 

України від 11.02.2004 р. № 150 «Про офіційне оприлюднення регуляторних 

актів, прийнятих місцевими органами виконавчої влади, територіальними 

органами центральних органів виконавчої влади та їх посадовими особами, і 

внесення змін до Порядку оприлюднення у мережі Інтернет інформації про 

діяльність органів виконавчої влади» [93]; Постанова Кабінету Міністрів 

України від 03.03.2004 р. № 226 «Про затвердження Положення про апеляційну 

регуляторну комісію» [92]; Постанова Кабінету Міністрів України від 

11.03.2004 р. № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та 
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відстеження результативності регуляторного акта» [94]; розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 08.09.2005 р. № 391-р «Про подальші заходи 

щодо здійснення державної регуляторної політики» [106]. Зазначені 

нормативно-правові акти створили необхідний інституційно-правовий базис 

реалізації регуляторної політики у сфері розвитку підприємництва, що 

достатньою мірою забезпечило впровадження всіх визначених законодавчих 

норм державної регуляторної політики. 

З метою оптимізації системи центральних органів виконавчої влади, 

усунення дублювання їх повноважень, забезпечення скорочення чисельності 

управлінського апарату та витрат на його утримання, підвищення ефективності 

державного управління Указом Президента України від 9 грудня 2010 р. 

№ 1085/2010 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» 

Держпідприємництво було ліквідовано [121]. При цьому, правонаступником 

Державного комітету України з питань регуляторної політики та 

підприємництва в частині формування та реалізації державної регуляторної 

політики, державної політики з питань розвитку підприємництва, ліцензування 

та дозвільної системи у сфері господарської діяльності стало Міністерство 

економічного розвитку і торгівлі України, положення про яке було затверджено 

Указом Президента України від 31 травня 2011 р. № 634/2011 «Про 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України» [120], яке, з одного 

боку, набуло функцій регуляторного органу, яке здійснювало регуляторну 

політику у сфері розвитку підприємництва, а, з іншого боку – спеціально 

уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань регуляторної 

політики, який повинен контролювати регуляторну діяльність регуляторних 

органів на предмет дотримання ними діючого регуляторного законодавства.  

Однак вже наприкінці 2011 р. було створено новий центральний орган 

виконавчої влади – Державну службу України з питань регуляторної політики 

та розвитку підприємництва, яку у 2014 р. було реорганізовано у Державну 

регуляторну службу України, основними завданнями якої є реалізація 

державної регуляторної політики, політики з питань контролю у сфері 



122 

 

господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері 

господарської діяльності, а також координація дій органів виконавчої влади, 

інститутів громадянського суспільства і підприємництва з питань дерегуляції 

господарської діяльності. Водночас стратегічно важливим напрямом Державної 

регуляторної служби України є забезпечення зменшення втручання державних 

органів у сферу розвитку малого підприємництва, нівелювання 

адміністративних бар’єрів. 

Зокрема, у 2018 р. Державною регуляторною службою України 

попереджено впровадження державних регулювань, вартістю майже 43,5 млрд 

грн додаткових витрат для суб’єктів підприємницької діяльності через 

прийняття рішень про відмову у погодженні відповідних проектів регуляторних 

актів. Водночас зафіксовано критичне зменшення кількості проектів, 

спрямованих на дерегуляцію підприємницької діяльності та лібералізацію 

бізнес-клімату. Зокрема, загальна вигода від дерегуляції у 2018 р. склала 

близько 1,6 млрд грн, що майже в 10 разів менше, ніж у 2017 р., що свідчить 

про різке гальмування дерегуляційних процесів.  

Крім того, відповідно до статті 1 Закону України «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 № 1160-

IV регуляторними органами є: Верховна Рада України, Президент України, 

Кабінет Міністрів України, Національний банк України, Національна рада 

України з питань телебачення і радіомовлення, інший державний орган, 

центральний орган виконавчої влади, Верховна Рада АР Крим, Рада міністрів 

АР Крим, місцевий орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, а 

також територіальні органи центральних органів виконавчої влади, державні 

спеціалізовані установи та організації, некомерційні самоврядні організації, які 

здійснюють керівництво та управління окремими видами 

загальнообов’язкового державного соціального страхування.  

У контексті підписання Угоди про асоціацію між Україною та 

Європейським Союзом у вітчизняне законодавче поле було впроваджено норми 

європейського інструменту регуляторної політики SME-Test, який в Україні 
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отримав назву М-Тест, та запроваджено оновлену методику аналізу 

регуляторного впливу. Основною передумовою, яка свідчить про необхідність 

впровадження М-Тесту в Україні є те, що вартість обов’язкового державного 

регулювання для суб’єктів малого підприємництва є значно вищою, ніж для 

суб’єктів великого або навіть середнього підприємництва, і підвищується зі 

зменшенням розміру суб’єкта господарювання. Внаслідок чого стратегічними 

завданнями М-Тесту визначено забезпечення збалансованості впливу в 

майбутніх законодавчих і адміністративних проектах; мінімізація витрат і 

зменшення адміністративного тиску у сфері розвитку малого підприємництва; 

розробка та впровадження коригуючих заходів в рамках обов’язкового 

державного регулювання розвитку малого підприємництва. Додамо, що М-Тест 

проводиться у випадках, коли частка суб’єктів малого підприємництва у 

загальній кількості суб’єктів підприємницької діяльності, на яких поширюється 

регулювання, перевищує 10 % [69]. 

Зауважимо, що алгоритм проведення М-Тесту складається із наступних 

етапів: (1) консультації із представниками малого підприємництва щодо 

регуляторної політики (круглі столи, відкриті дискусії, тестові панельні 

обговорення, фокус-групи, спеціалізовані комітети бізнес-асоціацій, онлайн-

консультації; (2) кількісний розрахунок впливу регулювання на мале 

підприємництво з використанням методу стандартних витрат; (3) розробка 

коригуючих заходів у рамках реалізації регуляторної політики у сфері розвитку 

малого підприємництва.  

На першому етапі М-Тесту розробнику регуляторних актів необхідно 

здійснити консультації з бізнес-асоціаціями – представниками малого 

підприємництва, з метою здійснення якісної оцінки регулювання в контексті 

впливу на мале підприємництво; уточнення процедур, яких необхідно 

дотримуватися суб’єктам підприємницької діяльності в цілях виконання вимог 

регуляторної політики у сфері розвитку малого підприємництва; отримання 

попередніх даних щодо часових витрат та інших витрат на виконання вимог 

реалізації регуляторної політики у сфері розвитку малого підприємництва.  
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На другому етапі М-Тесту розробник регуляторного акту з 

використанням методу стандартних витрат кількісно визначає прямі витрати 

суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регуляторної політики; 

адміністративні (інформаційні) витрати суб’єктів малого підприємництва на 

виконання вимог регуляторної політики; адміністративні витрати 

регуляторного органу на організацію процесу контролю за виконанням 

суб’єктами малого підприємництва вимог регуляторної політики та здійснення 

відповідних процедур впливу на тих суб’єктів, які їх не дотримуються. Однак 

на практиці до цього часу є відсутнім комплексний підхід до обґрунтування 

необхідності прийняття регуляторних актів. Зокрема, розробники проектів 

регуляторних актів досить часто при розрахунках витрат суб’єктів сфери 

малого підприємництва на виконання вимог регулювання не порівнюють 

розмір цих витрат із ймовірними вигодами від проведення регулювання, що 

унеможливлює об’єктивну оцінку адекватності та доцільності проекту 

регуляторного акта. 

За умови, коли вимірювання впливу регулювання на мале 

підприємництво за методом стандартних витрат свідчить, що значна частка 

сектору малого підприємництва зіштовхується зі підвищенням 

адміністративного навантаження, пов’язаного із необхідністю виконання вимог 

регулювання, доцільно застосувати спеціальні коригуючі заходи з метою 

посилення для них рівних ринкових умов і дотримання принципу 

пропорційності. Серед них: повне або часткове звільнення суб’єктів 

підприємницької діяльності від регулювання, які відповідають певним 

критеріям (до прикладу, для малих підприємств без найманих працівників 

регулювання не застосовується); оцінка запровадження прямої фінансової 

допомоги з метою компенсації витрат та підготовка висновку, який 

підтверджує несуперечливість такої допомоги чинному законодавству про 

конкуренцію або міжнародну торгівлю; спрощення зобов’язання щодо 

процедур подання обов’язкової звітності в рамках реалізації регуляторної 

політики у сфері розвитку малого підприємництва (до прикладу, відмова від 
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щоквартальної звітності та запровадження для малого підприємництва щорічної 

звітності). Однак на практиці відсутнє застосування коригуючих заходів для 

малого підприємництва при запровадженні нових регулювань з метою 

вирівнювання адміністративного навантаження між суб’єктами великого, 

середнього та малого підприємництва. Так, у 2018 р. жодним регуляторним 

органом не було запропоновано дієвих пом’якшуючих заходів для суб’єктів 

малого підприємництва. При чому, зазначена проблема залишається 

актуальною впродовж двох останніх років для більшості розробників проектів 

регуляторних актів. 

Незважаючи на те, що в Україні запровадження М-Тесту повністю 

відповідає європейському законодавству, існує проблема ефективного його 

застосування вітчизняними регуляторними органами. При цьому, як свідчать 

дані публічного звіту Державної регуляторної служби України у 2018 р., 

центральні органи виконавчої влади практично повністю дотримуються 

необхідних вимог, тоді як місцеві органи влади недостатньо впроваджують цей 

інструментарій регуляторної політики. Так, в середньому в регіональному 

розрізі лише 64 % (М-Тест застосовувався до 1268 проектів з 1998 

проаналізованих проектів регуляторних актів) проектів було підготовлено з 

дотриманням його вимог. Зокрема, лише у Запорізькій, Кіровоградській та 

Черкаській областях органи місцевого самоврядування здійснили М-Тест до 

75 % і вище проектів регуляторних актів, дія яких поширювалась на мале 

підприємництво. Тоді як, у Вінницькій та Тернопільської області показники 

рівня дотримання вимог щодо обов’язковості проведення М-Тесту є значно 

нижчими і становлять 17 % та 32 % відповідно [1].  

Більше того, в Україні і надалі залишається невирішеною проблема рівня 

відповідності проектів регуляторних актів вимогам та принципам державної 

регуляторної політики. Так, у 2017 р. кількість проектів регуляторних актів, 

щодо яких Державна регуляторна служба України приймала рішення про 

відмову в погодженні зросла з 28,3 % від загальної кількості розроблених у 

2016 р. до 33,8% у 2017 р. Зокрема, 77,8 % проектів регуляторних актів 
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Міністерства внутрішніх справ України, 66,7 % – Державної служби 

фінансового моніторингу України, 62,5 % – Державного агентства рибного 

господарства України, 58,8 % – Міністерства екології та природних ресурсів 

України, 50 % – Національної поліції України, Державного агентства 

автомобільних доріг України, Міністерства молоді та спорту України не 

відповідали принципам державної регуляторної політики. Тоді як жоден із 

розроблених та поданих на погодження Державної регуляторної служби 

України проектів регуляторних актів Державного агентства лісових ресурсів 

України, Державної служби геології та надр України, Державної екологічної 

інспекції України, Державної служби України з безпеки на транспорті, 

Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками не 

відповідав принципам державної регуляторної політики. 

Тоді як на регіональному рівні 25 % проектів регуляторних актів, 

розроблених місцевими органами виконавчої влади, не відповідають 

принципам державної регуляторної політики. Зокрема, у Дніпропетровській, 

Донецькій, Закарпатській, Запорізькій, Миколаївській, Рівненській та 

Черкаській областях  більше 50 % проектів регуляторних актів не відповідали 

принципам державної регуляторної політики, а у Херсонській та Хмельницькій 

областях жоден з поданих на погодження проектів регуляторних актів не 

відповідав принципам державної регуляторної політики. 

Варто зазначити, шо критичною залишається ситуація із формальним 

характером підходу до планування регуляторної діяльності як на центральному, 

так і на регіональному рівні. Так, у 2017 р. 42 % проектів регуляторних актів 

центральних органів виконавчої влади та 9 % проектів місцевих органів влади, 

які подавались на погодження Державної регуляторної служби України, не було 

вчасно включено до планів діяльності з підготовки проектів регуляторних актів 

на 2017 рік. При цьому, з відповідним порушенням було розроблено 88 % 

проектів регуляторних актів Міністерства охорони здоров'я України, 83 % – 

Державної служби геології та надр України, 71 % – Міністерство екології та 

природних ресурсів України, 69 % – Міністерства економічного розвитку і 
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торгівлі України, 64 % –Національної комісії з цінних паперів та фондового 

ринку, 63 % – Державного агентства рибного господарства України, 61 % – 

Міністерства фінансів України, 60 % – Державна служба України з питань 

безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Більше того, у 2017 р. 

зафіксовано зростання кількості регуляторних органів, в межах яких жоден із 

розроблених проектів регуляторних актів, які, з одного боку, були подані на 

погодження до Державної регуляторної служби України, з іншого боку, не були 

заплановані до розробки у встановленому Законом порядку. Йде мова про 

Державне агентство лісових ресурсів України, Національну поліцію України, 

Державне агентство водних ресурсів України, Державну екологічну інспекцію 

України, Державне агентство автомобільних доріг України, Міністерство 

юстиції України, Державне космічне агентство. 

Разом з тим, ефективність планування регуляторної діяльності на 

місцевому рівні супроводжується низкою системних недоліків, серед яких: 

встановлення нечітких термінів підготовки проектів регуляторних актів; 

затвердження незначної кількості проектів регуляторних актів, які заплановано 

прийняти впродовж року, із частим внесенням суттєвих змін до річного плану в 

процесі здійснення регуляторної діяльності. Водночас регуляторний орган має 

право вносити проект регуляторного акта у річний план включно у день його 

оприлюднення, що призводить до зниження ефективності самої процедури 

планування, порушення принципу передбачливості регуляторної політики, 

посилює необхідність з боку підприємств постійного моніторингу діяльності 

регуляторних органів, які в будь-який момент мають можливість внести до 

плану й оприлюднити непередбачувані регуляторні ініціативи. Така ситуація 

унеможливлює стратегічне планування підприємницької діяльності, підготовку 

обґрунтованих зауважень і пропозицій до заздалегідь невизначених проектів 

регуляторних акта, які внесені до річного плану напередодні їх оприлюднення 

або в день їх оприлюднення.  

Для органів місцевого самоврядування характерним є також 

несформованість єдиного підходу до оприлюднення актів з питань регуляторної 
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політики. Лише на окремих веб-сайтах органів місцевого самоврядування 

розміщена інформація щодо здійснення державної регуляторної політики, яка 

включає: інституційно-правовий базис реалізації регуляторної політики у сфері 

розвитку малого підприємництва, місцеві рішення й положення щодо 

підготовки і прийняття проектів регуляторних актів у структурі органів 

місцевої влади; річні плани підготовки проектів регуляторних актів та плани-

графіки відстеження результативності органами місцевого самоврядування; 

результати моніторингу виконання інституційно-правового забезпечення 

реалізації регуляторної політики органами місцевого самоврядування. 

Вважаємо позитивним, що у 2018 р. Державна регуляторна служба 

України підтримала проект «Регуляторна мапа України», в рамках якого 

передбачено створення інформаційно-аналітичної системи забезпечення 

автоматизованого збору, обробки та поширення інформації щодо регуляторної 

діяльності органів місцевої влади, що уможливить здійснення з боку 

громадськості та підприємницького середовища регуляторного нагляду в 

напівавтоматичному режимі та виявлення неефективних і корупціогенних 

рішень. Крім того, в Україні розроблено перші стандарти наборів відкритих 

даних регуляторних органів та запропоновано механізми виконання вимог 

законодавства майже 10 тис. регуляторних органів [1]. 

Крім того, в Україні є достатньо поширеною практика форсованого 

перегляду регуляторних актів, що обумовлює, по-перше, порушення 

загальноприйнятої технології «регуляторної гільйотини» щодо встановлення 

меж та рівнів перегляду, по-друге, узагальнення всіх регуляторних актів без їх 

належної класифікації та ефективного контролю за їх переглядом, по-третє, 

формалізацію і закритість характеру функціонування робочих груп з 

прискореного перегляду, по-четверте, зниження рівня якості економіко-

правового аналізу регуляторних актів, по-п’яте, заміна якісних показників 

кількісними статистичними даними щодо скасованих регуляторних актів, по-

шосте, деактивізацію громадськості у процесі перегляду регуляторних актів. 
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Рис. 2.5. Недоліки інституційно-правового базису реалізації регуляторної 
політики у сфері розвитку малого підприємництва (авторська розробка) 
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Загалом інституційного-правове забезпечення реалізації регуляторної 

політики у сфері розвитку малого підприємництва в Україні відповідає 

сучасним вимогам і кращим світовим практикам. Стан виконання органами 

виконавчої влади вимог та принципів державної регуляторної політики 

характеризується низкою недоліків в частині: дотримання органами виконавчої 

влади принципу передбачуваності регуляторної діяльності; відповідності 

проектів регуляторних актів вимогам та принципам державної регуляторної 

політики; дотримання центральними та місцевими органами виконавчої влади 

вимог оновленої методології проведення аналізу впливу при підготовці 

проектів регуляторних актів; дотриманням вимоги щодо обов’язковості 

погодження проектів актів з ДРС; здійснення регуляторними органами 

відстеження результативності дії регуляторних актів (рис. 2.5). 

Зауважимо, що на регіональному рівні є спроби реалізовувати пілотні 

проекти – «регуляторні хаби» (Львівський регуляторний хаб), які передбачають 

запровадження нових методик регуляторної політики у сфері розвитку малого 

підприємництва, а також про передачу в контексті реалізації реформи 

децентралізації більших регуляторних повноважень на місцевий рівень. 

Основними результатами діяльності хабу мають стати інформаційно-

аналітичні напрацювання щодо проектів місцевих актів, аналізи регуляторного 

впливу, включаючи розрахунки з М-тесту, на проекти актів, періодичні огляди 

регуляторного середовища регіону [67]. Проте це лише поодинокий випадок 

удосконалення реалізації регуляторної політики у сфері розвитку малого 

підприємництва на місцевому рівні, який доцільно поширити на інші регіони 

України.  

Отже, на наше переконання, існуючі проблеми щодо реалізації 

регуляторної політики у сфері розвитку малого підприємництва можуть бути 

вирішені застосуванням інструментарію методичного супроводження 

Державною регуляторною службою України виконання усіх складових 

регуляторної діяльності – від підготовки та публічного обговорення до 

належного обґрунтування впливу на сферу розвитку малого підприємництва, 
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що потребує ідентифікацію напрямів удосконалення та підвищення 

ефективності регуляторної політики розвитку малого підприємництва в 

Україні, шо є предметом наступного підрозділу дослідження. 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. На сучасному етапі розвитку економіки України функціонування 

сектору малого підприємництва нестабільне. Наявні прояви покращення 

окремих важливих економічних (збільшення обсягів реалізованої продукції 

(товарів, робіт, послуг) у 2,6 рази в секторі юридичних осіб та у 2,8 рази в 

сегменті фізичних осіб – підприємців за 2010-2017 рр., зростання частки малого 

бізнесу у ВВП (до 69,3 % у 2017 р.) і в загальній кількості суб’єктів 

господарювання, нарощування активів та капіталу (до 2,7 трлн грн на поч. 2018 

р.), підвищення продуктивності праці (до 892,8 тис. грн у 2017 р.)) та 

соціальних (зростання частки суб’єктів малого підприємництва у загальній 

кількості зайнятих в економіці (до 48,6 % у 2017 р.), підвищення рівня витрат 

на персонал та на соціальні заходи) параметрів, але на тлі нереалізованості 

ключових складових потенціалу малого бізнесу в господарській системі країни, 

формуванні середнього класу та підвищенні рівня якості життя населення. 

Базисними недоліками розвитку малого підприємництва України, на 

подолання яких важливо таргетувати більш якісну і ефективну державну 

регуляторну політику, залишаються: зменшення кількості та мала чисельність 

(зокрема діючих) суб’єктів малого бізнесу загалом і в розрахунку на одиницю 

населення, низька фінансово-економічна ефективність та слабкий фінансово-

економічний стан малих підприємств, високий рівень збитковості 

господарювання, мала чисельність зайнятих і самозайнятих у цьому секторі 

економіки, скорочення наявних робочих місць, критичні диспропорції та 

деформації в розвитку сектору малого бізнесу у просторовому та галузевому 

аспектах. 

Для вітчизняного сектору малого підприємництва характерні й недоліки 
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системно-структурного характеру, як-от – нераціональні співвідношення з-

поміж секторів малих підприємств, фізичних осіб – підприємців та 

мікропідприємств; невиконання ролі цим сектором економіки інноваційно-

технологічного партнера представників великого і середнього бізнесу, 

забезпечення соціально-економічного розвитку територій (зокрема позаміських 

поселень), вирівнювання соціально-суспільних диспропорцій; низька 

активність зі створення і впровадження стартапів, перетворення об’єктів малого 

бізнесу в середні, а надалі – у великі форми господарювання і т. ін.  

2. Чинниками все ще недостатньо високої ефективності, а також 

структурних дисбалансів і перекосів функціонування та розвитку сектору 

малого підприємництва України стала низка об’єктивних та суб’єктивних 

аспектів зовнішнього та внутрішнього інституційно-правового і організаційно-

економічного характеру. Проте, свій внесок здійснила й недостатньо ефективна 

регуляторна політика. Зокрема, ключовими недоліками регуляторної політики 

розвитку малого підприємництва в Україні залишаються: її незбалансованість, 

відсутність єдиних підходів на різних рівнях управління при плануванні та 

реалізації; незабезпеченість стовідсоткового погодження всіх регуляторних 

актів; наявність проявів неоприлюднення НПА; недостатність охоплення та 

недотриманість якісно-структурних характеристик аналізування НПА; 

незорієнтованість рішень на ключових проблемах, формуванні цільових 

орієнтирів, баченні альтернатив та сценаріїв розвитку ситуації; відсутність 

розрахунків витрат держави та суб’єктів господарювання унаслідок зміни 

регулюючих норм; низька активність зі застосування і використання 

результатів М-тестування; наявність практик непогодження проектів НПА з 

Державною регуляторною службою України; нерівномірність розподілу якісної 

компоненти ресурсного забезпечення та потенціалу регуляторної політики. 

3. Регуляторна політика у сфері розвитку малого підприємництва в 

Україні недостатньо системна і комплексна, а чітко визначений, повноцінно 

сформований підхід до обґрунтування необхідності прийняття регуляторних 

актів та дієва практики застосування коригуючих (пом’якшувальних) заходів 



133 

 

для малого підприємництва при запровадженні нових регулювань відсутні. 

Недоліки інституційно-правового базису в аналізованій сфері стосуються усіх 

складових реалізації регуляторної політики, зокрема, дотримання органами 

виконавчої влади принципу передбачуваності регуляторної діяльності, 

відповідності проектів регуляторних актів вимогам та принципам державної 

регуляторної політики; дотримання органами влади вимог законодавства в 

частині підготовки аналізу регуляторного впливу до проектів регуляторних 

актів; дотриманням вимоги щодо обов’язковості погодження проектів актів з 

ДРС; здійснення регуляторними органами відстеження результативності дії 

регуляторних актів. 

Це призводить до посилення деструктивного впливу на розвиток сфери 

малого підприємництва через зниження ділової активності у сфері розвитку 

малого підприємництва; підвищення трансакційних витрат та погіршення 

економічної активності малих підприємств; унеможливлення стратегічного 

планування підприємницької діяльності; посилення концентрації і 

монополізації внутрішнього ринку, тінізацію економічних відносин, зниження 

конкурентоспроможності вітчизняних малих підприємств як на внутрішньому, 

так і на зовнішньому ринках та ін.  

Результати досліджень автора щодо аналізу стану та ефективності 

реалізації регуляторної політики розвитку малого підприємництва в Україні 

висвітлені у публікаціях [79;80;83;84]. 
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РОЗДІЛ 3 

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ 

РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ 

 

3.1. Стратегічні пріоритети реалізації регуляторної політики 

розвитку малого підприємництва 

 

Обґрунтування стратегічних пріоритетів є повноцінним, невід’ємним та 

вельми важливим компонентом формування і реалізації ефективної та якісної 

регуляторної політики держави. Цей етап тісно пов’язаний із функцією 

планування, відповідно, відсутність чи невірно виставлені пріоритети (цільові 

орієнтири) об’єктивно унеможливлять концентрування і фокусування 

механізмів, інструментів та засобів регулювання навколо досягнення єдиної 

мети. Відтак, будуть розпорошеними, неузгодженими між собою, 

непослідовними і матимуть значно нижчу ефективність на тлі «роздутих» 

витрат і неузгодженостей.  

Стратегічні пріоритети слугують свого роду дороговказами для 

вибудування всієї сукупності елементів державної політики, що будуть 

застосовані в процесі системного удосконалення регуляторної політики в 

контексті забезпечення збалансованого розвитку сектору малого 

підприємництва та його суб’єктів, зростання потенціалу в системі соціально-

економічного поступу територій та держави в цілому.    

Встановлення стратегічних пріоритетів державної політики переслідує 

також і таке завдання, як виставлення т. зв. «маячків» ефективності, адже лише 

в міру їх реалізації з’являються підстави до висновку, що мету регулювання 

досягнуто і для цього були застосовані адекватні та правильні регуляторні 

інструменти. 

З іншої сторони, існує як мінімум два підходи до ідентифікації складу 

стратегічних пріоритетів. Перший – може називатися «згори до низу» – 

передбачає формування ключових завдань, виходячи з ролі, яку реалізує сектор 
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малого бізнесу в економіці, та, відповідно, виставляє за цими напрямами низку 

пов’язаних між собою цільових завдань. Другий – «знизу догори» – 

орієнтується на проблеми і перешкоди якісного структурно збалансованого 

поступу сектору малого підприємництва та базується на виставленні 

пріоритетів, пов’язаних з усуненням ключових бар’єрів розвитку, недоліків 

відповідного інституціонального забезпечення та/чи організаційно-

управлінської системи регулювання.     

Ми вважаємо, що стратегічні пріоритети реалізації державної 

регуляторної політики слід ідентифікувати за другим підходом, але одночасно 

враховувати ще два надважливих аспекти. По-перше, це узгодженість недоліків 

регулювання розвитку малого бізнесу з проблемами регуляторної політики у 

цій сфері. По-друге, ув’язка стратегічних пріоритетів з базовими 

функціональними етапами регуляторної політики загалом та забезпечення 

розвитку малого підприємництва зокрема, визначеними у першій частині 

дослідження. 

Як можемо констатувати з інформації, наведеної на рис. 3.1, попри те, що 

в Україні сформовано законодавчу основу реалізації регуляторної політики, а 

також створено відповідний державний орган і запроваджені необхідні 

процедури (які в переважній більшості випадків дотримуються), відбувається їх 

постійне спостереження та контроль, практично за кожним з функціональних 

етапів регуляторної політики у сфері розвитку малого бізнесу простежуються 

суттєві недоліки та прорахунки.  

Так, за етапом планування – це передусім те, що в нашій державі у 

переважній більшості випадків в структурі органів влади всіх рівнів відсутня 

внутрішня система моніторингу і аналізу та на її основі – планування нових 

регуляторних актів, які найбільш доречні в певний конкретний момент часу. Так, 

дійсно, при Президентові України функціонує його адміністрація та численні 

дорадчі і науково-дослідні структури, при Верховній Раді України та органах 

місцевого самоврядування – функціонально-структурні комітети, при Кабінеті 

Міністрів України – міністерства та департаменти, при регіональних і місцевих 
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органах влади – управління і т. ін. 
Функціональні етапи 
регуляторної політики 

Ключові недоліки та прогалини  
регулювання 

 Планування 

 У переважній більшості планування нових регуляторних актів має 
виключно спадково-адміністративний характер; 
 не реалізується в достатній мірі функція ініціювання нових якісних 
своєчасних регуляторних рішень; 
 відсутнє стратегування, зокрема в частині формування системи 
державної підтримки розвитку малого бізнесу в Україні, становлення її 
базисних елементів та їх інституціоналізації 

 Підготовка 

 Недостатня залученість представників бізнесу, асоціативних бізнес-
структур до підготовки НПА, диспаритет інтересів влади, бізнесу та 
громадськості при підготовці рішень;  
 нерозвиненість системи колективно-договірного партнерства та його 
інституційної інфраструктури для обговорення і вироблення рішень 

 Оприлюднення 

 У значній мірі декларативний характер оприлюднення рішень, 
нерозвиненість системи широкого поінформування бізнесу і 
громадськості про нові рішення, їх SWOT-аналіз; 
 низький рівень інституційного забезпечення розвитку процесів 
інформатизації та е-урядування у рамках регуляторної політики  

 Відстеження 
результативності 

 Недостатність методичних рекомендацій з аналізу та діагностики 
прийнятих НПА, неврахування якісних аспектів їх впровадження, стану 
бізнес-середовища та підприємницького клімату, безпеки 
підприємницької діяльності, просторово-структурних та 
функціональних аспектів розвитку малого бізнесу в Україні; 
 нерозробленість нормативно-методичного забезпечення та 
неінституціоналізованість постійного періодичного моніторингу 
результативності прийнятих регуляторних рішень 

 Погодження 
 Переважаюча декларативність та сценарність процедур погодження 
НПА, залучення в цих цілях «споріднених» та «афільованих» структур, 
партнерських громадських організацій та бізнес-асоціацій  

 Оприлюднення 
звіту 

 «Спотвореність» звітування унаслідок: 1) неякісних звітів,                         
2) відсутності системи їх належного розповсюдження, 3) несприйняття 
зворотного ефекту, 4) слабкості механізмів впливу реакції на 
регуляторну політику   

 Перегляд акту / 
дерегулювання / 
продовження дії 

 Високий рівень залежності прийняття рішення про перегляд НПА чи 
активізації застосування інструментів дерегулювання від активної 
громадської/бізнесової позиції на противагу висновкам за результатами 
відстеження результативності, моніторингу та аналізу ефективності 
НПА; 
 слабкість інституційно-організаційних та інституційно-ресурсних 
можливостей владних структур відносно якісного дерегулювання 
підприємницької діяльності, зокрема в частині бюджетно-ресурсної 
підтримки; 
 неповноцінність інституційно-правових засад мінімізації й 
нейтралізації ризиків і загроз безпеки бізнесу в Україні  

 

Рис. 3.1. Проблеми та недоліки державної регуляторної політики розвитку 

малого підприємництва в Україні (складено автором) 
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Вони, власне, і покликані ініціювати ті, чи інші рішення, актуальні на даний 

момент часу та сприяючі підвищенню ефективності державної політики у 

відповідній сфері чи секторі економіки. Але так в повній мірі не відбувається, 

однією з причин чого є об’єктивне неспівпадіння інтересів держави (в особі 

влади) та суб’єктів, чию діяльність регулюють нормативно-правові акти, які 

приймаються або ж видозмінюються.  

Попри те, в Україні все ще збереглася традиція, коли комплекс 

документів приймається та впроваджується за планом-графіком, встановленим 

наперед. За такого методу, як правило, ухвалюється традиційний список вже 

усталених НПА з частково удосконаленими положеннями. Яскравим 

прикладом тут можна визначити регіональний рівень з періодичним (щорічним 

чи в середньостроковій перспективі) прийняттям стратегії соціально-

економічного розвитку області, програми соціально-економічного розвитку 

регіону та його територій, пакету інших галузевий програм тощо. 

Очевидно, що спадково-адміністративний характер розробки і прийняття 

НПА не дозволяє в повній мірі передбачити потрібні законодавчі ініціативи у 

всіх найбільш важливих сферах і сегментах розвитку національного 

господарства, функціонування соціальної сфери та вирішення проблем і 

перешкод бізнесу, спрямування ділової активності у найбільш перспективні 

сфери та види економічної діяльності, у т. ч. важливі для соціально-

економічного поступу територій. 

До інших базових недоліків планування НПА як функціонального етапу 

регуляторної політики розвитку малого підприємництва в Україні віднесемо й 

те, що в достатній мірі не реалізується функція ініціювання нових якісних 

своєчасних регуляторних рішень, а також практично відсутнім є стратегування, 

зокрема в частині формування системи державної підтримки розвитку малого 

підприємництва, становлення її базисних елементів та їх інституціоналізації.  

В рамках функціонального етапу «підготовка НПА» ключовим недоліком 

є те, що в недостатній мірі до цих процесів залучаються представники 

підприємницького сектора, зокрема малого. Звісно, органи регуляторної 
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політики звітують про інше, а саме про те, що на відповідних засіданнях 

присутні делегати від бізнес-асоціацій або ж громадських організацій, які 

виражають бізнес-інтереси. Насправді, в значній мірі це лише фіксування факту 

присутності. Попри активний розвиток в Україні асоціативних 

підприємницьких організацій на початку 2000-х років надалі спостерігався спад 

їх діяльності, обумовлений головним чинником – обмеженням можливостей 

відносно якісного і ефективного лобіювання найбільш глобальних питань у 

сфері підтримки розвитку підприємництва в державі та її регіонах. Нині 

переважаюча більшість таких структур не має критичної маси своїх реальних 

(які сплачують членські внески, систематично беруть участь в засіданнях 

структури, ініціюють проекти, програми розвитку і т. ін.) членів з-поміж 

представників бізнесу. Таким чином, до підготовки владних рішень часто 

залучаються представники бізнес-структур, які реально не наділені такими 

повноваженнями від статистично значимої чисельності суб’єктів 

господарювання (малого бізнесу). 

З іншої сторони, такі «представники» часто більше співпрацюють з 

владою, а ніж з бізнесом, відповідно, зацікавлені в підтримці рішень влади (у т. 

ч. в розрахунку на субпідряд в рамках виконання заходів регіональних і 

місцевих програм підтримки підприємництва) на противагу відстоюванню 

потреб підприємницького сектора. Усе це призводить до того, що інтереси 

бізнес-сектора при підготовці НПА представлені в недостатній мірі, відповідно, 

існує високий ризик прийняття в недостатній мірі обґрунтованих управлінських 

рішень.  

Краще, але все ж недостатньо представлені й інтереси громадськості при 

підготовці НПА. А це створює диспаритет інтересів влади, бізнесу та громади. 

Як показує досвід країн з високим рівнем успіху в регуляторній політиці, в 

таких цілях могла б бути впровадженою система колективно-договірного 

партнерства, коли на паритетних засадах у підготовці НПА беруть участь 

бізнес-асоціації, громадські об’єднання та владні структури. Політика в цьому 

напрямі передбачає також і становлення та розвиток інституційної 
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інфраструктури для обговорення і вироблення рішень. 

В рамках функціонального етапу «оприлюднення НПА» ключовим 

недоліком можна виділити те, що він реалізується однобоко. Фактично, дійсно 

відповідна інформація подається. Але при цьому органи влади не розраховують 

на зворотну реакцію. Зазначеному перешкоджає нерозвиненість системи 

широкого поінформування бізнесу і громадськості про нові рішення, аналіз їх 

переваг і можливостей, а також ризиків та загроз. 

Попри наявність низки важливих ініціатив у сфері інформатизації, 

розвитку вітчизняного інформаційного суспільства, е-урядування тощо,  все ще 

низьким залишається рівень інституційного забезпечення розвитку процесів 

інформатизації та е-урядування, зокрема у рамках регуляторної політики. 

Розвиток таких практик міг би значно посприяти підвищенню рівня якості 

регуляторної політики, особливо в частині інформаційної комунікації влади та 

бізнесу під час опрацювання та удосконалення НПА. 

В рамках функціонального етапу «відстеження результативності НПА» 

доводиться вести мову про «застарілість» підходів, що застосовуються в таких 

цілях. Фактично, це напіваналітичні записки самих же представників влади про 

реалізацію ними тих, чи інших рішень. Відсутні і, відповідно, не 

використовуються методичні рекомендації з аналізу та діагностики прийнятих 

НПА, врахування якісних аспектів їх впровадження, стану бізнес-середовища та 

підприємницького клімату, безпеки підприємницької діяльності, просторово-

структурних та функціональних аспектів розвитку малого бізнесу в Україні. 

Врахування цих особливостей дозволило б здійснювати значно краще 

оцінювання та відстеження результативності владних рішень у сфері підтримки 

та забезпечення розвитку малого підприємництва в Україні. 

Більше того, аналіз результативності не обмежується лише висновками на 

кшталт чи є результат та яким він є. Тут йдеться й про ідентифікацію причин, 

факторів та чинників, які або забезпечили результат, або призвели до його 

неотримання, що слугує важливою інформаційно-аналітичною основою 

подальшого удосконалення НПА в аналізованій сфері. Для цього слід 
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розробити нормативно-методичне забезпечення, а також інституціоналізувати 

систематичний моніторинг результативності прийнятих регуляторних рішень. 

В рамках функціонального етапу «погодження НПА» системним 

недоліком регуляторної політики потрібно вважати в значній мірі 

декларативність та «сценарність» процедур погодження, залучення в цих цілях 

«споріднених» та «афільованих» структур, партнерських громадських 

організацій та бізнес-асоціацій. На обговорення рішень запрошується більшість 

осіб, що підтримують владу. Відповідно, навіть за наявності альтернативної 

точки зору, остання перебуває в меншості і не набуває достатньої підтримки. 

Очевидно, що без забезпечення принципів прозорості та конкурентності 

об’єктивно не можливо забезпечити високу якість і ефективність погодження 

проектів НПА. 

Зауважимо, що для функціонального етапу «оприлюднення звіту за 

підсумками впровадження НПА» характерний практично типовий недолік як і 

для згадуваного вище етапу поінформування. Йдеться про відсутність 

повноцінного зворотного зв’язку, який забезпечив би суб’єкта регуляторної 

політики додатковою вельми потрібною інформацією у вигляді реакції бізнесу 

на успіхи чи прорахунки в рамках державної регуляторної політики.  

Вказаний недолік підсилюється також представленням часто неякісних 

звітів, відсутністю системи їх належного розповсюдження та механізмів впливу 

реакції на регуляторну політику. Відтак, на усунення цих недоліків важливо 

зорієнтувати стратегічні пріоритети удосконалення регуляторної політики 

розвитку малого підприємництва в Україні, зокрема в частині оприлюднення 

звітів за наслідками впровадження та реалізації НПА.   

Відмітимо, що якість регуляторної політики залежить й від процесів 

дерегуляції економіки, в чому має бути зацікавлений не лише бізнес, але й 

влада, адже спрощення умов ведення підприємницької діяльності – запорука 

ділової активності населення та створення нових і розвитку діючих 

представників малого бізнесу. Водночас, для України все ще характерною є 

ситуація, коли перегляд НПА або активне застосування інструментів 
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дерегулювання залежать виключно від активної громадської/бізнесової позиції. 

Такі рішення часто не обумовлені висновкам за результатами відстеження 

результативності, моніторингу та аналізу ефективності НПА. 

Слабкими залишаються і інституційно-організаційні та інституційно-

ресурсні можливості владних структур відносно якісного дерегулювання 

підприємницької діяльності, зокрема в частині бюджетно-ресурсної підтримки. 

Саме тому, усунення цих та інших недоліків має перебувати у фокусі 

стратегічних пріоритетів покращення державної політики в аналізованій сфері. 

Відмітимо, що в процесі визначення стратегічних пріоритетів державної 

регуляторної політики розвитку малого підприємництва в Україні необхідно 

чітко розуміти та окреслити концептуальну логіку тих змін, яких планується 

досягти та зреалізувати. Фактично мова йде про два альтернативних підходи: 

- підхід 1 – збереження «статус-кво» щодо функціонування та розвитку 

малого бізнесу, реалізації його потенціалу в соціально-економічній системі 

держави з удосконаленням при цьому відповідних регуляторних процедур, що, 

беззаперечно, матиме свої позитивні недоліки та результати (т. зв. еволюційний 

шлях); 

- підхід 2 – удосконалення та розвиток регуляторної політики в руслі її 

системного спрямування на формування якісного інституційно-правового 

середовища функціонування та розвитку бізнесу (т. зв. революційний шлях) 

(рис. 3.2). 

На наше переконання, альтернатива 2 має істотні переваги, які полягають 

в тому, що за рахунок більш ефективного проходження всіх функціональних 

етапів регуляторних процедур дозволяє не лише уникати прийняття рішень, які 

заважають розвитку малого бізнесу, але навпаки – ініціювати та забезпечувати 

формування положень нормативно-правових актів таким чином, аби вони 

забезпечували розвиток і підвищення ефективності функціонування і окремих 

суб’єктів малого бізнесу, і цього сектора національного господарства в цілому. 

Одночасно така політика орієнтується й на посилення ролі малого 

підприємництва у формуванні здорового конкурентного середовища, виступі 
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партнером середнього та крупного бізнесу в частині планування, розробки і 

впровадження інновацій, нарощуванні виробничих потужностей місцевих 

економічних комплексів, вдосконаленні процесів функціонування внутрішньо 

регіональних ринків та протидії їх імпортозалежності, забезпеченні зайнятості 

та самозайнятості населення, формуванні доходів та підвищенні рівня якості 

життя населення.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.2. Концептуальна послідовність зміни стратегії до формування та 
реалізації державної регуляторної політики розвитку малого підприємництва в 

Україні (авторська розробка) 
Узагальнюючи все вище наведене, доходимо висновку, що ключовими 

напрямами формування стратегічних пріоритетів регуляторної політики 

розвитку малого підприємництва необхідно здійснювати за кожним з її 

функціональних етапів (рис. 3.3).  

Альтернатива 2: 
Формування якісного інституційно-
правового середовища здійснення 

підприємницької діяльності, структурно 
збалансованого розвитку сектора малого 

бізнесу і реалізації його потенціалу в 
системі національного господарства, 

покращенні параметрів системи 
соціальної безпеки держави 

Альтернатива 1: 
Збереження «статус-кво» з нестабільною 

чисельністю та структурою суб’єктів 
малого бізнесу, малими обсягами і 

ефективністю господарювання, низькою 
роллю у формуванні середнього класу, 

зростанні якості життя, зміцненні 
конкурентоспроможності національного 

господарства 

Недоліки та прогалини 
регуляторної політики 

держави 
Реалізація повноцінної 
регуляторної політики з 

розвитку підприємництва 

Наростання загроз та дестабілізація 
соціально-економічного розвитку 
держави за напрямами: 
 конкурентне середовище; 
 інноваційна активність; 
 місцеве виробництво; 
 внутрішній ринок; 
 імпортозаміщення; 
 зайнятість; 
 доходи і якість життя;  

послаблення інституційно-ресурсної, 
креативної та ділової складової 
економічного потенціалу розвитку 
національної економіки 

Усунення системних недоліків за 
функціональними етапами 
регуляторної політики: 
 планування та підготовка НПА; 
 оприлюднення НПА; 
 відстеження результативності, 

погодження НПА; 
 оприлюднення звіту і перегляд,  

формування збалансованості процедур 
регулювання та її елементів 
дотримання принципів і реалізація 
базових функцій регуляторної політики 
розвитку малого бізнесу 



143 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3.3. Напрями та стратегічні пріоритети регуляторної політики розвитку 

малого підприємництва в Україні (авторська розробка) 

Стратегічні пріоритети регуляторної політики 
гібридним загрозам 

Впроваджен-
ня проектно-

цільового 
підходу до 
планування 

нових           
НПА 

 

Розбудова 
«площадок» 
громадсько-
експертного 
представлен-
ня та обгово-
рення звітів 

Впроваджен-
ня механізму 

постпроектної 
діагностики 
результатив-

ності всіх 
НПА 

Інституціалі-
зація 

розробки і 
опрацювання 
нових рішень 
на паритетних 

засадах  

Створення 
комплексної 

системи 
поширення 
інформації, 
зворотного 

зв’язку  

Формування 
інструменту 
аутсорсингу 
експертно-

аналітичного 
забезпечення 
оцінки якості 

Організація 
«прозорої» 

системи 
схвалення 

управлінсь-
ких рішень 

Очікувані результати 

 Мінімізація 
повторних 
помилок та 
прорахунків, 
постійне 
удосконален-
ня регулятор-
них рішень; 
 системна 
модернізація, 
розвиток і 
удоскона-
лення 
процедур 
регуляторної 
політики; 
 обмін 
досвідом та 
поширення 
позитивних 
практик регу-
лювання з 
інших сфер на 
підприємни-
цький сектор 

 

 Вчасне 
призупинення 
дії низько-
ефективних 
НПА; 
 «справед-
лива» 
дерегуляція 
нормативно-
правового 
поля підпри-
ємництва, 
усунення 
обтяжливих 
та недоціль-
них процедур, 
адміністратив-
них бар’єрів; 
 продов-
ження строків 
дії якісних та 
ефективних 
законів, пос-
танов, указів 
та ін. НПА 

 

 Забезпе-
чення вищої 
ефективності 
аналізу та 
діагностики 
результатив-
ності і 
ефективності 
НПА; 
 отримання 
«справедли-
вих» звітів 
про оцінку; 
 бачення 
найбільш 
доречних та 
ефективних 
шляхів 
розвитку 
регуляторної 
політики, 
інструментів 
та засобів 
регулювання 

 
 

 Упровадже-
ння принципу 
«прозорого 
обговорення» 
та схвалення 
погоджених 
рішень; 
 підвищення 
рівня дієвості 
положень 
НПА, їх спря-
мованості на 
усунення 
ключових 
перешкод 
розвитку 
бізнесу; 
 бачення 
реальних 
обсягів та 
джерел 
залучення 
фінансово-
ресурсного 
забезпечення  

 

 Зміна 
підходу від 
ініціювання 
рішень 
владою до 
реальної 
потреби, 
обумовленої 
змінами в 
бізнес-
середовищі; 
 формування 
раціональної 
структури 
владних 
рішень за 
рахунок їх 
формування 
по потребі, а 
не за 
графіком; 
 краще тар-
гетування 
цілей 
регулювання  

 Повноцінне 
врахування 
інтересів 
бізнесу та 
громадськості 
при 
підготовці 
НПА; 
 вищий 
рівень зорієн-
тованості 
політики на 
підтримку 
сектора 
ініціативного 
легального 
бізнесу; 
 заміщення 
«штучних» 
дорадчо-
громадських 
структур 
реальними 
представни-
ками 

 

 Розширення 
масштабів і 
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нення звітів 
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На таких підставах стратегічною ціллю якісного удосконалення 

планування НПА має стати впровадження проектно-цільового підходу при 

плануванні нових рішень та модернізації положень існуючих. Досягнення цього 

цільового орієнтиру дозволить планувати потребу в нових нормативно-

правових актах з орієнтацією їх положень на досягнення конкретних цільових 

орієнтирів, а також впровадження і втілення для цього в життя як окремих, так і 

взаємопов’язаних між собою проектів. 

На нашу думку, інституціалізація паритетного підходу до розробки і 

опрацювання нових рішень в рамках державної політики розвитку малого 

підприємництва має стати стратегічним пріоритетом регулювання на такому 

функціональному етапі регуляторної політики, як підготовка регуляторних 

актів. 

Фактично йдеться про законодавче закріплення умов, за яких 

представники малого бізнесу та громадськості зможуть на паритетних засадах 

брати участь у ініціюванні та підготовці положень нормативно-правових актів, 

які зачіпають інтереси та стосуються інституційно-правових засад здійснення 

комерційної господарської діяльності, функціонування та розвитку сектору 

малого підприємництва і впливу цих процесів на соціально-економічний 

розвиток громад і територій держави. 

Стратегічним пріоритетом етапу оприлюднення проектів рішень нами 

визначено створення комплексної системи поширення інформації, а також 

забезпечення якісного зворотного зв’язку. На сьогодні такі належні 

інформаційні канали не сформовані. Вважаємо, що інституційно ними мають 

стати відповідні постійно діючі інтернет-портали, на яких «зав’язані» не лише 

питання оприлюднення регуляторних актів, але й он-лайн громадські 

приймальні підприємців та рад при голові облдержадміністрації, он-лайн 

кабінет регіонального омбудсмена з питань підприємництва, он-лайн ресурс 

місцевого фонду фінансово-кредитної підтримки підприємництва та 

фінансування інвестиційних проектів малого бізнесу, інші електронні ресурси, 

якими користуються суб’єкти малого бізнесу та які об’єктивно привертають їх 
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увагу. Ми вважаємо, що такий підхід забезпечить значно вищу увагу широкого 

кола і громадськості, і представників малого підприємництва до нових владних 

рішень.  

В експертному середовищі вже доволі тривалий період часу 

утверджується переконання про те, що стратегічним вектором функціоналу 

аналізу та відстеження результативності регуляторних актів (та регуляторної 

політики в цілому) має стати формування інструменту аутсорсингу експертно-

аналітичного забезпечення оцінювання якості. Мова йде про залучення до цих 

процесів фахових незалежних експертів. Зрушення у цьому напрямі не 

реалізувалися з причин, по-перше, фінансово-ресурсної обмеженості бюджетів 

та, по-друге, потреби в збереженні функції аналізу в руках самих же владних 

структур. 

Але закономірно й інше: при органах влади відсутні фахові аналітики-

експерти та існує високий рівень суб’єктивізму при самостійному аналізі і 

оцінюванні своїх же рішень. Відтак, якщо йдеться про підвищення 

ефективності вітчизняної регуляторної політики, то шлях до аутсорсингу 

зазначених завдань на експертно-аналітичне середовище видається 

безальтернативним. 

Організація «прозорої» системи схвалення управлінських рішень має 

стати стратегічним пріоритетом наступного функціонального етапу 

регуляторної політики в аналізованій сфері – погодження проектів НПА. Ідея 

полягає і в достатньому залученні представників бізнесу та громадських 

організацій, і у інституціалізації умов, за яких відбувається обговорення, 

дебатування і, що важливіше, – голосування за ті, чи інші рішення. Вважаємо, 

що тут має бути застосованим квотний принцип, за якого визначається число 

делегатів та на паритетних засадах – кількість і інструменти делегування 

представників. Голосування має бути прозорим, реєструватися поіменно та 

фіксуватися у електронних ЗМІ. 

Чи не найменш важливою в рамках регуляторної політики вважається 

етап оприлюднення звітів, тоді як у світовій практиці він один з найбільш 
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важливих, адже дозволяє узагальнити результати та визначити ефекти 

«відпрацьованого» нормативно-правового акту, а отримана інформація стає 

невід’ємною компонентою планування і прийняття нових управлінських 

рішень. Виправлення такого стану справ потребує реалізації стратегічного 

пріоритету відносно розбудови «площадок» громадсько-експертного 

представлення та обговорення звітів.  

На сьогодні такі площадки відсутні, що унеможливлює якісне 

представлення звітів і їх достатнє обговорення, формування стратегічно 

орієнтованих висновків у сфері удосконалення регуляторної політики розвитку 

малого підприємництва в Україні та її регіонах. 

На наше переконання, стратегічним пріоритетом в рамках модернізації 

завершального функціонального етапу регуляторної політики – дерегулювання 

чи пролонгації дії НПА – має стати упровадження механізму постпроектної 

діагностики їх результативності. Такий постпроектний аналіз не здійснюється, 

відповідно, низка важливих документів втрачає свою дію і проходить тривалий 

період часу допоки це буде визнано і внесено відповідні коригування або ж 

прийнято нові НПА для відновлення дії важливих щодо розвитку малого 

бізнесу законодавчих положень. 

Достатніми, на наш погляд, аргументами на користь обрання саме цих 

стратегічних пріоритетів базисними цільовими орієнтирами державної 

регуляторної політики розвитку малого підприємництва в Україні слугують ті 

завдання, які можуть бути виконаними у процесі їх реалізації. А це, зокрема, 

своєчасна реакція на виклики зовнішнього і внутрішнього бізнес-середовища, в 

якому функціонують суб’єкти малого бізнесу, достатнє представлення 

представників бізнесу і громади в здійсненні регуляторних процедур, у т. ч. в 

цілях детінізації можливого адміністративного тиску та перебільшеного впливу 

державних службовців, покращення комунікаційних зв’язків та поширення е-

урядування на процедури регуляторної політики, проведення справедливого 

аналізу і оцінювання владних рішень за рахунок залучення до таких дій фахових 

експертів і аналітиків, розвиток інституційної та організаційної інфраструктури 
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регуляторної політики та ін.  

Зауважимо, що стратегічні пріоритети виступають лише напрямами та 

цільовими орієнтирами – завданнями реалізації державної політики. Конкретне 

втілення їх в життя залежить від механізмів, інструментів та засобів, що 

використані і впроваджені. В будь-якому разі, їх формування має орієнтуватися на 

забезпечення відповідних стратегічних пріоритетів. Окрім цього, важливо 

розуміти й на які очікувані результати слід опиратися. 

В підсумку аналізу стану реалізації, а також планування перспектив 

розвитку вітчизняної регуляторної політики у сфері розвитку малого 

підприємництва вважаємо, що такими ключовими очікуваними результатами 

мають стати наступні. 

По-перше, це удосконалення системи планування НПА, зокрема йдеться 

про владні ініціативи у напрямі зміни підходу від планування «згори – до низу» до 

планування «знизу – вгору». Іншими словами влада має затребувати від 

представників малого бізнесу інформацію про їх потреби, найбільш важливі 

аспекти підтримки і допомоги, напрями покращення інституційно-правового та 

організаційно-економічного бізнес-середовища. Бізнес має мати можливість 

заявляти про ті зміни, яких він очікує, а представники влади – їх враховувати і 

своєчасно втілювати в нові рішення та НПА. 

Окрім цього, слід усунути існуючі на сьогодні прогалини в повноцінній 

системі НПА всіх рівнів та функціональних напрямів, що дозволить розробити і 

поетапно впроваджувати стратегії і програми функціонально-галузевого розвитку 

сектору малого підприємництва. 

По-друге, це достатнє залучення і представлення при підготовці і 

погодженні положень НПА всіх суб’єктів регуляторного процесу – владних 

структур, суб’єктів малого бізнесу та представників громади. Досягнення цього 

очікуваного результату забезпечить належну виваженість рішень, врахування в їх 

рамках всіх необхідних аспектів, збалансування інтересів державного управління, 

суспільного розвитку та ефективного ведення комерційної господарської 

діяльності. 
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По-третє, це розвиток інформаційно-комунікаційної системи з-поміж 

зазначених суб’єктів регуляторної політики. Становлення якісної і дієвої системи 

комунікації значно спрощує процеси та проходження етапів регуляторних 

процедур, знижує часові, організаційні та ресурсні витрати, сприяє залученню 

якомога більшої чисельності сторін діалогу, дозволяє почути і врахувати 

альтернативні думки і погляди.  

В цьому контексті потрібно розуміти й інше. Активними учасниками 

діалогу бізнесу та влади в переважній більшості випадків є саме сумлінні 

підприємці, які здійснюють діяльність в легальному сегменті, реалізують 

програми та практики соціальної і суспільної відповідальності. Відтак, прозора 

комунікація це ще й шлях до детінізації підприємницького сектора національної 

економіки. 

По-четверте, це системний розвиток процедур аналізу і оцінювання ефектів 

та ефективності регуляторної політики в цілому та окремих НПА. Заради цього до 

очікуваних результатів реалізації стратегічних пріоритетів регуляторної політики 

розвитку малого підприємництва в Україні відносимо якнайширше залучення 

зовнішніх незалежних аналітиків, експертів, фахівців, представників науки, 

консалтингових фірм тощо. Аутсорсинг в цій сфері сприятиме справедливому, 

прозорому, фаховому аналізу, що дуже необхідно в контексті розуміння якості і 

ефективності політики, яка реалізується, бачення її недоліків, а також напрямів 

подальшого удосконалення, шляхів узгодження між собою рішень різних рівнів та 

сфер відповідальності в цілях формування єдиної виваженої і збалансованої 

державної політики підтримки та стимулювання розвитку сектора малого бізнесу 

– рушійної сили зміцнення конкурентних позицій економіки та підвищення рівня 

якості життя населення. 

По-п’яте, це мінімізація (а в кращому випадку – повне усунення) проявів 

декларативності владних рішень, неможливості їх реалізації через не 

передбачення реального фінансово-ресурсного чи інфраструктурного 

забезпечення, неузгодженості з іншими НПА та часто не реалістичності в частині 

реалізації. Забезпечити такі зміни можливо шляхом забезпечення «прозорого» 
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підходу під час погодження положень НПА.  

Принципово важливо аби на цьому етапі регуляторних процедур були 

залучені додаткові фахівці, які дадуть експертну оцінку ймовірних наслідків 

державного регулювання, визначать сценарії розвитку ситуації, комплексно 

оцінять вплив на зміни в системі національного господарства та в соціальній 

сфері, дадуть заключення щодо всіх можливих додаткових ризиків та загроз. 

Такий підхід забезпечить істотне підвищення реалістичності впровадження та 

дієвості всіх НПА, що плануються. 

По-шосте, це ефективне використання потенціалу оприлюднення звітів як 

важливого функціонального етапу регуляторної політики. Фактично йдеться про 

еволюцію цього етапу з «штучної» процедури в одну з найбільш ініціюючих. Але 

це потребує забезпечення належного залучення до такої роботи всіх суб’єктів 

регуляторної політики та інших зацікавлених сторін.  

Відповідно, оприлюднення потрібно перетворити на повноцінні дебати з 

обговоренням наслідків НПА, доцільності їх подальшої пролонгації, часткового 

чи повного дерегулювання, перспектив розвитку регуляторної політики, 

модернізації багаторівневої та функціональної системи НПА, зміни методів, 

підходів та практик державного регулювання. Потрібно аби такі дебати 

відбувалися систематично і здійснювалися на національному, регіональному та 

місцевому рівнях. Доречно також організовувати міжрегіональні, міжсекторальні 

та міжгалузеві обговорення. 

По-сьоме, це досягнення принципу системності та послідовності державної 

регуляторної політики у сфері розвитку малого підприємництва. Адже цей 

принцип реалізується не в повній мірі. Часто обговорення необхідності 

продовження дії того, чи іншого НПА здійснюється вже після того як завершився 

строк його дії і, навпаки, – вчасно не призупиняється дія положень НПА, що 

неефективні та навіть шкідливі для належного поступу підприємницького сектора 

національної економіки і його суб’єктів. 

На забезпечення таких змін має спрямовуватися вплив інструментів та 

засобів, що будуть реалізовані в рамках державної регуляторної політики, яка має 
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на меті досягнення визначених вище стратегічних пріоритетів.           

Окремим важливим аспектом та стратегічним вектором реалізації 

ефективної державної регуляторної політики в Україні (як в сфері розвитку 

малого підприємництва, так і в цілому) слід вважати безпосередній статус цієї 

політики в рамках загальної системи державного управління. Проблема полягає 

в тому, що діяльність Державної регуляторної служби України фактично 

здійснюється в рамках і в значній мірі асоціюється з політикою дерегулювання 

та розвитку підприємництва. Натомість, все більш зростаюча важливість 

регуляторної функції в рамках всього народногосподарського комплексу стає 

щораз відчутнішою.  

Щораз більше експертів схиляються до думки, що визріла актуальність 

виокремлення регуляторної політики окремим напрямом державного 

регулювання, який реалізує низку надфундаментальних функцій і завдань, у т. 

ч. відносно контролю якості та забезпечення високої ефективності державного 

управління у всіх сферах регулювання. Попри інше, зауважимо, що це не 

применшує вагомості та важливості ролі регуляторної політики в рамках 

державної політики розвитку сектора малого підприємництва, а ефект та 

ефективність досягаються значно ширші, оскільки розвиток підприємництва 

забезпечується не стільки акцентованою політикою на його підтримці, як 

шляхом створення для цього сприятливого інституційно-правового та 

організаційно-економічного середовища, що позитивно позначається на 

сталому і структурно збалансованому розвитку в цілому за рахунок 

формування здорового конкурентного середовища, усунення монопольного 

становища на ринку, детінізації економічних відносин, усунення інших 

системних загроз економічної безпеки національної економіки. 

Сучасним трендом у руслі удосконалення регуляторної політики 

вважається упровадження практики перевірки проектів НПА не лише відносно 

ймовірного негативного впливу на ключові характеристики функціонування 

сфери, до якої застосовуються його положення, а на предмет можливого 

посилення дії ризиків та загроз економічної безпеки. Доволі часто в таких цілях 



151 

 

оцінюється вплив на стан ринкової конкуренції. З врахуванням складності і 

неоднозначності такої оцінки її доречно проводити у два етапи: 

1) перевірка ймовірного впливу на стан конкуренції та її базисні 

характеристики регуляторним органом; 

2) передання проекту НПА (в разі виявлення потенційного впливу) на 

додаткову експертизу до спеціалізованої структури, зокрема – 

Антимонопольного комітету України. 

Наголосимо, що оскільки підтримка розвитку малого підприємництва 

традиційно вважається прерогативою місцевих органів влади, то якість та 

ефективність державної регуляторної політики у цій сфері залежить й від її 

достатнього поширення на нижчі рівні державного управління. У цьому 

контексті важливо реалізувати низку інформаційно-комунікативних заходів за 

участі голів обласних державних адміністрації, районних державних 

адміністрацій та територіальних громад. На таких зустрічах потрібно виробити 

спільне бачення, а також єдині механізми та інструменти впровадження норм, 

практик і принципів регуляторної політики, що забезпечить її якісне і 

поширення, і впровадження на місцевому рівні.  

Окрім цього, має бути прийняте рішення відносно здійснення 

стовідсоткового аналізу та відстеження результативності всіх рішень, які були 

прийняті у поточному часовому періоді, для формування загальнообласного 

звіту і прийняття подальших рішень щодо і посилення регуляторного впливу і 

розумного дерегулювання. Доцільно також скласти плани-графіки таких 

систематичних моніторингів і перевірок. 

Важливо аби сформовані звіти своєчасно відображалися в мережі 

інтернет і мали якнайширший доступ до них представників бізнесу і 

громадськості. Для полегшення та уніфікації підходів в рамках такого 

самоаналізу слід аби Державна регуляторна служба України розробила типову 

методику відстеження якості регуляторних актів, які приймаються на 

відповідному рівні управління, або в залежності від характеру регуляторного 

акту чи НПА. 
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Визначення стратегічних пріоритетів є важливим і невід’ємним етапом 

ефективної державної регуляторної політики в сфері розвитку малого 

підприємництва. Разом із тим, кожен НПА має не лише нормативно-правову 

частину, але й своє функціональне призначення. Відтак, для планування 

регуляторних актів в аналізованій сфері необхідно розуміти головні напрями, 

діяльність в рамках яких сприятиме розвитку малого бізнесу в Україні. 

Визначенню такої сфери присвячений наступний підрозділ дослідження.  

      

3.2. Формування системи механізмів державної регуляторної 

політики розвитку малого підприємництва 

 

На сучасному етапі поступу економіки України було прийнято цілий 

комплекс НПА на різних рівнях державного управління, спрямованих на 

підтримку і забезпечення розвитку сектора малого підприємництва, що 

позитивно. Разом із тим, як показано в аналітичній частині дослідження, стан 

його функціонування і розвитку залишається здебільшого негативним, що 

підтверджує актуальність подальшого удосконалення державного регулювання 

в цій сфері. 

На нашу думку, тут необхідні і нові нестандартні більш ефективні 

рішення, і поєднання заходів сприяння розвитку з інструментами регуляторної 

політики – однієї з профільних складових державного регулювання у царині 

малого бізнесу. Такий метод дасть подвійний ефект та закладе перспективи 

більш сталого і прогнозованого нормативно-правового поля функціонування і 

розвитку малого бізнесу в Україні. 

Перш ніж визначити конкретні механізми та інструменти державного 

регулювання в аналізованій сфері зауважимо на більш стратегічному і 

системному аспекті. Йдеться про критичні недоліки вітчизняного 

інституціонального забезпечення сектора малого бізнесу. Адже апріорі не може 

бути ефективною політика, коли в її рамках незрозумілим, не чітко визначеним 

та невірним є безпосередній об’єкт регулювання. Так, ми вважаємо, що саме 
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таким є ключовий недолік вітчизняної регуляторної політики у сфері малого 

бізнесу. 

Відповідно, в якості стратегічного імперативу удосконалення державної 

регуляторної політики розвитку малого підприємництва в Україні потрібно 

визначити уточнення поняття сектора малого підприємництва, а також його 

виокремлення в якості самостійного об’єкта державного регулювання. 

Аргументами на користь такого висновку слугують наступні. 

По-перше, на сьогодні згідно вітчизняного законодавства (Закон України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань 

регулювання підприємницької діяльності» [96]) до суб’єктів малого 

підприємництва відносяться фізичні особи – підприємці, а також юридичні 

особи із середньорічною чисельністю працівників до 50 осіб та обсягами 

валового доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) до 70 

млн грн. На наше переконання, такі критерії не можуть відповідати суб’єктам 

малого підприємництва, особливо в аспекті обсягу валового доходу, що 

завищений. До прикладу, 70 млн грн це 5,8 млн грн на місяць або близько 300 

тис. грн (10 тис. євро) в розрахунку на один робочий день. Таким чином, є всі 

підстави вважати, що інституційно сектор малого підприємництва в Україні 

штучно розширений.  

Підтвердженням такого висновку є й те, що на сьогодні частка малих 

підприємств у загальній чисельності юридичних осіб – підприємств в Україні 

станом на 1.01.2018 р. становила 95,5 %. При цьому частка середніх 

підприємств – 4,4 %, а великих – 0,1 %. Відповідні кількісні показники склали: 

399 од. – великих підприємств, 14,9 тис. од. – середніх підприємств та 322,9 

тис. од. – малих підприємств [36,с.138]. Якщо ж врахувати ще чисельність 

фізичних осіб підприємців, з яких діючими є близько 1,7 млн од., то частка 

малого бізнесу складе 99,9 %, що є украй негативним структурним показником 

розвитку економіки. 

Відтак, суб’єктам малого бізнесу, скоріше, відповідає 

інституціоналізований критерій представників мікропідприємництва, за якого 
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такими є суб’єкти господарювання з річним валовим доходом до 2 млн грн, що 

в середньому на один робочий день складає близько 8 тис. грн. 

Наступний системний недолік регуляторної бази державної політики 

розвитку малого підприємництва – це його т. зв. штучне «зрощування» з 

сектором середнього бізнесу. Так, у 2012 р. було прийнято Закон України «Про 

розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в 

Україні» [98]. Цим НПА фактично об’єднано державну політику регулювання 

та забезпечення розвитку секторів мікро, малого та середнього підприємництва, 

а це 99,9 % вітчизняних підприємств.  

Відповідно, визначені однакові підходи, методи, механізми, інструменти 

та засоби державного регулювання для цих абсолютно різних за специфікою 

господарювання, метою створення, обсягами інвестицій та масштабами 

діяльності, роллю в економіці і суспільстві сегментів національної економіки. 

На нашу думку, це один з найбільш комплексних недоліків всієї системи 

державного регулювання розвитку економіки України. 

Прийняття такого НПА спричинило ще більші проблеми – у вигляді 

підпорядкування всіх подальших владних рішень на різних рівнях управління 

цьому закону. Відтак, як в державі, так і у всіх її регіонах та на місцевому рівні 

прийняті стратегії і програми сприяння розвитку малого і середнього 

підприємництва, тобто іншими словами – всієї (за виключенням 0,1 % або 400 

підприємств на всю країну) економіки. Таким чином, було нівельовано (а 

точніше та справедливіше вказати – зруйновано) інституційне забезпечення 

вітчизняної державної політики підтримки розвитку малого бізнесу в Україні.      

Зазначені недоліки необхідно в першу чергу виправити під час 

удосконалення державної регуляторної політики розвитку малого 

підприємництва в Україні. Більше того, вважаємо, що мають бути прийнятими і 

чітко розмежованими (як ідеологічно, так і за механізмами та інструментами 

державної підтримки) НПА, які визначають базисні засади державної політики 

регулювання розвитку секторів мікро, малого, середнього та великого бізнесу. 

Це дозволить відновити державну підтримку розвитку всіх секторів економіки, 
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у т. ч. малого бізнесу. 

Наступний етап удосконалення державної регуляторної політики 

розвитку малого підприємництва в Україні потрібно присвятити впровадженню 

відповідних механізмів та інструментів регулювання за її ключовими 

векторами, якими є планування, моніторинг, аналіз та діагностика, 

дерегулювання, інформаційно-комунікаційна політика, економічна та 

організаційна підтримка (рис. 3.4). Саме таким чином буде узгоджено якісне 

державне регулювання розвитку цього важливого сектора національного 

господарства та покращення вітчизняної регуляторної політики в цій сфері. 

Так, вважаємо, що в рамках вектору планування потрібно реалізувати такі 

механізми, як нормативно-стратегічний, адміністративний та механізм 

програмування. Спільна мета їх формування і впровадження полягає у 

системному покращенні функції планування в рамках державної регуляторної 

політики розвитку малого підприємництва в Україні.  

Так, на сьогодні в нашій державі відсутня стратегія розвитку сектора 

малого підприємництва, що потрібно вважати суттєвим недоліком державного 

регулювання в аналізованій сфері. Як вже зазначалося, цей сектор відіграє 

важливу, навіть системоформувальну, роль у функціонуванні соціально-

економічної системи держави. Відтак, об’єктивно необхідним є бачення його 

розвитку і в поточній, і в довгостроковій стратегічній перспективі. 

Щоправда, стратегування розвитку сектору малого підприємництва в 

нашій державі все ж реалізується, але виключно в регіональній площині та 

частково на рівні міст і районів. До прикладу, діючими до 2020 року 

залишаються стратегії розвитку малого і середнього підприємництва 

Вінницької, Київської, Львівської, Херсонської та деяких інших областей. Але 

знову ж таки, сектори малого та середнього бізнесу не розділені, а регіональна 

політика не підпорядкована загальнонаціональній; будь-які зміни на 

центральному рівні управління в напрямі критеріїв чи умов функціонування 

малого бізнесу можуть знівелювати стратегічні плани місцевого масштабу. 
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Рис. 3.4. Пріоритетні вектори та механізми регуляторної політики розвитку 
малого підприємництва в Україні (авторська розробка) 

 розвиток інституційної 
інфраструктури фінансово-ресурсного 
забезпечення підтримки МП; 
 формування конкурентного сере-
довища на ринках спеціалізації МБ; 
 створення системи вертикально-
горизонтальних інтеграційних зв’язків за 
участі малих підприємств; 
 підтримка становлення площадок 
співпраці представників МБ з іншими 
секторами економіки; 
 формування інституційно-
організаційних елементів підтримки і 
розвитку сектору МП 
 

 створення площадок інтернет- та 
електронної комунікації в площині 
«влада-бізнес-громадськість»; 
 розвиток малого бізнесу у сферах 
цифровізації та інтелектуалізації 
економіки; 
 покращення інформаційно-психо-
логічного середовища у секторі МП; 
 інформатизація МБ 

 розвиток е-урядування у сфері 
дозволів, погоджень, ліцензування; 
 уніфікація НПА, що регулюють 
базисні засади малого бізнесу в єдиному 
Кодексі; 
 посилення регламентованості 
контрольно-перевірочної діяльності 
відносно суб’єктів МП, упровадження 
регіональних омбулдсменів 

 упровадження національного та 
регіональних моніторингів регулювання 
розвитку МП; 
 створення системи тестування якості 
регуляторної політики; 
 складання просторово-структурних 
рейтингів якості бізнес-середовища та 
легкості ведення бізнесу 

 прийняття і реалізація Стратегії 
розвитку сектора МП; 
 розробка і реалізація галузевих 
проектів у секторі МП; 
 планування та впровадження програм 
збалансованого просторово-
територіального розвитку МП; 
 формування і втілення національних 
проектів за участі суб’єктів МП 

Інструменти                    
регулювання 

 забезпечення 
стратегічного 
характеру управління 
та керованості 
розвитку сектору МП, 
його суб’єктів; 
 максимальна 
реалізація просторо-
во-структурного 
потенціалу розвитку 
МП; 
 підвищення 
ефективності регу-
лювання розвитку МП 
за рахунок кращого 
розуміння проблем і 
перешкод; 
 зниження 
витратомісткості 
регуляторної політики 
за рахунок заміщення 
фізичного контакту 
інформаційним; 
 спрощення та 
узгодження положень 
НПА в сфері 
регулювання МП; 
 послаблення 
адміністративного 
тиску на МБ; 
 формування 
інституційних плат-
форм співпраці та 
інтеграційного роз-
витку суб’єктів МП; 
 реалізація потен-
ціалу МП в частині 
інноваційного роз-
витку, впровадження 
інформаційних 
технологій; 
 покращення 
організаційно-
управлінського і 
фінансово-ресурсного 
забезпечення МБ; 
 покращення 
психологічного 
бізнес-клімату  

 

Результати 
політики 

 
 
 
 організаційно-
економічний; 
 інституційно-
організаційний; 
 інституційно-
правовий 

 

 
 інформаційно-
адміністративний; 
 інституційно-
правовий; 
 адміністративно-
організаційний 

 

 
 інституційно-
інформаційний; 
 цифровізації; 
 інтелектуалізації; 
 інформатизації 

 

 
 
 інформаційний; 
 аналітичний; 
 нормативно-
методичний 

 

 
 нормативно-
стратегічний; 
 адмініст-
ративний; 
 програмування 

Механізми 
регулювання 

 
 

Економічна 
підтримка 

 
 
 

Дерегу-
лювання 

 
 

Інформа-
ційно-

комуні-
каційна 
політика 

 
 
 
 

Планування 

 
 
 

Моніторинг, 
аналіз, 

діагностика 

Вектори 
політики 

 
 

Органі-
заційна 

підтримка 
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Таким чином, вважаємо неприйнятним і таким, що потребує негайного 

усунення в рамках удосконалення державної регуляторної політики, недолік, 

пов’язаний з відсутністю загальнодержавного стратегічного плану розвитку 

сектора малого підприємництва в Україні. 

Наступним кроком після його виправлення має стати розробка і 

реалізація галузево-функціональних державних і регіональних програм 

підтримки розвитку вітчизняного сектору малого бізнесу. Мова йде про те, що 

держава не в змозі належним чином забезпечити і увагою і ресурсами 

підтримку одразу всіх зареєстрованих суб’єктів малого бізнесу. Її просто не 

вистачить, а затрачений ресурс буде низькоефективним.  

Тут більш доречним вбачається т. зв. селективний підхід, коли 

визначаються найбільш перспективні для розвитку і реалізації соціально-

економічного та суспільного потенціалу суб’єктів малого бізнесу види 

економічної діяльності (галузі економіки) та забезпечується державна 

підтримка програм і проектів малих суб’єктів господарювання саме за цими 

напрямами. Сюди віднесемо сферу послуг та консалтингу, різного роду дрібний 

аутсорсинг, інформаційно-комунікаційні технології, інноваційно місткі види 

діяльності, соціальну сферу і т. ін. 

З іншої сторони, сектор малого підприємництва завжди вважався 

ключовим інституційним елементом забезпечення соціально-економічного 

розвитку на місцевому рівні. Відтак, державному програмуванню підлягає й 

просторово-структурний розвиток малого підприємництва. Вважаємо критично 

важливими прийняття та реалізацію низки програм (національних, 

регіональних та місцевих) державної підтримки активізації підприємницької 

діяльності на сільських, віддалених та депресивних територіях, у малих містах, 

гірських поселеннях. Впровадження належних підтримуючих заходів 

забезпечило б значно більш збалансований територіальний розвиток у нашій 

країні. Натомість, з року в рік спостерігаються все більш зростаючі 

диференціації та диспропорції соціально-економічного розвитку з-поміж 

обласних центрів та інших територій. 
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Наступний вектор державної регуляторної політики розвитку малого 

підприємництва стосується моніторингу, аналізу та діагностики. На наше 

переконання, що статистичного спостереження, що даних незалежних 

інформаційно-аналітичних агентств, міжнародних та вітчизняних економічних і 

громадських організацій недостатньо для реальної справедливої оцінки стану 

справ з подальшим обґрунтуванням якісних управлінських рішень. Як вже 

зазначалося, значно більш важливою інформаційно-аналітичною основою 

удосконалення регуляторної політики слугує не стільки чисельність суб’єктів 

малого підприємництва, кількість створених ними робочих місць та обсягу 

реалізованої продукції, як реальні перешкоди ведення бізнесу. 

Відмітимо, що частково таку інформацію можна віднайти у рейтингах 

провідних визнаних економічних організацій, як-от Світового банку та ін. 

(табл. 3.1). Проте, все ж вони відображають дані, які є усередненими по країні 

без належної деталізації за регіонами, територіями, видами економічної 

діяльності, сегментами та секторами малого бізнесу, типами підприємств, 

організаційно-правовими формами бізнесу і т. ін.   

 

Таблиця 3.1 

Місце України (на поч. 2019 р.) в рейтингу країн за рівнем регуляторного 

клімату щодо стимулювання ділової активності (загальна кількість країн в 

рейтингу – 190) (складено за  [103]) 

Групи показників 
Місця у 2019 р. Динаміка 

(+/-) 2019 р. 
до 2018 р. 

2019 р. 2018 р. 

Загальне місце в рейтингу, в т.ч.: 71  76 +5 
Реєстрація підприємств 56 52 -4 
Одержання дозволу на будівництво 30 35 +5 
Підключення до електромережі 135 128 -7 
Реєстрація власності 63 64 +1 
Одержання кредитів 32 29 -3 
Захист міноритарних інвесторів 72 81 +9 
Оподаткування 54 43 -11 
Міжнародна торгівля 78 119 +41 
Забезпечення виконання контрактів 57 82 +25 
Вирішення неплатоспроможності 145 149 +4 

 
Як можемо спостерігати, найбільш проблемними аспектами ведення 
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бізнесу в нашій державі залишаються: вирішення проблеми 

неплатоспроможності (145 місце), підключення до енергосистем (135 місце та 

погіршення за останній рік на 7 рейтингових позицій), складність виходу на 

зовнішні ринки (78 місце), недостатня захищеність прав інвесторів (72 місце). 

Відповідно, усунення вказаних недоліків має зайняти своє належне місце під 

час удосконалення вітчизняної регуляторної політики. 

При цьому найбільш доречними механізмами мають стати 

інформаційний, аналітичний та нормативно-методичний. В їх межах базисним 

інструментом має слугувати упровадження національного та регіонального 

моніторингів регулювання розвитку малого бізнесу. Вважаємо, що таке 

завдання доцільно покласти на найбільш авторитетні незалежні вітчизняні 

аналітично-консалтингові структури, а витрати на започаткування такої 

практики окупляться вже в короткостроковій перспективі засобом зростання 

ділової активності населення, збільшення чисельності суб’єктів малого бізнесу, 

нарощування обсягів та масштабів їх діяльності, зростання величини платежів 

до центрального і місцевих бюджетів. 

В розвиток цього інструменту доречно впроваджувати й інші, можливо 

більш складні, але які даватимуть важливі додаткові висновки в руслі 

удосконалення регулювання та регуляторної політики. Це, до прикладу, запуск 

систем тестування якості регуляторної політики, формування просторово-

структурних рейтингів якості бізнес-середовища та легкості ведення 

підприємницької діяльності в Україні та її регіонах, на місцевому рівні. На 

нашу думку, у цьому контексті потрібно шукати і впроваджувати можливості 

співпраці та субпідряду (у т. ч. засобами державного замовлення та державно-

приватного партнерства) з боку провідних вітчизняних ІТ-компаній та 

підприємств, а також якісно і поступово імплементувати відповідні практики в 

загальну систему е-урядування. 

Наступний вектор удосконалення вітчизняної державної регуляторної 

політики у сфері розвитку малого підприємництва стосується дерегулювання 

комерційної господарської діяльності. Його важливість та актуальність 



160 

 

обумовлюється все ще недостатнім рівнем спрощення умов та засад ведення 

підприємницької діяльності у нашій державі. Хоча для цього в останні роки 

зроблено доволі багато. 

На нашу думку, тут провідними інструментами державного регулювання 

мають стати інформаційно-адміністративний, інституційно-правовий та 

адміністративно-організаційний. Загальна логіка підбору інструментів в рамках 

цих механізмів зводиться до таких двох аспектів, як: (1) розвиток електронних 

комунікацій та їх заміщення фізичних відносин і контактів; (2) узагальнення і 

спрощення положень НПА, що регулюють діяльність суб’єктів малого 

підприємництва.  

Так, до прикладу, чим більше адміністративні відносини на стику «влада-

бізнес» у сфері отримання дозволів і погоджень будуть регламентуватися 

виключно заявним принципом та в електронній формі, тим більше вони 

набуватимуть ознак прозорості, справедливості, рівноправності, чесності та 

спрощеності. Взагалі, на наше переконання, максимальне зведення відносин 

представників бізнесу та влади має зводитися у площину прозорих електронних 

комунікацій. За цим майбутнє модернізації системи дерегулювання 

підприємництва.  

Попри це, важливо працювати й над уніфікацією всіх положень, які 

регулюють вітчизняний малий бізнес. На сьогодні це велика чисельність 

різнохарактерних НПА, які визначають умови комерційної господарської 

діяльності та регулюють ті, чи інші правовідносини. Відповідно, підприємцю – 

початківцю зазвичай складно опрацювати увесь нормативно-правовий базис та 

дотримуватися всіх його законодавчих вимог, що де стимулює підприємництво.  

На нашу думку, визріла актуальність уніфікації всіх положень НПА в 

аналізованій сфері в єдиному лаконічному документі – кодексі законів. Це 

значно спростить нормативно-правову базу малого підприємництва та 

забезпечить зростання бажання ведення бізнесу населенням.  

 Позитивною практикою у визначеному руслі має стати також і 

уніфікація, спрощення та чітка регламентація контрольно-перевірочної 
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діяльності не тільки суб’єктів малого підприємництва, але й будь-якого 

суб’єкта господарювання. 

Доцільною вважаємо також і практику поширення повноважень інституту 

підприємницького омбудсмена на регіональний та місцевий рівні. Відомо, що 

інститут бізнес-омбудсмена був упроваджений в Україні у 2014 р. Рада бізнес-

омбудсмена у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, 

указами Президента України і постановами Верховної Ради України, 

прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету 

Міністрів України, іншими актами законодавства та Рада бізнес-омбудсмена 

представляє і захищає інтереси бізнесу у державних органах, покликана 

забезпечити прозоре ведення бізнесу в Україні. 

Вказаний інститут вже встиг зарекомендувати свою ефективність, проте 

його компетенції об’єктивно не можуть поширюватися на всю територію 

держави, а увага – в однаковій мірі приділятися суб’єктам підприємництва в 

столиці та у віддалених регіонах, на районному рівні. Відтак, на наше 

переконання, принципово необхідно аби в процесі удосконалення державної 

регуляторної політики розвитку малого підприємництва були передбачені 

законодавчі ініціативи з інституціалізації регіональних та місцевих бізнес-

омбудсменів. 

Наступний визначений нами вектор удосконалення державної 

регуляторної політики розвитку малого підприємництва в Україні стосується 

інформаційно-комунікаційної політики. Її реалізація покликана налагодити 

зв’язки і комунікацію між такими суб’єктами регулювання, як держава, бізнес 

та громадський сектор. Найбільш доречними механізмами тут виступають 

інституційно-інформаційний, цифровізації, інтелектуалізації та інформатизації. 

При цьому базисним інструментом слугує створення різного роду та 

форми «площадок» інтернет- та електронної комунікації. Вважаємо, що в цьому 

руслі органам влади слід ініціювати бюджетні гранти для фінансування 

громадських чи бізнес-ініціатив у сфері їх створення та розвитку діяльності. 

Чим більше буде сформовано самодостатніх площадок співпраці, тим 
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якіснішою – подальша комунікація. 

Слід відмітити, що останніми роками в Україні представники малого 

бізнесу доволі в значній мірі спеціалізувалися на діяльності у сфері 

інформаційних технологій, створенні та впровадженні інновацій, сучасних 

бізнес-технологій тощо. Вважаємо таку практику позитивною та такою, що 

сприяє реалізації економічного потенціалу цього сектору національного 

господарства. Але відповідний потенціал та можливості ще далеко не 

реалізовані. Відтак, в рамках інформаційно-комунікаційної політики держави 

важливо здійснювати заходи, які передбачають державну підтримку 

функціонування малих суб’єктів бізнесу у визначених видах економічної 

діяльності.  

Позаяк, не слід відхиляти й державне сприяння в частині інформатизації 

діяльності всіх суб’єктів малого бізнесу, адже це запорука зниження рівня їх 

витратомісткості, підвищення ефективності господарювання та капіталізації, а, 

відтак, і зростання інвестиційної привабливості, виступу перспективним 

партнером суб’єктів середнього та великого бізнесу. 

Додамо, що результати інформаційно-комунікаційної політики можуть 

бути використаними й для покращення психологічного середовища малого 

бізнесу, у т. ч. для розповсюдження інформації про позитивний досвід 

підприємництва, ефективні його практики, різного роду презентаційних та 

навчально-методичних матеріалів, на кшталт бізнес-планування, менеджменту 

інвестиційних проектів, кластеризації бізнесу, створення локальних 

інтегрованих структур і систем, бізнес-кооперації.  

Зауважимо, що головні вектори удосконалення державної регуляторної 

політики розвитку малого підприємництва в Україні все ж стосуються 

економічної та організаційної підтримки. В таких цілях важливо застосовувати 

організаційно-економічний, інституційно-організаційний та інституційно-

правовий механізми. Перший покликаний забезпечити належну організацію та 

мотиваційну підтримку бізнесу, другий – вибудувати якісну і ефективну 

систему державного управління розвитком цього сектора економіки, третій – 
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створити сприятливе правове середовище для функціонування, діяльності та 

розвитку суб’єктів малого підприємництва.         

Передусім слід вести мову про гостру актуальність покращення 

фінансово-ресурсного та інвестиційного забезпечення вітчизняних 

представників малого бізнесу. Це на сьогодні одна з ключових перешкод їх 

подальшого розвитку і реалізації перспективних інвестиційних та інноваційних 

проектів. Як показує світовий досвід, вирішення цієї проблеми в значній мірі 

стосується формування та розвитку інституційної інфраструктури фінансово-

ресурсної підтримки підприємництва. Це і бюджетно-приватні фонди 

фінансово-кредитного сприяння, і інвестиційно-інноваційні хаби, і фонди 

венчурного фінансування, і інститути спільного фінансування, девелоперські 

центри, структури з залучення міжнародної фінансово-технічної допомоги і т. 

ін. 

Попри безпосередньо фінанси, представники малого бізнесу в значній 

мірі потребують й іншого ресурсного забезпечення – кваліфікованих кадрів, 

сучасних бізнес- та виробничих технологій, устаткування, прав на об’єкти 

інтелектуальної власності, ін. Його залучення проблемне з огляду на потребу у 

володінні достатньо потужним фінансовим забезпеченням. Але при цьому 

альтернативними формами формування ресурсної бази підприємництва 

виступають програми і проекти співпраці з іншими суб’єктами бізнесу, зокрема 

в рамках формування вертикально-горизонтальних інтеграційних зв’язків. 

Необхідно аби в цілях подальшого розвитку регуляторної політики зазначені 

ініціативи були підтримані. 

Як показує успішний досвід, економічний потенціал представників 

малого бізнесу зростає в рази за умови їх співпраці з суб’єктами середнього та 

великого підприємництва або ж налагодження коопераційних відносин з 

іншими малими підприємствами. В рамках бізнес-кооперації суб’єкти малого 

бізнесу отримують сталі замовлення на їх продукцію (товари, роботи, послуги), 

мають можливості доступу до додаткового кадрового, матеріально-технічного, 

технологічного, консалтингового та іншого забезпечення, виконують на 
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замовлення більш інертних економічних агентів різного роду високоліквідні 

(ризикові та інноваційні) проекти. 

Відомо, що можливості малих суб’єктів господарювання започаткувати і 

розвинути коопераційні відносини доволі обмежені. Відтак, вони потребують 

державної підтримки. Важливо аби в рамках нових НПА, орієнтованих на 

удосконалення регуляторного середовища розвитку малого підприємництва, 

були передбачені заходи та засоби зі створення такого роду інституційно-

організаційних елементів підтримки і розвитку коопераційних відносин. В 

таких цілях місцеві органи влади мають виділяти вільні земельні ділянки та 

приміщення, особливо в місцях локалізації великих промислових підприємств, 

торговельно-логістичних організацій, концентрації бізнес-центрів, 

консалтингових організацій тощо. Малі підприємства, власне, й виступатимуть 

зв’язуючим елементом з-поміж учасників як вертикальних, так і 

горизонтальних форм кооперації та інтеграції, сприяючи активізації діяльності, 

розвитку та підвищенню ефективності функціонування усіх партнерів. 

Ще один важливий аспект, на який потрібно звернути увагу в рамках 

удосконалення вітчизняної регуляторної політики розвитку малого 

підприємництва, полягає у вирівнюванні засад конкуренції суб’єктів цього 

сектора економіки порівняно з більш потужними середніми і великими 

підприємствами. Малі форми господарювання об’єктивно менш 

конкурентоспроможні і їм складніше конкурувати на ринку. Проте мова не йде 

про надання ним певних преференцій. Тут важливіше створити прозоре 

конкурентне середовище з рівними правами, можливостями доступу до 

ресурсів і ринків, прав діяльності.         

Комплексна реалізація інструментів та заходів визначених вище 

механізмів державної регуляторної політики, на нашу думку, спроможна якісно 

змінити середовище функціонування, а також підсилити дієвість державного 

сприяння і забезпечити, тим самим, достатньо вагомі зрушення в контексті 

нарощування масштабів та підвищення ефективності розвитку сектору малого 

підприємництва національного господарства України. 
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Разом із тим, важливо вести мову й про те, що слід напрацювати спільний 

інституціональний базис формування та реалізації комплексу механізмів 

регулювання в рамках регуляторної політики. На нашу думку, такою 

платформою має всі підстави виступити відповідний інституціональний 

механізм державної регуляторної політики в аналізованій сфері. 

Зауважимо, що ми бачимо такі етапи його формування: 

(1) визначення мети, операційних цілей формування структури системи 

управління регуляторною політикою; 

(2) покращення нормативно-правового забезпечення функціональних 

етапів регуляторної політики; 

(3) забезпечення зниження рівня витратомісткості регуляторної 

політики та підвищення рівня якості і ефективності її процедур; 

(4) зміцнення інфраструктурного забезпечення державної регуляторної 

політики (рис. 3.5). 

За умови дотримання визначеної послідовності має місце якісний 

науково-методичний підхід до планування інституціонального базису 

регуляторної політики, належна організація та його підкріплення з боку 

нормативно-правового забезпечення, оптимізація процедурних аспектів, що 

забезпечує оптимізацію часових і ресурсних витрат, формування і покращення 

інфраструктурного забезпечення регуляторної політики у сфері розвитку 

малого підприємництва. Особливо доречним, важливим і таким, що має 

пріоритет врахування при формуванні та реалізації інституціонального 

механізму регуляторного політики з розвитку малого підприємництва, є 

недопущення неякісних регуляторних рішень у сферах: створення / закриття 

підприємства; купівлі / продажу бізнесу; отримання дозволів, ліцензій, 

патентів; отримання в користування / придбання державного (комунального) 

майна, ресурсів, землі; державного замовлення; конкурентного середовища. 

Головне аби в підсумку реалізації більш ефективної регуляторної 

політики розвитку малого підприємництва було досягнуто ключових кількісних 

параметрів – ознак і характеристик реформ, що підтверджують їх ефективність. 
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Йдеться про чисельність діючих суб’єктів малого бізнесу, їх прибутковість, 

нарощування обсягів господарювання, капіталізацію, створення нових 

конкурентоспроможних робочих місць і т. ін. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 
 

 

 

У табл. 3.2 наведено пропоновану нами систему параметрів оцінювання 

ефективності регуляторної політики. 

Формування інституційно-правової основи, що 
визначає суб’єктів сектора МП та механізми 

регуляторної політики його розвитку і державного 
регулювання (на базі єдиного уніфікованого 

нормативно-правового акту щодо сектору МП) 

Визначення мети, 
операційних цілей 

формування структури 
системи управління 

регуляторною політикою 

Удосконалення законодавства, що регулює 
регуляторну політики, а також відносини суб’єктів 

підприємництва та державних органів влади у сферах: 
 

 створення / закриття підприємства; купівлі / 
продажу бізнесу; 
 отримання дозволів, ліцензій, патентів; 
 отримання в користування / придбання державного 
(комунального) майна, ресурсів, землі; 
 державного замовлення; 
 конкурентного середовища 
 

Покращення нормативно-
правового забезпечення 
функціональних етапів 
регуляторної політики 

Удосконалення законодавства у сфері регуляторної 
політики розвитку малого підприємництва, 

інституціоналізація ширших компетенцій Державної 
регуляторної служби України та її регіональних 

представництв 

Забезпечення зниження 
рівня витратомісткості 

регуляторної політики та 
підвищення якості і 

ефективності її процедур 

Розвиток інституцій та інфраструктури середовища 
регуляторної політики та підприємницької діяльності 

за напрямами: 
 

Зміцнення 
інфраструктурного 

забезпечення державної 
регуляторної політики  

 зниження інформаційної непрозорості; 
 захист прав та інтересів всіх суб’єктів регуляторної 
політики; 
 розвиток прозорого та рівного для всіх суб’єктів 
конкурентного середовища; 
 підвищення рівня прозорості функціонування 
державних структур; 
 розвиток систем якості управління регуляторною 
політикою та зменшення витрат на управління 
 

Рис. 3.5. Послідовність формування інституціонального механізму державної 
регуляторної політики розвитку малого підприємництва в Україні (авторська 

розробка) 
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Таблиця 3.2 

Індикатори оцінювання ефективності регуляторної політики розвитку 

малого підприємництва в Україні (авторська розробка) 

Індикатори Одиниці 
виміру 

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що здійснювали діяльність, в розрахунку 
на 10 тис. осіб наявного населення од. 

Частка суб’єктів малого підприємництва, що здійснювали діяльність, у загальній їх 
кількості % 

Чисельність зайнятих в розрахунку на один суб’єкт господарювання осіб 
Власний капітал у розрахунку на один суб’єкт господарювання грн 
Коефіцієнт загальної ліквідності коефі-

цієнти Коефіцієнт фінансової стійкості 
Коефіцієнт відношення кількості новостворених суб’єктів господарювання до тих, що 
припинили діяльність 

коефі-
цієнт 

Обсяг реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) у розрахунку на одного зайнятого грн/ос. 
Коефіцієнт відношення темпів зростання продуктивності праці до середньої заробітної 
плати коефі-

цієнти Коефіцієнт відношення реальної заробітної плати до середньогалузевої 
Рентабельність власного капіталу  % 
Коефіцієнт фондовіддачі коефі-

цієнти Коефіцієнт оборотності оборотних активів 
Частка прибуткових суб’єктів малого підприємництва % 
Коефіцієнти витратомісткості (до доходу від реалізації продукції (товарівпослуг)):  коефі-

цієнти за 
резуль-
татами 

експерт-
ного 

опиту-
вання 

- реєстрації суб’єкта господарювання та відкриття бізнесу 
- закриття бізнесу  
- проходження дозвільних та ліцензійних процедур 
- проходження перевірок та державного нагляду 
- вирішення суперечок з іншими суб’єктами господарювання 

- втрат через неправомірні дії злочинних структур 
Коефіцієнт охоплення страхуванням  % Темпи приросту обсягів виробництва (реалізації) продукції, надання послуг 
Коефіцієнт відношення обсягу валових капітальних інвестицій до залишкової вартості 
основних засобів коефі-

цієнти Коефіцієнт зносу основних засобів 
Частка інноваційно активних суб’єктів малого підприємництва % 
Частка реалізованої інноваційної продукції % 

Коефіцієнт відношення витрат на інформатизацію до операційних витрат коефі-
цієнт 

 

Вважаємо, що за допомогою наведеної системи індикаторів доцільно 

здійснювати моніторинг якості та ефективності регуляторної політики, адже 

показники підібрані таким чином, аби можна було якнайбільш комплексно і 

системно оцінити зміни, що відбуваються у стані функціонування і тенденціях 

розвитку цього сектору національної економіки. 
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3.3. Удосконалення інституційно-правового забезпечення реалізації 

регуляторної політики розвитку малого підприємництва 

 

В реаліях сучасної вітчизняної економіки інституційно-правове 

забезпечення регуляторної політики розвитку малого підприємництва важливе 

з огляду на вирішення соціальних проблем та забезпечення зайнятості 

населення, особливо в регіонах з відсутнім потужним промисловим розвитком, 

виробництва необхідної продукції та задоволення потреб внутрішнього ринку в 

необхідних товарах та послугах. Відповідно, удосконалення інституційно-

правового забезпечення регуляторної політики важливо поєднювати з 

подальшим розвитком і зростанням ефективності малого бізнесу, здійсненням 

системних дій та заходів щодо удосконалення нормативно-правових, 

інституційних, економічних умов здійснення підприємницької діяльності.  

На даний час вітчизняне державне регулювання у секторі малого 

підприємництва здійснюється на засадах діючих численних нормативно-

правових актів, серед яких найбільш важливим фундаментальним є Закон 

України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності», що визначає основні базові засади, на яких здійснюється державне 

регулювання. Проте, внаслідок того, що процеси державотворення та 

державного регулювання в нашій країни остаточно не сформовані та самі 

перебувають в стадії формування, доповнення, удосконалення і зміни та 

внаслідок нерозвиненості сприятливого підприємницького клімату в країні і 

відсутності активного діалогу між законодавчою, виконавчою владою та 

бізнесом, підприємництвом і суспільством на інституційному рівні не 

сформовано єдиного бачення існуючих проблем та шляхів їх вирішення, яке 

необхідне для здійснення доцільних, ефективних змін та формування 

оптимальних обґрунтованих засад державної регуляторної політики у сфері 

розвитку малого підприємництва. 

Вважаємо, що подальший активний розвиток сектора малого 

підприємництва України потребує першочергового удосконалення 
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безпосередньо інституційно-правового забезпечення реалізації регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності (рис. 3.6). Розбудова інституційних 

засад реалізації регуляторної політики є важливою передумовою, підгрунтям 

ефективного впровадження політики регулювання розвитку малого 

підприємства, оскільки визначає та формує інститути, що здійснюють функції 

державного регулювання, розподіл, взаємодію та узгодженість дій та 

нормативно-правових актів, що розробляються та впроваджуються ними в 

процесі реалізації регуляторної політики. 

Наразі інституційну підтримку розвитку малого підприємництва 

здійснюють такі інститути, як Верховна Рада України (законодавчий орган, 

який створює необхідне для функціонування та розвитку законодавче поле), 

Комітет Верховної Ради України з питань промислової політики та 

підприємництва (займається законодавчими аспектами розвитку 

підприємництва), Кабінет Міністрів України (найвищий орган виконавчої 

влади, який забезпечує впровадження державної економічної політики у секторі 

підприємництва). 

Наголосимо, що при Кабінеті Міністрів України заснована Рада 

підприємців, що на разі знаходиться в процесів реформування її структури та 

функцій, а безпосередні функції та повноваження щодо реалізації державної 

політики у сфері підприємництва із 2014 р. передано до Міністерства 

економічного розвитку та торгівлі України. 

Вплив на розвиток малого підприємництва за певними напрямками та 

сферами здійснюють Міністерство фінансів України, Мінагрополітики України, 

МОН України, Міністерство інфраструктури. Державна регуляторна політика, 

ліцензування та дозвільна політика, політика дерегуляції та нагляд, контроль 

здійснюється Державною регуляторною службою України.  

В напрямку кредитування та мікрокредитування малого підприємництва 

функціонують Український фонд підтримки підприємництва, Український 

державний фонд підтримки фермерських господарств. Впровадження 

державного регулювання підприємницької діяльності на місцях, в регіонах 
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здійснюється місцевими державними адміністраціями, іншими інститутами. 

 
Рис. 3.6. Інструменти та засоби удосконалення інституційно-правового 

забезпечення реалізації регуляторної політики розвитку малого підприємництва 

в Україні (авторська розробка) 
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держави, здійснюють контролюючі, регулюючі функції та приймають 

відповідні нормативні акти, розпорядження, призводить до роздрібненості та 

неузгодженості, а іноді й відвертої  протилежності дій та змісту регулюючих 

актів, що разом свідчить про відсутність єдиного, централізованого, 

узгодженого управління процесами державного регулювання в 

підприємницькій сфері, а відсутність стратегічного планування, узгодженості 

дій із досягнення поставних цілей призводить до подрібнення та неефективного 

використання державних ресурсів спрямованих на реалізацію окреслених 

регуляторних програм та заходів. Тоді як в провідних країнах світу, в країнах 

Європейського Союзу, функції управління та державного регулювання в сфері 

підприємницької діяльності централізовано та надано єдиному сформованому 

органу, що визначає, регламентує та спрямовує процеси державного 

регулювання в підприємницькій сфері, здійснює моніторинг результатів 

регулювання та несе відповідальність за ефективність і дієвість реалізації 

державної регуляторної політики в підприємницькій сфері. На даний час, в 

Україні не здійснюється цілісна політика підтримки малого підприємництва та 

стимулювання, сприяння його розвитку, а інституційна спроможність органів 

влади, що здійснюють регулювання в сфері підприємницької діяльності є 

низькою та недостатньо ефективною. 

Внаслідок цього, створення єдиного централізованого державного органу 

та передання йому всіх необхідних повноважень є першочергово необхідною 

дією у розбудові інституційних засад реалізації державної регуляторної 

політики у сфері підприємництва. При цьому, важливою є координація 

діяльності відповідного органу та органів місцевої регіональної влади, що 

необхідна для реалізації відповідних концепції, стратегії та програм розвитку 

підприємництва. Приклади країн Європейського Союзу та США показують 

доцільність та ефективність запровадження збалансованої державної політики 

розвитку підприємництва із розмежуванням державних органів на ті, що 

відповідальні за формування державної політики та здійснення контролю за її 

реалізацією та на органи, спеціально сформовані як агенції сприяння розвитку 
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підприємництва, що безпосередньо забезпечують реалізацію державної 

політики в сфері підприємництва. Із цією метою необхідним є формування в 

Україні нового державного інституту Агенції підтримки та розвитку 

підприємництва. 

Таким чином, доцільно розмежувати та закріпити функції формування 

політики у підприємницькій сфері за Міністерством економічного розвитку та 

торгівлі України (як це робиться в країнах ЄС), а реалізацію державної 

політики в сфері розвитку підприємництва передати на новостворену структуру 

– Національну агенцію підтримки та розвитку підприємництва.  

Це дозволить наблизитися до європейських стандартів у сфері 

регулювання та підтримки розвитку підприємницької діяльності, забезпечить 

інкорпорацію принципів Акту з питань малого бізнесу для Європи та надасть 

можливість поліпшити умови ведення підприємницької діяльності, покращить 

бізнес-клімат країни, сприятиме зростанню підприємницької активності та 

залученню внутрішніх та зовнішніх інвестицій. 

Головною метою такої новоствореної агенції підтримки та розвитку 

підприємництва мала б стати реалізація державної регуляторної політики 

розвитку малого підприємництва в Україні, забезпечення ефективного сталого 

розвитку та зростання конкурентоспроможності суб’єктів малого 

підприємництва, розбудова та розвиток ринкової виробничої інфраструктури, 

реалізація регіональних програм розвитку підприємництва. Функціонування 

агенції підтримки та розвитку підприємництва має здійснюватися на 

паритетних засадах та у взаємодії із центральними та регіональними органами 

влади представниками безпосередньо малого підприємництва, спілками та 

представниками бізнесу, промисловості, науковими та освітніми закладами, 

суспільством та громадськістю. Таким чином, ця агенція виступатиме 

координаційним центром, що забезпечуватиме координацію дій та 

збалансування економічних інтересів всіх зацікавлених сторін та сприятиме 

активному розвитку підприємництва. 

Напрямами діяльності агенції підтримки та розвитку підприємництва 
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мають стати активна професійна підтримка суб’єктів малого підприємництва в 

питаннях адміністрування; надання кваліфікованої інформаційної допомоги в 

різних аспектах функціонування підприємництва, здійснення ресурсної 

підтримки суб’єктів підприємництва; впровадження програм регіонального 

розвитку та підтримки підприємництва, профільних галузевих програм; 

впровадження заходів щодо залучення потенційних інвесторів та партнерів; 

реалізація просвітницьких та освітніх заходів, щодо  підвищення компетенції та 

інформованості підприємців; надання інформаційної підтримки щодо змін 

законодавства та ін.; проведення якісного діалогу з підприємницьким 

структурами щодо необхідності внесення змін в діючі регуляторні акти або 

щодо необхідності впровадження програм підтримки та розвитку в окремих 

сферах функціонування малого підприємництва, що потребують державної 

підтримки та регулювання (рис. 3.7).  

Додамо, що функціонування агенції підтримки та розвитку 

підприємництва, за досвідом функціонування подібних інституцій в провідних 

європейських країнах, буде спрямовано на вирішення таких стратегічних 

завдань як: сприяння розвитку підприємництва; об’єднання зусиль та розбудова 

співпраці та ефективного продуктивного діалогу підприємництва із 

регіональними органами влади, бізнесу, формальними державними 

інституціями, неформальними інституціями, спілками, об’єднаннями 

профспілками, суб’єктами ринкової інфраструктури, кредитними та 

інвестиційними організаціями чи суспільством, тощо в розбудові ефективного 

діалогу та взаємодії спрямованої на розвиток підприємництва та реалізацію 

засад державної регуляторної політики; надання консультаційних послуг 

суб’єктам підприємництва із залучення кредитування та інвестицій; надання 

державної інвестиційної та кредитної підтримки суб’єктам малого 

підприємництва через механізми мікрокредитування та гарантування кредитів, 

державні замовлення; надання допомоги в залученні іноземних кредитів та 

інвестицій; сприяння створенню та розбудові регіональної інфраструктури 

підтримки підприємництва: бізнес-центрів, консультаційних центрів, бізнес – 
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інкубаторів, техноцентрів, тощо; ініціювання та створення фондів фінансової 

допомоги малому підприємництву; здійснення видавничої, виставкової, 

рекламної, маркетингової діяльності; проведення навчання з питань 

підприємницької грамотності, консультування в сфері відкриття та 

супроводження малого бізнесу; підтримки реалізації програм регіонального 

розвитку підприємництва та програм і проектів у таких сферах та видах 

економічної діяльності як агросектор, сектор послуг, ІТ та ін.; участь у 

реалізації проектів, інвестиційних програм технічної допомоги Україні від 

міжнародних партнерів, фондів, організацій. 

 
Рис. 3.7. Інституційно-організаційне забезпечення реалізації регуляторної 

політики розвитку малого підприємництва в Україні (авторська розробка) 

Зазначимо, що важливого значення в розбудові інституційного 

забезпечення реалізації регуляторної політики має формування як державних 

інститутів так і недержавних суспільних інститутів підтримки та розвитку 

малого підприємництва, зокрема таких, як профільні громадські організації, 

регіональні об’єднання підприємців; розвиток мереж активних бізнес-

об’єднань, що могли б гуртувати підприємців та сприяти в вирішенні їхніх 

Міністерство економічного розвитку та торгівлі України 

формування політики у сфері розвитку малого підприємництва 
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економічних, суспільних інтересів, в організації діалогу та взаємодії із 

органами державної та місцевої влади. 

У зв’язку із процесами подальшої інтеграції товаровиробників малого та 

середнього бізнесу і зростанням експортної активності із країнами ЄС, в країні 

постала нагальна потреба в створенні та розвитку сучасних центрів сприяння 

акредитації та сертифікації продукції та процесів її виробництва, акредитованих 

в ЄС та сприяння, супроводу в проходженні процедур сертифікації і отримання 

відповідних сертифікатів.  

Ефективними інститутами у впровадженні державної регуляторної 

політики є залучення міжнародних організацій донорів, міжнародних фондів, 

спілок, об’єднань для залучення фінансової, освітньої, технологічної допомоги 

в розвитку малого підприємництва. 

Окрім розбудови інститутів та інституційного середовища, другим 

пріоритетним напрямом, що потребує впровадження є удосконалення 

нормативно-правової бази забезпечення реалізації регуляторної політики 

розвитку малого підприємництва. Зокрема, у цьому напрямі необхідним є 

прийняття пакету законодавчих ініціатив в сфері захисту та розвитку 

економічної конкуренції, конкурентного середовища, захисті прав власності, 

протидії рейдерству на неправомірним діям, захопленням суб’єктів 

господарювання; та законодавчих ініціатив спрямованих на лібералізацію в 

сфері державного нагляду та контролю за діяльність суб’єктів господарювання. 

Водночас, актуальним залишається питання приведення регуляторної політики 

держави у відповідність до норм та стандартів ЄС, важливим аспектом 

залишається внесення нормативно-правових змін спрямованих на забезпечення 

неухильного дотримання норм чинного законодавства в сфері регуляторної 

політики на всіх рівнях як суб’єктами господарювання так і органами, 

інститутами виконавчої регіональної влади. 

Важливим також є вжиття необхідних заходів, щодо оптимізації ведення 

єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, 

єдиного ліцензійного реєстру та єдиного реєстру документів дозвільного 
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характеру із можливістю подальшого об’єднання цих реєстрів та створення 

єдиної бази реєстраційно-дозвільної документації із метою подальшої 

систематизації та спрощення адміністрування суб’єктів господарської 

діяльності і в тому числі малого підприємництва.  

Крім цього, удосконалення та змін потребують нормативно-правові акти 

у сфері податкової, митної політики, у сфері кредитної політики, експортної 

політики, прийняття яких дозволить оптимізувати та забезпечити реалізацію 

регуляторної політики розвитку малого підприємництва. 

Так, у сфері податкової та митної політики актуальним є прийняття 

законопроектів щодо: лібералізації податкової системи; спрощення системи 

адміністрування прибутків та зборів; законодавства спрямованого на 

детінізацію підприємницької діяльності: запровадження економічних 

інвестиційних стимулів створення нових виробництв в малому підприємництві; 

запровадження диференційованих моделей оподаткування підприємництва; 

стимулювання ведення інноваційної, високотехнологічної, інтелектуальної 

діяльності. Доцільними є прийняття  законодавчих змін щодо усунення митних 

та податкових бар’єрів та стимулювання ввезення  на територію України 

обладнання, технологій виробничого призначення для розбудови, оновлення, 

модернізації виробничих потужностей. 

Важливим напрямом є прийняття законодавчих змін у сфері кредитної 

політики та законодавче закріплення напрямів та форм державної фінансової 

допомоги на цілі кредитування малого та середнього бізнесу в стратегічних для 

країни сферах та видах економічної діяльності; розробка и прийняття 

законопроектів щодо розвитку напрямів та механізмів недержавного 

фінансування та кредитування суб’єктів господарювання таких як венчурне 

інвестування та інші. Для цього необхідно розробити й затвердити нову більш 

ефективну та якісну державну програму розвитку малого підприємництва з 

чітким визначенням мети, стратегічних та операційних цілей підтримки та 

розвитку підприємництва в пріоритетних для країни напрямах та законодавчо 

визначити й закріпити впровадження механізмів контролю за реалізацією 
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відповідної програми та оцінкою її ефективності. 

Удосконалення законодавства у сфері експортної політики з прийняттям 

законопроектів, щодо стимулювання та активування експортної діяльності 

вітчизняних товаровиробників в тому числі і виробників малого бізнесу із 

застосуванням інструментів страхування, гарантування та впровадження 

пільгового цільового кредитування експортерів для стимулювання зростання 

експортної ефективності та сприяння виходу підприємств малого та середнього 

бізнесу на експорт виробленої продукції на зовнішніх економічних ринках. 

Вкрай необхідним для розвитку нормативно-правового забезпечення в сфері 

експортної політики є прийняття законопроектів щодо державного сприяння 

створенню сучасних центрів сертифікації та стандартизації акредитованих в ЄС 

та забезпечення інформаційно-юридичного супроводу діяльності суб’єктів 

підприємництва щодо проходження етапів сертифікації продукції та процесів її 

виробництва відповідно та стандартів ЄС та отримання відповідних 

сертифікатів необхідних для здійснення експортної діяльності вітчизняних 

товаровиробників. 

Прийняття відповідних законодавчих змін дозволить удосконалити 

нормативно-правову базу реалізації регуляторної політики у сфері розвитку 

малого підприємництва, адаптувати її до відповідних положень міжнародного 

положення Акту про Малий бізнес для Європи, таким чином привести її у 

відповідність із нормами та стандартами європейського законодавства, що 

сприятиме інтегруванню країни та її малого підприємництва в європейський 

економічний простір та забезпечить формування нормативно-правових засад 

необхідних для співпраці вітчизняного малого бізнесу з міжнародними 

суб’єктами та інституціями; активує підприємницьку діяльність та ініціативу і 

сприятиме активному зростанню малого підприємництва в регіонах України. 

Проте, розбудова інституційних засад та нормативно-правового базису 

забезпечення реалізації регуляторної політики розвитку малого підприємництва 

в Україні стимулює й активує відповідні процеси впровадження регуляторної 

політики та не визначає їх ефективність, а тому потребує розбудови та 
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впровадження сучасного механізму перегляду існуючого законодавства та 

контролю за прийняттям нормативно-правових актів інститутами та органами, 

що здійснюють регуляторну політику із метою зростання ефективності 

реалізації регуляторної політики в різних регіонах та сферах економічної 

діяльності.  

Удосконалення та подальше впровадження механізму перегляду 

існуючого законодавства в сфері державної регуляторної політики та прийняття 

необхідних змін є наступним пріоритетним напрямом удосконалення 

інституційно-правового забезпечення регуляторної політики забезпечення 

розвитку малого бізнесу в Україні. 

Зазначимо, що основними цілями подальшої розбудови такого механізму 

є забезпечення планомірності регуляторного процесу; впровадження 

«фільтраційних механізмів» які забезпечували б своєчасне виявлення, 

ідентифікацію та фільтрацію неефективних регуляторних актів чи засобів; 

забезпечували б впровадження системного аналізу регуляторної сфери із метою 

своєчасного виявлення неефективних регуляторних дій, і відповідно 

зменшували б частку недоцільних неефективних витрат в сфері впровадження 

регуляторної політики підтримки підприємництва. 

Необхідність впровадження такого механізму обумовлена зниженням 

загальної ділової активності розвитку малого підприємництва, відсутністю 

необхідного системного підходу щодо прийняття та впровадження нормативно-

правових актів та відсутністю необхідного інституційного забезпечення їх 

реалізації, безсистемністю прийняття регуляторних актів особливо на 

регіональному рівні, що призвело до зниження ефективності державного 

регулювання, зростання частки тінізації економіки в секторі підприємництва та 

іншим негативним явищам. Власне, основні засади процесу прийняття та 

перегляду існуючого законодавства визначені Законом України «Про засади 

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», а саме 

статтею п’ятою «Забезпечення здійснення державної регуляторної політки» у 

якій закріплено основний механізм та поетапність планування прийняття та 
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впровадження регуляторних актів; та статтею сьомою, що визначає планування 

діяльності із підготовки регуляторних актів; статтею одинадцятою, яка 

регламентує перегляд нормативних актів; та статтями дванадцятою та 

тринадцятою які законодавчо закріплюють необхідність офіційного 

оприлюднення регуляторних актів та способи їх оприлюднення. Проте, 

внаслідок того, що потенціал сучасного нормативного-правового поля і 

інституційного забезпечення регуляторної політики є мало реалізованим він не 

має значного, необхідного впливу на процеси створення та функціонування 

сфери малого підприємництва. Значною мірою це обумовлено активною 

посиленою протидією впровадженню державної регуляторної політики з боку 

органів місцевої влади, оскільки її засади роблять прозорими та вимагають 

обгрунтування прийнятих ними актів чи впроваджених дій, і таким чином 

впровадження регуляторної політики або не виконується на місцях або 

виконується формально.  

Впровадження механізму перегляду, аналізу, оцінки впливу та 

систематизації нормативно-правової бази, законів, указів, постанов, 

розпоряджень щодо розвитку вітчизняного сектору малого підприємництва 

спрямоване на удосконалення та забезпечення здійснення державної 

регуляторної політики зростання ефективного її впровадження. Складові та 

алгоритм дії цього механізму обумовлені безпосередньо чинним 

законодавством в сфері регуляторної політики. Так, державні органи, що мають 

відповідні регуляторні повноваження центральні та місцеві органи влади до 15 

грудня поточного року розробляють та затверджуються плани діяльності з 

підготовки проектів регуляторних актів на наступний рік. Далі в десятиденний 

термін з дати затвердження повинно здійснюватися їх оприлюднення в 

друкованих засобах масової інформації та сторінках Інтернет. За умов розвитку 

сучасних технологій доцільним є удосконалення норм чинного законодавства із 

доданням пунктів, щодо необхідності здійснення електронної розсилки 

проектів запланованих змін за базами електронних адрес суб’єктів 

підприємництва. Наступним етапом здійснюється підготовка аналізу та аналіз 
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регуляторного акту із метою отримання відповідних зауважень та 

рекомендацій. З метою налагодження зворотного зв’язку, активного отримання 

відгуків також необхідним є отримання електронних відповідей чи 

впровадження механізмів обов’язкового короткого бліц-опитування, щодо 

запропонованих регуляторних змін. Наступним кроком, згідно законодавства, 

здійснюється аналіз регуляторного впливу відповідного законодавчого акту, 

оцінюється можливість та наявні ресурси органів державної та місцевої влади 

необхідні для впровадження відповідного регуляторного акту й 

обгрунтовуються та оцінюються ризики впливу зовнішнього середовища і далі 

визначаються показники результативності запропонованих регуляцій. Після 

цього приймаються та фіксуються зауваження та пропозиції щодо внесення 

змін в запропоновані та оприлюднені регуляторні акти, в термін від одного до 

трьох місяців відповідно до терміну визначеного в самому оприлюдненому 

законодавчому акті. На наступному етапі розробники проекту, законопроекту 

чи регуляторного нормативного акту: постанови, програми розпорядження, 

тощо, вносять всі зміни та доповнення в проект регуляторного акту відповідно 

до отриманих зауважень та пропозицій. Після цього відбувається прийняття 

регуляторного акту і його оприлюднення та здійснюється відстеження 

результативності регуляторного акту та за необхідності внесення змін чим 

ініціюється перегляд регуляторного акту. Так, згідно законодавства перегляд 

регуляторних актів здійснюється за декількох причин: на підставі результатів 

отриманого аналізу звіту про його результативність, за ініціативою 

регуляторного органу, що прийняв відповідний акт та в інших випадках 

передбачених Конституцією України.  

Таким чином, удосконалення інституційно-правового забезпечення 

реалізації регуляторної політики розвитку малого підприємництва в Україні 

потребує формування та розбудови інформаційно-аналітичного забезпечення 

процесів реалізації регуляторної політики із формуванням та активною 

роботою з інформаційними базами, електронними адресами суб’єктів 

господарювання із метою інформатизації процесів взаємодії та налагодження 
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зворотних каналів зв’язку й суспільно-державного діалогу з проблем 

регуляторної політики та розвитку підприємництва. Щодо ініціювання 

перегляду регуляторних актів важливим та необхідним є ініціювання та 

внесення доповнення до статті одинадцятої Закону України про засади 

здійснення регуляторної діяльності, що визначають умови за яких здійснюється 

перегляд законодавчих регуляторних актів та включення до переліку такого 

перегляду колективних ініціатив професійних спілок, об’єднань суб’єктів 

господарювання-підприємців із наданням їм права ініціювати розгляд, внесення 

відповідних змін, оскільки на сьогодні ініціатором таких змін виступають 

органи, що приймають відповідні акти і водночас відстежують їх 

результативність та готують та подають звіти про їх результативність. Доступ 

до ініціювання зміни та перегляду регуляторних актів недержавних інститутів, 

безпосередньо зацікавлених в ефективності процесів їх розвитку, підприємців 

та суспільства дозволить сформувати поле ефективного суспільного діалогу де 

всі сторони будуть почуті та зможуть взаємодіяти. Таким чином, процеси 

прийняття та перегляду існуючого регуляторного законодавства вийдуть за 

межі існуючого нині формального виконання, набудуть практичної реалізації та 

стануть реальним інструментом впровадження необхідних малому 

підприємництву регуляторних змін. 

Реалізація державної регуляторної політики в сфері розвитку малого 

підприємництва, забезпечення її дієвості та ефективності потребує 

удосконалення та уніфікації процедур оцінки очікуваного результату 

регуляторного впливу. Нормативно-правові засади здійснення такої оцінки 

передбачені статтями восьмою та десятою Закону України «Про засади 

державної регуляторної політики», проте суспільно-економічні, політичні, 

соціальні зміни та високий ступінь формальності процесів її фактичного 

виконання потребують удосконалення та уніфікації процедур здійснення такого 

аналізу і оцінки та впровадження їх із активним використанням сучасних 

інформаційних технологій, інформаційного простору та активною 

інформатизацію процесу аналізу та оцінки регуляторного впливу.  
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Покращення процедур підготовки та аналізу регуляторних актів полягає у 

необхідності більш ґрунтовного, відповідно до реалій сучасного суспільно-

економічного розвитку, обґрунтування необхідності та доцільності 

впровадження відповідних нормативно-правових регуляторних актів. Зокрема, 

аналіз регуляторного впливу здійснюється із метою отримання зауважень та 

пропозицій щодо ефективності запропонованого регуляторного акту. При 

цьому, авторами законопроектів чи нормативних актів здійснюється визначення 

проблеми та обгрунтування того, чому означені проблеми не можуть бути 

вирішені існуючими регуляторними актами та ринковими механізмами 

саморегулювання і вимагають державного регуляторного втручання. 

Наразі, удосконалення полягає у включенні пунктів щодо необхідності 

визначення відповідності даного регуляторного акту стратегічній меті та цілям 

державної економічної політики, тобто на реалізацію конкретно яких цілей 

вона спрямовані та як засоби та інструменти передбачається для здійснення 

даного регуляторного впливу та необхідності оцінки ефективності та 

доцільність заходів та засобів, що застосовуватимуться для впровадження 

відповідного регуляторного акту. 

Наступним напрямом удосконалення повинна стати уніфікація процедури 

та регламентів аналізу та оцінки регуляторного впливу із впровадженням 

сучасних інформаційних технологій, інформатизація, використання 

інтегрованих інформаційних мереж. 

Водночас аналіз та оцінка регуляторного впливу відповідно до норм 

чинного законодавства здійснюється із застосуванням розроблених та 

прийнятих Методик відстеження результативності регуляторних актів 

затверджених Кабінетом Міністрів України та є обов’язковою для застосування 

органами, що розробляють та приймають відповідні регуляторні акти. За 

наслідками відстеження результативності нормативних актів готується 

відповідний звіт. Відповідно, для кожного регуляторного акту здійснюється 

базове, початкове, повторне та періодичне відстеження його результативності 

при цьому базисне відстеження здійснюється до дня набрання чинності його 
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основних порожень. Повторне відстеження результативності здійснюється 

через рік після набрання чинності даного регуляторного акту та не пізніше ніж 

через два роки. Що стосується періодичних відстежень то вони повинні 

здійснюватися раз на кожні три роки із дня закінчення заходів із повторного 

відстеження його результативності. Такі умови результативності регуляторних 

актів є ефективними за умов стабільного суспільно-економічного 

функціонування та сталого розвитку економіки. За умов динамічних 

соціальних-економічних змін, криз та ринково-суспільних трансформацій такий 

аналізу втрачає доцільність оскільки втрачає своєчасність та актуальність для 

внесення змін та не є тим своєчасним, актуальним сигналом який сповіщає про 

нагальну необхідність регуляторних змін із метою недопущення зниження 

ефективності регуляторних процесів в реалізації державної регуляторної 

політики. Таким чином, норми відстеження результативності регуляторних 

актів потребують змін, вдосконалення та застосування сучасних механізмів 

моніторингу ефективності впровадження регуляторних змін, як наскрізного 

постійного стеження за результативністю реалізації регуляторних актів. 

Із метою впровадження процесу моніторингу, відстеження 

результативності регуляторних актів необхідно сформувати, уніфікувати, на 

засадах затвердженої державної методики відстеження результативності 

регуляторних актів, основні та найбільш актуальні показники, що дозволять 

оцінити стан змін регуляторного середовища і вектори розвитку 

підприємницького середовища та включити загальні показники розвитку 

підприємництва такі як: зростання кількості суб’єктів малого підприємництва, 

зростання кількості суб’єктів малого підприємництва задіяних у виробництві, 

зростання кількості суб’єктів малого бізнесу в нових пріоритетних галузях, 

розвитку ІТ-технологій, інноваційних розробках у науково-освітній, 

інноваційній сферах, стратегічних для країни напрямах діяльності, зростання 

частки суспільного продукту підприємництва в структурі ВВП країни, 

зростання рівня занятості в сфері малого бізнесу та інші. 

Здійснення аналізу регуляторного впливу та оцінка його результатів із 
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застосуванням моніторингу дозволить впровадити в складі регуляторної 

реформи дерегуляційні та фільтраційні процеси які дозволять виявити 

неефективні законодавчі акти та такі, що втратили свою актуальність та 

забезпечити фільтрацію і своєчасне скасування неефективних регуляторних 

актів.  

Провадження такого моніторингу повинно базуватися на загальному 

удосконаленні систем інформаційно-аналітичного забезпечення та формуванні 

інформаційно-аналітичних відділів в структурі органів державного 

регулювання відповідальних за реалізацію регуляторної політики як 

центральних та і при регіональних органах. При цьому, методика алгоритму та 

засад проведення даного моніторингу повинні бути уніфіковані та 

стандартизовані а результати його проведення повинні систематизуватися та 

спрямовуватися до центрального органу, відповідального за реалізацію 

державної регуляторної політики і таким чином забезпечуватиметься 

формування єдиної загальної бази ефективності та відповідності регуляторних 

актів, що дозволить отримувати, накопичувати та використовувати дані по всій 

країні, диференціювати їх за регіонами впровадження, сферами, часом дії, 

ефективністю, і водночас це дозволить швидко поширити та застосувати 

ефективний корисний регуляторний досвід та практики напрацьовані в окремих 

регіонах місцевою владою та запропонувати їх для застосування в інших 

регіонах, областях країни а також забезпечить ефективну взаємодію державних 

та місцевих регіональних органів державного регулювання в сфері розвитку 

малого підприємництва. 

Необхідність взаємодії та ефективної співпраці у впровадженні державної 

регуляторної політики є наступним важливим, актуальним напрямом 

удосконалення інституційно-правового забезпечення реалізації регуляторної 

політики розвитку малого підприємництва.  

Здійснення регуляторної політики відповідно до норм Закону «Про засади 

державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності» передбачає 

активну співпрацю та взаємодію в прийнятті регуляторних актів державних 
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органів: Кабінету Міністрів Україні, відповідних міністерств та відомств і 

регіональних органів влади, органів місцевого самоврядування. Необхідне 

також активне інформування через засоби масової інформації, фізичних та 

юридичних осіб про діяльність державних регуляторних органів та здійснення 

державної регуляторної політики в Україні. Водночас, районні та обласні ради, 

селищні ради органів місцевого самоврядування готують та здійснюють 

публічне оприлюднення звітів про результативність та перегляд регуляторних 

актів прийнятих структурами та посадовими особами місцевого 

самоврядування, проводять публічні обговорення і таким чином здійснюється 

процес доведення інформації до суспільства – підприємців, громади та 

налагоджується зворотній зв'язок та взаємодія із громадськістю. 

Залучення громадськості до процесів обговорення законопроектів в сфері 

державного регулювання малого підприємництва визначається об’єктивною 

необхідністю, що має широку світову практику та досвід впровадження, 

оскільки безпосередньо підприємці малого бізнесу, суб’єкти господарювання 

краще ознайомлені із регіональними проблемами які існують на місцях, в 

певних регіонах, сферах, ринках, чи галузях ніж чиновники, що розробляють 

відповідні законопроекти в центральних органах влади. Водночас, проекти 

регуляторних актів впливають на ринкове середовище та функціонування 

суб’єктів господарювання, створюють чи змінюють умови їх функціонування 

та розвитку.  

Важливим у державному регулюванні є збалансованість, дотримання 

балансу інтересів суб’єктів господарювання малого підприємництва, держави 

та суспільства, громадян. Водночас державні регуляторні органи влади повинні 

бути підзвітними уряду, суспільству а їх посадові особи нести відповідальність 

за прийняття та реалізацію регуляторних актів.  

Важливим є розвиток ініціатив із популяризації ідей, принципів та 

основних базових засад, механізмів державної регуляторної політики в сфері 

розвитку малого підприємництва. Необхідним також є впровадження 

соціальних заходів та широке інформування громадськості, щодо регуляторних 
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дій, які будуть впроваджуватися із метою сприяння формуванню ефективних 

механізмів: протидії проявам ненормативного регулювання підприємницької 

діяльності окремими посадовими особами чи органами місцевого 

самоврядування; зростання ролі громадськості, суспільства в реформуванні 

регуляторних відносин; просування ідей ведення ефективного бізнесу на 

засадах дотримання законності, за сприяння та стимулювання підприємницької 

діяльності органами місцевого самоврядування; створення відповідного 

нормативно-правового інституційного, адміністративного поля, прогресивного 

ринкового середовища, активного розвитку підприємницької діяльності завдяки 

успішному реформуванню державної регуляторної політики, здійснення 

соціального захисту населення; зростання зайнятості в економіці та сфері 

малого підприємництва зокрема, і загального зростання рівня суспільно-

економічного розвитку регіонів та загалом країни. 

 

Висновки до розділу 3 

 

1. В процесі удосконалення регуляторної політики розвитку малого 

підприємництва України доцільно орієнтуватися на досягнення двох ключових 

стратегічних імперативів. Перший – зростання якості та ефективності 

провадження регуляторних процедур; другий – забезпечення позитивного 

впливу регуляторної політики на стан та тенденції розвитку цього сектора 

національної економіки. Відповідно, при формуванні стратегічних пріоритетів 

важливо узгодити та об’єднати, сфокусувати державну політику на одночасне 

вирішення цих двох завдань. 

Стратегічні пріоритети державного регулювання мають також 

спрямовуватися й на усунення недоліків та забезпечення підвищення 

ефективності виконання кожного з функціональних етапів регуляторної 

політики – планування, підготовки НПА, їх оприлюднення, відстеження 

результативності, погодження, оприлюднення звітів, перегляду, дерегулювання 

та пролонгації дії. 
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За такого методу планування стратегічними пріоритетами регуляторної 

політики розвитку малого підприємництва в Україні визначені: впровадження 

проектно-цільового підходу до планування нових НПА; інституціалізації 

паритетного підходу до розробки і опрацювання нових рішень; створення 

комплексної системи поширення інформації та зворотного зв’язку; формування 

інструменту аутсорсингу експертно-аналітичного забезпечення оцінювання 

якості регуляторної політики та НПА; організація «прозорої» системи 

схвалення управлінських рішень; розбудова «площадок» громадсько-

експертного представлення та обговорення звітів; впровадження механізму 

проектної діагностики результативності всіх НПА.  

2. Регуляторна політика є одним з інструментів державного регулювання 

економіки, що реалізується в площині управління та зокрема планування. Але її 

якість та ефективність – лише первинна складова успіху; вторинна (більш 

головна) та прикладне значення регуляторної політики полягає в отриманні 

позитивних ефектів у конкретних сферах та сегментах функціонування і 

розвитку національного господарства. Відтак, важливо паритетно підходити до 

питань удосконалення регуляторних процедур та підготовки і впровадження 

інструментів та засобів спрямованих на розвиток сектора малого бізнесу 

України. 

Система механізмів та конкретних інструментів державної політики має 

формуватися на основі ключових векторів ймовірного регуляторного впливу на 

поступ сектора малого підприємництва. З врахуванням поточного стану якості 

регуляторної політики та тенденцій розвитку вітчизняного сектора малого 

підприємництва такими визначені: планування; моніторинг, аналіз, діагностика; 

дерегулювання; інформаційно-комунікаційна політика; економічна та 

організаційна підтримка бізнесу.   

Результатами прикладного удосконалення регуляторної політики 

розвитку малого підприємництва в Україні мають стати: забезпечення 

стратегічного характеру управління та керованості розвитку цього сектору 

економіки і його суб’єктів; максимальна реалізація просторово-структурного 



188 

 

потенціалу розвитку малого бізнесу; підвищення ефективності регулювання за 

рахунок кращого розуміння проблем і перешкод; зниження витратомісткості 

регуляторної політики за рахунок заміщення фізичного контакту 

інформаційним; спрощення та узгодження положень НПА в сфері регулювання 

малого бізнесу; послаблення адміністративного тиску; формування 

інституційних платформ співпраці та інтеграційного розвитку суб’єктів малого 

підприємництва; реалізація потенціалу сектору малого підприємництва в 

частині інноваційного розвитку, впровадження інформаційних технологій; 

покращення організаційно-управлінського і фінансово-ресурсного 

забезпечення, психологічного бізнес-клімату у секторі малого бізнесу. 

3. Інституційно-правове забезпечення реалізації державної регуляторної 

політики розвитку малого підприємництва потребує постійного перегляду, 

аналізу впливу та удосконалення відповідних регуляторних актів із метою 

зростання ефективності їх впровадження. Важливо аби ключові напрями 

удосконалення інституційно-правового забезпечення реалізації регуляторної 

політики розвитку малого підприємництва в Україні були спрямовані на 

покращення інституційних засад реалізації регуляторної політики, розвиток 

інституційної інфраструктури, удосконалення нормативно-правової бази, 

формування системи прийняття та перегляду існуючого законодавства із 

розбудовою інформаційно-аналітичного забезпечення регуляторної політики, 

покращення та уніфікацію процедур оцінювання результатів регуляторного 

впливу із впровадженням процесу моніторингу ефективності регуляторних 

змін, розвиток взаємодії держави, підприємництва, громадськості в реалізації 

регуляторної політики розвитку малого підприємництва. 

Впровадження відповідних змін за розробленими напрямами дозволить 

удосконалити процеси реалізації державної регуляторної політики розвитку 

малого підприємництва в Україні, забезпечити своєчасність їх впливу, 

прозорість, систематизацію та концентрацію процесів державного регулювання 

та реалізації державної регуляторної політики на розбудову інституційно-

організаційного базису, покращення нормативно-правового забезпечення 
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реалізації регуляторної політики в сфері розвитку малого бізнесу як важливого 

елемента системи національного господарства.  

Результати досліджень автора щодо визначення напрямів та засобів 

удосконалення і підвищення ефективності регуляторної політики розвитку 

малого підприємництва в Україні висвітлені у публікаціях [78;80;82;83]. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертації наведено узагальнення та нові теоретико-методичні підходи 

до вирішення науково-прикладного завдання розробки теоретико-методичних і 

прикладних засад формування і реалізації регуляторної політики розвитку 

малого підприємництва. Отримані науково-теоретичні, методичні та практичні 

результати дозволяють зробити такі висновки. 

1. У результаті узагальнення економічних теорій у сфері 

підприємництва та державного регулювання економіки встановлено, що 

регуляторна політика є невід’ємним елементом системи державної підтримки 

та стимулювання розвитку сектору малого підприємництва. Її мета полягає у 

забезпеченні високого рівня якості державного регулювання коли центральним 

елементом політики є формування якісного нормативно-правового поля 

комерційної господарської діяльності, регламентування відносин держави, 

підприємництва та суспільства, створення умов для розвитку малого бізнесу. 

Допоміжними елементами слугують економічний, організаційний, 

інфраструктурний та ресурсний. Реалізація регуляторної політики розвитку 

малого підприємництва здійснюється з дотриманням базових принципів, 

виконанням функцій та завдань із застосуванням системи нормативно-

процедурних, функціональних, структурних, управлінських, інституційно-

організаційних та спеціалізованих інструментів.   

2. Доведено значно вище прикладне значення регуляторної політики, 

яке полягає у її застосуванні не лише як інструмента погодження інтересів 

влади, бізнесу та громади, зокрема через недопущення неякісних нормативно-

правових актів, але й як активного регулюючого засобу. За такого підходу 

йдеться про два напрями регулювання: перший – регуляторний, орієнтований 

на недопущення неефективних та недоцільних управлінських рішень; другий – 

регулюючий, спрямований на забезпечення своєчасної розробки та 

імплементації системи ефективних нормативно-правових актів. Поєднання 

зазначених складових регуляторної політики значно підвищує її дієвість та 

скерованість на покращення таких аспектів розвитку малого підприємництва, 
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як зростання, структура та система.   

3. Узагальнено положення світового досвіду реалізації ефективної 

державної регуляторної політики у сфері розвитку малого бізнесу. Зроблено 

висновок, що при впровадженні прогресивних зарубіжних практик у цій сфері 

потрібно здійснювати їх перевірку в аспектах міри поширення регуляторної 

політики, формування організаційної структури управління нею, розвитку 

інструментарію оцінювання ефективності, дотримання принципів регуляторної 

політики, бачення напрямів її модернізації та тестування галузево-

секторального впливу.  

4. Встановлено, що сектор малого підприємництва на сучасному етапі 

соціально-економічного розвитку України характеризується низкою негативних 

аспектів, які потребують усунення під час удосконалення регуляторної 

політики держави. В першу чергу, це зменшення кількості та мала чисельність 

суб’єктів малого бізнесу, їх низька фінансово-економічна ефективність та 

слабкий фінансово-економічний стан, високий рівень збитковості, мала 

чисельність зайнятих і самозайнятих, скорочення наявних робочих місць, 

критичні диспропорції та деформації в просторово-галузевому аспекті. 

Ключовими недоліками безпосередньо регуляторної політики залишаються: 

неузгодженість підходів при її плануванні та реалізації на різних рівнях 

управління, недостатність погодження регуляторних актів, прояви 

неоприлюднення нормативно-правових актів, недоліки їх аналізування, 

відсутність прогнозування витрат держави та суб’єктів господарювання, низька 

активність зі застосування М-тестування, ін. 

5. З використанням методу системного та стратегічного аналізу доведено 

наявність недоліків інституційно-правового базису реалізації регуляторної 

політики розвитку малого підприємництва в Україні. В загальному вони 

зводяться до прорахунків в рамках таких складових реалізації регуляторної 

політики, як дотримання принципу її передбачуваності, відповідність проектів 

нормативно-правових актів вимогам та принципам регулювання, дотримання 

органами влади вимог законодавства в частині аналізу регуляторного впливу, а 
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також обов’язковості погодження проектів рішень з Державною регуляторною 

службою України, здійснення регуляторними органами відстеження 

результативності впроваджених нормативно-правових актів. 

6. Як доведено у дисертації, при плануванні і реалізації регуляторної 

політики розвитку малого підприємництва особливістю має стати її 

зорієнтованість не стільки на покращення кількісних параметрів розвитку 

малого бізнесу в Україні, як спершу на створенні відповідних сприятливих для 

цього передумов. Такими умовами є забезпечення високої якості реалізації 

кожного з функціональних етапів регуляторних процедур. Відповідно, 

стратегічними пріоритетами державного регулювання в аналізованій сфері 

визначені: впровадження проектно-цільового підходу до планування нових 

нормативно-правових актів; інституціалізація паритетного підходу до розробки 

і опрацювання нових рішень; створення комплексної системи поширення 

інформації та зворотного зв’язку; формування інструменту аутсорсингу 

експертно-аналітичного забезпечення оцінювання якості регуляторної політики 

та нормативно-правових актів; організація «прозорої» системи схвалення 

управлінських рішень; розбудова «площадок» громадсько-експертного 

представлення та обговорення звітів; впровадження механізму проектної 

діагностики результативності всіх нормативно-правових актів. 

7. Встановлено, що комплексний вплив державного регулювання на 

підтримку розвитку сектору малого підприємництва України може бути 

досягнений за умови повноцінного здійснення відповідних заходів за 

напрямами: 1) удосконалення системи планування державної політики; 2) 

розвиток та повноцінне впровадження інструментів моніторингу, аналізу та 

діагностики стану розвитку малого бізнесу і ефективності регуляторної 

політики; 3) повноцінне дерегулювання підприємницької діяльності, 4) якісна 

інформаційно-комунікаційна політика, 5) повноцінне економічне 

стимулювання, 6) організаційна підтримка. 

8. Констатовано, що головною перешкодою підвищення ефективності 

регуляторної політики розвитку малого підприємництва в Україні є недоліки її 
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інституційно-правового забезпечення. Ідентифіковані перешкоди його 

формування і, відповідно, для їх усунення визначені інструменти та розроблені 

заходи в їх рамках. Доведено, що такими інструментами слугують: покращення 

інституційних засад регуляторної політики, удосконалення її нормативно-

правової бази, покращення системи прийняття і перегляду нормативно-

правових актів, уніфікація процедур оцінювання результатів регуляторного 

впливу, розвиток інститутів взаємодії держави, бізнесу та громади. 

Імплементація зазначених інструментів та їх заходів забезпечує вищу 

ефективність реалізації політики, оскільки стосується і покращення 

інституційно-правового забезпечення регуляторної політики в сфері малого 

бізнесу, і розвитку її інституційно-організаційної підтримки. 
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Додаток А 

 

 

Таблиця А.1 
Базові (до 2010 р.) темпи зростання показників структурного розвитку 

малого підприємництва в Україні у 2010-2017 рр., %  
(складено за [36, с. 19-23]) 

Показники Роки 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Кількість суб’єктів господарювання 
- підприємства 99,2 96,3 104,6 90,9 91,8 81,5 90,4 
- фізичні особи-
підприємці 73,4 68,4 73,6 88,1 90,3 86,4 81,3 

Кількість суб’єктів господарювання на 10 тис. осіб наявного населення 
- підприємства 98,7 97,4 105,1 97,4 98,7 87,2 97,4 
- фізичні особи-
підприємці 73,6 68,8 74,1 93,9 96,7 92,6 87,6 

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) 
- підприємства 107,0 118,4 117,9 124,1 164,9 2,1 р. 2,6 р. 
- фізичні особи-
підприємці 94,8 115,5 124,9 131,0 181,1 2,3 р. 2,8 р. 

Кількість зайнятих працівників 
- підприємства 96,8 94,9 93,1 78,2 73,1 73,6 76,9 
- фізичні особи-
підприємці 84,2 79,9 81,7 87,1 81,0 81,7 82,4 
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Таблиця А.2 
Показники структурного розвитку мікропідприємництва в Україні  

у 2010-2017 рр. (складено за [36, с. 19-23]) 

Показники 
Роки Відносні 

відхилення, % 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017 / 
2010 

2017 / 
2016 

Кількість суб’єктів господарювання, тис. од. 
- підприємства 300,4 295,8 286,5 318,5 278,9 284,2 247,7 278,1 92,6 112,3 
- фізичні особи-
підприємці 1793,2 1313,0 1224,3 1318,7 1581,0 1626,6 1553,0 1459,0 81,4 93,9 

Кількість суб’єктів господарювання на 10 тис. осіб наявного населення, од. 
- підприємства 66 65 63 70 65 66 58 65 98,5 112,1 
- фізичні особи-
підприємці 391 287 269 290 368 380 364 343 87,7 94,2 

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг), млрд грн 
- підприємства 181,9 189,8 212,7 216,1 230,7 307,5 361,8 497,8 2,7 р. 137,6 
- фізичні особи-
підприємці 190,1 181,7 225,4 244,5 255,9 358,3 449,8 554,4 2,9 р. 123,3 

Кількість зайнятих працівників, млн осіб 
- підприємства 0,83 0,79 0,79 0,80 0,72 0,69 0,64 0,71 85,5 110,9 
- фізичні особи-
підприємці 2,71 2,24 2,06 2,12 2,25 2,19 2,17 2,16 79,7 99,5 

 
Таблиця А.3 

Базові (до 2010 р.) темпи зростання показників структурного розвитку 
мікропідприємництва в Україні у 2010-2017 рр., %  

(складено за [36, с. 19-23]) 
Показники Роки 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Кількість суб’єктів господарювання 

- підприємства 98,5 95,4 106,0 92,8 94,6 82,5 92,6 
- фізичні особи-
підприємці 73,2 68,3 73,5 88,2 90,7 86,6 81,4 

Кількість суб’єктів господарювання на 10 тис. осіб наявного населення 
- підприємства 98,5 95,5 106,1 98,5 100,0 87,9 98,5 
- фізичні особи-
підприємці 73,4 68,8 74,2 94,1 97,2 93,1 87,7 

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) 
- підприємства 104,3 116,9 118,8 126,8 169,0 198,9 2,7 р. 
- фізичні особи-
підприємці 95,6 118,6 128,6 134,6 188,5 2,4 р. 2,9 р. 

Кількість зайнятих працівників 
- підприємства 95,2 95,2 96,4 86,7 83,1 77,1 85,5 
- фізичні особи-
підприємці 82,7 76,0 78,2 83,0 80,8 80,1 79,7 
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Таблиця А.4 
Базові (до 2010 р.) темпи зростання показників макроекономічного 

розвитку малого підприємництва в Україні у 2010-2017 рр., %  
(складено за [36, с. 19-23]) 

Показники Роки 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Частки суб’єктів мікропідприємництва у обсязі валового внутрішнього продукту 
загалом, у т. ч. -10,1 -7,0 -8,5 -10,4 -5,9 -3,0 -2,9 
- підприємства -5,8 -4,7 -6,9 -8,2 -5,5 -3,3 -2,8 
- фізичні особи-
підприємці -4,3 -2,3 -1,6 -2,2 -0,4 0,3 -0,1 

Частки суб’єктів мікропідприємництва у загальному обсязі реалізованої продукції (товарів, 
послуг) 

загалом, у т. ч. -2,5 -1,2 -0,2 0,3 2,0 2,9 3,2 
- підприємства -1,3 -0,7 -0,4 - 1,1 1,8 2,0 
- фізичні особи-
підприємці -1,2 -0,5 0,2 0,3 0,9 1,1 1,2 

Частки суб’єктів мікропідприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання 
загалом, у т. ч. -0,3 -0,3 -0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 
- підприємства 4,4 5,1 5,3 0,4 0,2 -0,8 1,5 
- фізичні особи-
підприємці -4,7 -5,4 -5,5 -0,3 - 1,0 -1,4 

Частки суб’єктів мікропідприємництва у загальній кількості зайнятих працівників 
загалом, у т. ч. -2,3 -3,0 -1,9 0,8 0,9 1,8 2,6 
- підприємства 0,5 0,5 0,6 -0,9 -0,8 -0,4 0,3 
- фізичні особи-
підприємці -2,8 -3,5 -2,5 1,7 1,7 2,2 2,3 
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Таблиця А.5 
Показники макроекономічного розвитку мікропідприємництва в Україні  

у 2010-2017 рр., % (складено за [36, с. 19-23; 110, с. 205]) 

Показники 
Роки Абсолютні 

відхилення, ± 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017 / 
2010 

2017 / 
2016 

Частки суб’єктів мікропідприємництва у обсязі валового внутрішнього продукту 
загалом, у т. ч. 34,5 28,6 31,2 31,4 30,7 33,5 34,0 35,3 0,8 1,3 
- підприємства 16,9 14,6 15,1 14,7 14,5 15,5 15,2 16,7 -0,2 1,5 
- фізичні особи-
підприємці 17,6 14,0 16,1 16,7 16,2 18,0 18,8 18,6 1,0 -0,2 

Частки суб’єктів мікропідприємництва у загальному обсязі реалізованої продукції (товарів, 
послуг) 

загалом, у т. ч. 10,3 8,8 9,8 10,6 10,9 12,0 12,1 12,7 2,4 0,6 
- підприємства 5,1 4,5 4,8 5,0 5,2 5,5 5,4 6,0 0,9 0,6 
- фізичні особи-
підприємці 5,2 4,3 5,0 5,6 5,7 6,5 6,8 6,7 1,5 -0,1 

Частки суб’єктів мікропідприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання 
загалом, у т. ч. 95,9 94,5 94,4 95,1 96,3 96,8 96,5 96,2 0,3 -0,3 
- підприємства 13,8 17,4 17,9 18,5 14,4 14,4 13,3 15,4 1,6 2,1 
- фізичні особи-
підприємці 82,1 77,1 76,5 76,6 81,9 82,4 83,2 80,8 -1,3 -2,4 

Частки суб’єктів мікропідприємництва у загальній кількості зайнятих працівників 
загалом, у т. ч. 32,9 29,8 28,6 30,0 33,8 35,2 34,7 35,3 2,4 0,6 
- підприємства 7,7 7,8 7,9 8,2 8,2 8,5 7,9 8,8 1,1 0,9 
- фізичні особи-
підприємці 25,1 22,0 20,7 21,8 25,6 26,7 26,8 26,5 1,4 -0,3 
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Таблиця А.6 
Базові (до 2010 р.) темпи зростання показників макроекономічного 

розвитку мікропідприємництва в Україні у 2010-2017 рр., %  
(складено за [36, с. 19-23]) 

Показники Роки 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Частки суб’єктів мікропідприємництва у обсязі валового внутрішнього продукту 
загалом, у т. ч. -5,9 -3,3 -3,1 -3,8 -1,0 -0,5 0,8 
- підприємства -2,3 -1,8 -2,2 -2,4 -1,4 -1,7 -0,2 
- фізичні особи-
підприємці -3,6 -1,5 -0,9 -1,4 0,4 1,2 1,0 

Частки суб’єктів мікропідприємництва у загальному обсязі реалізованої продукції (товарів, 
послуг) 

загалом, у т. ч. -1,5 -0,5 0,3 0,6 1,7 1,8 2,4 
- підприємства -0,6 -0,3 -0,1 0,1 0,4 0,3 0,9 
- фізичні особи-
підприємці -0,9 -0,2 0,4 0,5 1,3 1,6 1,5 

Частки суб’єктів мікропідприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання 
загалом, у т. ч. -1,4 -1,5 -0,8 0,4 0,9 0,6 0,3 
- підприємства 3,6 4,1 4,7 0,6 0,6 -0,5 1,6 
- фізичні особи-
підприємці -5,0 -5,6 -5,5 -0,2 0,3 1,1 -1,3 

Частки суб’єктів мікропідприємництва у загальній кількості зайнятих працівників 
загалом, у т. ч. -3,1 -4,3 -2,9 0,9 2,3 1,8 2,4 
- підприємства 0,1 0,2 0,5 0,5 0,8 0,2 1,1 
- фізичні особи-
підприємці -3,1 -4,4 -3,3 0,5 1,6 1,7 1,4 
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Рис. А.1. Структура активів малих підприємств в Україні  
у 2010-2017 рр. (складено за [36, с. 157-171; 38, с. 75-78; 39, с. 86-89]) 
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Рис. А.2. Структура пасивів малих підприємств в Україні  
у 2010-2017 рр. (складено за [36, с. 157-171; 38, с. 75-78; 39, с. 86-89]) 
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Таблиця А.7 
Окремі показники розвитку малого підприємництва в Україні  

у 2010-2017 рр. (складено за [36, с. 157-171; 38, с. 75-78; 39, с. 86-89]) 

Показники 
Роки Відносні 

відхилення, % 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017 / 
2010 

2017 / 
2016 

Чистий 
прибуток, млрд 
грн 

-19,7 -10,6 -14,7 -29,4 -179,3 -118,2 -32,2 -21,0 - - 

Позиковий 
капітал, млрд 
грн 

849,4 988 1043,8 1145,2 1356,1 1752,5 2893,8 2451,9 2,9 р. 84,7 

Капітальні 
інвестиції, 
млрд грн 

20,8 33,5 36,1 38,1 27,4 35,2 59,2 78,9 3,8 р. 133,3 

Запаси, млрд 
грн 166,8 191,0 206,6 205,6 151,5 221,2 261,0 340,2 2,0 р. 130,3 

Дебіторська 
заборгованість, 
млрд грн 

419,5 471,8 509,3 534,3 572,6 765,1 1791,0 1127,9 2,7 р. 63,0 

Кредиторська 
заборгованість, 
млрд грн 

533,8 595,1 650,3 698,2 389,9 485,3 568,4 659,4 123,5 116,0 

Власні 
оборотні 
активи, млрд 
грн 

157,4 167,1 170,1 140,7 -29,5 -60,0 -84,8 -82,1 - - 

Грошові кошти, 
млрд грн 34,9 41,5 46,2 52,0 52,9 68,0 79,9 94,6 2,7 р. 118,4 

Поточні 
фінансові 
інвестиції, 
млрд грн 

130,8 146,4 134,2 140,9 141,0 146,1 133,5 120,5 92,1 90,3 

Залишкова 
вартість 
основних 
засобів, млрд 
грн. 

247,7 273,8 274,5 301,6 380,3 483,7 392,1 470,8 190,1 120,1 

Знос основних 
засобів, млрд 
грн. 

134,2 129,1 157,0 178,1 173,4 428,2 494,3 445,8 3,3 р. 90,2 
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Рис. А.3. Темпи приросту обсягу реалізованої продукції та части збиткових 
малих підприємств в Україні у 2010-2017 рр.  

(складено за [36, с. 23, 247]) 
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Додаток Б 

 

Таблиця Б.1 
Загальні показники розвитку малих підприємств за регіонами України*  

у 2017 р. (складено за [109, с. 21-101]) 
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Україна 322,9 1482,0 -10,7 83,1 1658,9 
Вінницька 8,7 41,6 3,0 2,4 51,4 
Волинська 5,3 20,7 0,8 1,3 29,4 
Дніпропетровська 26,6 132,5 3,0 6,3 135,9 
Донецька 9,9 29,7 -4,4 2,1 44,6 
Житомирська 6,1 23,4 0,9 1,6 37,6 
Закарпатська 5,5 15,0 0,1 1,1 27,2 
Запорізька 14,0 51,0 3,2 2,8 68,4 
Івано-Франківська 7,3 22,1 0,2 1,5 35,3 
Київська 18,4 92,7 0,5 5,0 95,6 
Кіровоградська 7,4 32,7 -1,4 1,6 38,5 
Луганська 3,2 11,0 1,3 0,7 17,1 
Львівська 17,1 71,8 0,7 4,8 98,5 
Миколаївська 10,5 35,4 1,3 1,8 45,9 
Одеська 23,2 96,3 1,6 5,1 115,4 
Полтавська 9,6 41,8 0,1 2,2 51,5 
Рівненська 5,0 18,7 0,5 1,2 30,2 
Сумська 5,3 21,1 1,3 1,3 31,8 
Тернопільська 4,5 19,1 -5,5 1,2 27,6 
Харківська 21,5 99,2 3,3 5,3 116,4 
Херсонська 7,8 27,0 1,8 1,4 36,8 
Хмельницька 6,6 23,8 -2,5 1,6 38,4 
Черкаська 8,4 34,0 1,5 1,8 43,2 
Чернівецька 3,8 10,5 0,2 0,9 21,5 
Чернігівська 5,6 23,2 1,4 1,4 34,2 
м. Київ 81,7 487,9 -23,4 26,6 386,5 
* Без урахування тимчасово окупованої території АР Крим і м. Севастополя, а також без частини зони 
проведення Операції об’єднаних сил. 
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Таблиця Б.2 
Загальні показники розвитку малих підприємств за регіонами України*  

у 2016 р. (складено за [109, с. 21-101]) 
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Україна 291,2 1177,4 -24,2 57,6 1591,7 
Вінницька 8,2 34,3 2,8 1,6 52,1 
Волинська 4,7 16,0 0,2 0,8 28,5 
Дніпропетровська 24,3 104,8 -14,1 4,1 130,0 
Донецька 9,9 26,3 -4,1 1,6 44,9 
Житомирська 5,5 16,5 1,2 1,0 35,7 
Закарпатська 4,8 11,7 0,3 0,7 26,3 
Запорізька 12,9 39,7 2,9 1,9 65,6 
Івано-Франківська 6,6 18,2 -0,2 1,0 34,2 
Київська 16,9 71,2 -0,8 3,3 89,1 
Кіровоградська 6,9 29,3 3,7 1,1 37,4 
Луганська 3,3 9,2 1,4 0,5 16,2 
Львівська 14,7 55,0 0,3 3,0 93,3 
Миколаївська 9,7 28,9 2,2 1,2 44,0 
Одеська 20,2 75,6 0,6 3,4 107,0 
Полтавська 8,4 33,0 1,1 1,5 49,8 
Рівненська 4,4 14,1 0,9 0,8 29,2 
Сумська 4,9 16,7 2,1 0,9 30,9 
Тернопільська 4,0 15,4 -0,6 0,8 27,5 
Харківська 19,3 80,4 1,2 3,5 111,2 
Херсонська 6,9 21,8 2,1 0,9 34,4 
Хмельницька 5,9 18,8 1,2 1,1 37,4 
Черкаська 7,6 26,6 1,5 1,3 42,5 
Чернівецька 3,3 7,9 0,01 0,6 21,4 
Чернігівська 4,9 16,6 1,2 0,9 32,1 
м. Київ 72,9 389,3 -31,2 20,2 371,0 
* Без урахування тимчасово окупованої території АР Крим і м. Севастополя, а також без частини зони 
проведення антитерористичної операції. 
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Таблиця Б.3 
Загальні показники розвитку малих підприємств за регіонами України*  

у 2015 р. (складено за [109, с. 21-101]) 
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Україна 327,8 937,1 -111,9 47,0 1576,4 
Вінницька 9,0 26,5 0,6 1,3 51,2 
Волинська 5,3 13,2 -0,9 0,7 29,0 
Дніпропетровська 26,0 82,1 -22,8 3,6 126,9 
Донецька 10,9 23,4 -4,9 1,4 47,9 
Житомирська 6,2 13,3 0,5 0,9 36,7 
Закарпатська 5,9 7,9 -0,5 0,6 26,4 
Запорізька 13,8 33,0 2,4 1,6 65,8 
Івано-Франківська 7,7 13,5 0,1 0,8 33,3 
Київська 17,2 58,4 -8,3 2,7 86,6 
Кіровоградська 7,3 22,3 4,4 0,8 35,8 
Луганська 3,1 7,7 0,9 0,5 15,6 
Львівська 17,8 47,3 -2,3 2,5 96,6 
Миколаївська 10,2 26,8 0,9 1,0 44,0 
Одеська 23,0 64,9 -4,5 2,9 105,6 
Полтавська 9,6 26,4 -0,3 1,2 49,2 
Рівненська 5,0 11,6 0,5 0,7 29,6 
Сумська 5,5 14,0 2,2 0,8 31,1 
Тернопільська 4,9 11,2 -0,9 0,6 27,5 
Харківська 23,8 65,3 -2,7 3,0 113,6 
Херсонська 7,7 20,3 2,2 0,8 36,3 
Хмельницька 6,6 15,8 -1,1 0,9 37,8 
Черкаська 7,8 21,8 1,3 1,0 40,8 
Чернівецька 3,9 6,9 0,1 0,5 21,2 
Чернігівська 5,7 14,0 1,3 0,7 32,3 
м. Київ 84,0 289,7 -80,1 15,4 355,6 
* Без урахування тимчасово окупованої території АР Крим і м. Севастополя, а також без частини зони 
проведення антитерористичної операції. 
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Таблиця Б.4 
Загальні показники розвитку малих підприємств за регіонами України*  

у 2014 р. (складено за [109, с. 21-101]) 
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Україна 324,6 705,0 -175,3 54,5 1686,9 
Вінницька 8,8 18,1 -1,6 1,5 53,0 
Волинська 5,2 9,4 -1,9 0,8 31,2 
Дніпропетровська 24,8 58,7 -34,7 4,2 132,8 
Донецька 10,5 26,3 -4,2 2,1 59,4 
Житомирська 6,2 9,4 -1,0 1,0 38,0 
Закарпатська 5,8 6,9 -0,9 0,7 27,3 
Запорізька 13,9 22,8 -0,9 2,0 74,2 
Івано-Франківська 7,7 10,3 -1,1 0,9 35,7 
Київська 16,9 41,6 -12,3 3,2 91,6 
Кіровоградська 7,3 14,3 1,3 0,9 36,7 
Луганська 3,0 6,0 0,1 0,5 17,1 
Львівська 17,7 31,1 -4,1 2,8 99,7 
Миколаївська 10,1 16,2 -1,8 1,2 46,7 
Одеська 23,0 45,1 -14,4 3,4 112,8 
Полтавська 9,4 18,1 -1,8 1,5 52,1 
Рівненська 4,9 8,1 -0,5 0,8 29,9 
Сумська 5,4 8,8 0,4 0,9 33,3 
Тернопільська 4,9 8,1 -1,5 0,7 29,4 
Харківська 23,7 44,7 -3,0 3,4 118,6 
Херсонська 7,9 12,8 -0,3 0,9 37,3 
Хмельницька 6,6 11,4 -1,2 1,1 39,4 
Черкаська 7,7 16,4 -0,5 1,3 43,5 
Чернівецька 3,9 5,2 -0,5 0,6 23,0 
Чернігівська 5,6 8,5 -0,1 0,8 33,5 
м. Київ 83,7 246,6 -88,7 17,4 390,7 
* Без урахування тимчасово окупованої території АР Крим і м. Севастополя, а також без частини зони 
проведення антитерористичної операції. 
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Таблиця Б.5 
Загальні показники розвитку малих підприємств за регіонами України  

у 2013 р. (складено за [109, с. 21-101; 108, с. 47-188]) 
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Україна 373,8 670,3 -25057,9 60,3 2010,7 
Автономна Республіка Крим 15,6 16,8 -2509,2 1,9 76,5 
Вінницька 8,8 13,9 -41,3 1,4 54,4 
Волинська 5,2 8,3 -753,0 0,8 33,1 
Дніпропетровська 26,7 54,2 -5527,9 4,1 142,1 
Донецька 27,0 53,1 -903,9 4,8 149,7 
Житомирська 6,2 7,9 -235,2 1,0 42,6 
Закарпатська 5,7 5,4 -21,3 0,7 30,1 
Запорізька 14,1 19,7 250,6 2,0 76,6 
Івано-Франківська 7,7 7,6 -249,9 0,8 37,1 
Київська 17,6 35,8 -467,1 3,0 98,4 
Кіровоградська 7,0 11,4 361,4 1,0 39,4 
Луганська 10,7 16,7 31,2 1,7 63,7 
Львівська 17,8 26,0 75,8 2,7 103,6 
Миколаївська 10,4 13,1 188,8 1,2 49,0 
Одеська 25,0 38,6 -137,3 3,3 121,0 
Полтавська 9,5 16,4 -158,5 1,5 54,7 
Рівненська 4,9 6,8 -179,0 0,8 32,9 
Сумська 5,4 7,6 -120,6 0,9 35,4 
Тернопільська 4,9 6,5 -77,7 0,7 30,0 
Харківська 24,9 40,7 -1170,2 3,5 130,1 
Херсонська 7,8 11,0 245,9 0,9 40,4 
Хмельницька 6,5 9,2 -64,9 1,0 41,8 
Черкаська 7,4 12,7 195,3 1,2 45,1 
Чернівецька 4,0 4,1 -12,8 0,5 23,0 
Чернігівська 5,8 8,2 81,9 0,9 37,1 
м. Київ 83,0 213,3 -13744,8 17,3 404,0 
м. Севастополь 4,1 5,4 -114,2 0,5 18,9 
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Таблиця Б.6 
Загальні показники розвитку малих підприємств за регіонами України  

у 2012 р. (складено за [109, с. 21-101; 108, с. 47-188]) 
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Україна 344,0 672,7 -9254,0 58,6 2051,3 
Автономна Республіка Крим 13,2 16,7 -107,3 1,9 78,7 
Вінницька 8,1 13,4 563,5 1,4 54,8 
Волинська 4,8 7,2 -149,1 0,7 33,4 
Дніпропетровська 25,7 56,4 -1989,4 4,0 148,0 
Донецька 26,2 55,0 -538,9 4,8 160,9 
Житомирська 5,8 7,8 68,8 1,0 43,8 
Закарпатська 5,3 5,5 -19,3 0,7 31,4 
Запорізька 13,6 21,2 183,0 2,0 81,1 
Івано-Франківська 7,4 7,9 -397,9 0,8 38,2 
Київська 16,4 37,4 -1299,9 2,9 100,2 
Кіровоградська 6,6 12,2 1022,9 0,9 40,6 
Луганська 10,0 17,4 501,6 1,6 63,9 
Львівська 16,4 25,4 54,5 2,7 109,2 
Миколаївська 9,8 13,5 282,4 1,1 49,8 
Одеська 23,6 38,8 -839,3 3,0 120,5 
Полтавська 9,1 16,9 296,7 1,5 56,8 
Рівненська 4,6 6,6 83,4 0,8 33,1 
Сумська 5,0 8,0 333,9 0,9 37,2 
Тернопільська 4,5 6,0 162,9 0,7 30,1 
Харківська 23,7 43,8 -91,5 3,4 132,1 
Херсонська 7,3 11,0 124,6 0,9 40,9 
Хмельницька 6,2 8,5 96,6 1,0 42,9 
Черкаська 6,6 13,4 595,3 1,2 45,3 
Чернівецька 3,8 4,3 77,3 0,6 25,1 
Чернігівська 5,5 7,7 253,1 0,9 38,6 
м. Київ 71,2 205,6 -8406,2 16,8 396,6 
м. Севастополь 3,7 4,9 -115,7 0,5 18,1 
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Таблиця Б.7 
Загальні показники розвитку малих підприємств за регіонами України  

у 2011 р. (складено за [109, с. 21-101; 108, с. 47-188]) 
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Україна 354,3 607,8 -5057,3 49,5 2091,5 
Автономна Республіка Крим 12,4 16,1 -184,8 1,7 86,3 
Вінницька 7,5 11,5 252,5 1,1 52,1 
Волинська 4,5 6,2 -197,5 0,6 33,4 
Дніпропетровська 25,2 55,8 -1001,6 3,6 157,8 
Донецька 27,1 48,1 425,5 3,8 151,3 
Житомирська 5,7 7,2 61,6 0,9 44,9 
Закарпатська 5,2 5,3 -17,6 0,6 32,8 
Запорізька 14,2 21,2 420,7 1,7 80,8 
Івано-Франківська 7,3 7,5 -71,7 0,7 39,4 
Київська 15,4 29,2 -37,1 2,2 94,7 
Кіровоградська 6,2 10,4 820,0 0,7 37,9 
Луганська 10,3 16,2 230,1 1,4 67,9 
Львівська 15,7 23,6 -101,6 2,4 118,6 
Миколаївська 8,1 13,3 384,2 0,9 46,4 
Одеська 22,5 36,1 -1122,4 2,6 124,9 
Полтавська 8,9 14,9 269,9 1,2 56,1 
Рівненська 4,5 5,7 38,3 0,6 34,9 
Сумська 5,0 6,9 91,6 0,8 39,6 
Тернопільська 4,7 5,3 149,9 0,6 31,2 
Харківська 24,4 39,2 -40,0 2,8 134,7 
Херсонська 6,3 10,8 80,5 0,8 39,7 
Хмельницька 6,0 8,2 316,2 0,9 46,4 
Черкаська 6,6 11,0 212,6 0,9 47,4 
Чернівецька 3,5 4,4 -1,3 0,5 25,8 
Чернігівська 5,1 6,7 78,8 0,7 39,8 
м. Київ 88,3 182,1 -5966,6 14,1 406,3 
м. Севастополь 3,7 5,3 -147,5 0,5 20,4 
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Таблиця Б.8 
Загальні показники розвитку малих підприємств за регіонами України  

у 2010 р. (складено за [109, с. 21-101; 108, с. 47-188]) 
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Україна 357,2 568,3 -15647,1 37,0 2164,6 
Автономна Республіка Крим 14,0 14,0 -602,0 1,3 90,3 
Вінницька 7,4 9,3 -21,3 0,8 55,4 
Волинська 4,8 5,4 -306,5 0,5 36,8 
Дніпропетровська 25,7 53,7 -1792,3 2,5 153,2 
Донецька 25,6 48,0 -870,8 2,9 160,2 
Житомирська 5,8 6,9 -125,9 0,7 49,6 
Закарпатська 5,5 4,5 -68,9 0,5 38,4 
Запорізька 13,8 18,8 305,3 1,2 82,5 
Івано-Франківська 7,3 6,9 -136,8 0,6 41,3 
Київська 14,2 24,7 -766,3 1,7 91,8 
Кіровоградська 6,4 7,4 943,6 0,5 37,8 
Луганська 10,2 15,9 48,1 1,0 71,5 
Львівська 19,3 19,0 -376,1 1,8 124,8 
Миколаївська 10,8 12,1 204,3 0,7 54,5 
Одеська 23,8 36,4 -1067,3 1,8 128,6 
Полтавська 8,9 14,4 -68,3 0,9 58,5 
Рівненська 4,7 4,8 -299,3 0,5 40,0 
Сумська 4,9 5,7 -224,3 0,6 42,5 
Тернопільська 4,4 4,4 -283,1 0,4 34,8 
Харківська 24,5 34,8 -740,8 2,1 134,7 
Херсонська 6,8 9,3 90,0 0,5 43,0 
Хмельницька 6,0 6,7 -66,7 0,6 48,3 
Черкаська 6,7 9,5 -37,6 0,7 49,5 
Чернівецька 5,1 3,5 -80,7 0,4 28,1 
Чернігівська 4,7 6,2 -155,9 0,6 41,5 
м. Київ 82,3 181,3 -8125,5 10,9 406,2 
м. Севастополь 3,7 4,8 -112,4 0,3 20,8 
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Таблиця Б.9 
Показники структурного розвитку малих підприємств за регіонами 

України* у 2016 р. (складено за [109, с. 21-101]) 
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Україна 68 4,0 26,7 -2,1 739,7 3016 5 
Вінницька 51 4,2 21,0 8,2 658,3 2559 6 
Волинська 45 3,4 26,0 1,3 561,4 2339 6 
Дніпропетровська 75 4,3 26,5 -13,5 806,2 2628 5 
Донецька 23 2,7 23,3 -15,6 585,7 2970 5 
Житомирська 45 3,0 28,1 7,3 462,2 2334 6 
Закарпатська 38 2,4 22,0 2,6 444,9 2218 5 
Запорізька 74 3,1 22,8 7,3 605,2 2414 5 
Івано-Франківська 48 2,8 20,9 -1,1 532,2 2437 5 
Київська 97 4,2 23,4 -1,1 799,1 3086 5 
Кіровоградська 71 4,2 16,4 12,6 783,4 2451 5 
Луганська 15 2,8 19,4 15,2 567,9 2572 5 
Львівська 58 3,7 26,3 0,5 589,5 2680 6 
Миколаївська 84 3,0 20,0 7,6 656,8 2273 5 
Одеська 85 3,7 23,9 0,8 706,5 2648 5 
Полтавська 59 3,9 23,8 3,3 662,7 2510 6 
Рівненська 38 3,2 29,1 6,4 482,9 2283 7 
Сумська 45 3,4 26,1 12,6 540,5 2427 6 
Тернопільська 38 3,9 23,4 -3,9 560,0 2424 7 
Харківська 71 4,2 30,0 1,5 723,0 2623 6 
Херсонська 65 3,2 22,9 9,6 633,7 2180 5 
Хмельницька 45 3,2 23,9 6,4 502,7 2451 6 
Черкаська 61 3,5 19,9 5,6 625,9 2549 6 
Чернівецька 37 2,4 31,0 0,1 369,2 2336 6 
Чернігівська 47 3,4 25,5 7,2 517,1 2336 7 
м. Київ 250 5,3 34,3 -8,0 1049,3 4537 5 
* Без урахування тимчасово окупованої території АР Крим і м. Севастополя, а також без частини зони 
проведення антитерористичної операції. 
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Таблиця Б.10 
Показники структурного розвитку малих підприємств за регіонами 

України* у 2015 р. (складено за [109, с. 21-101]) 
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Україна 77 2,9 26,1 -11,9 594,5 2485 5 
Вінницька 56 2,9 22,4 2,3 517,6 2116 6 
Волинська 51 2,5 25,5 -6,8 455,2 2011 5 
Дніпропетровська 79 3,2 25,6 -27,8 647,0 2364 5 
Донецька 26 2,1 25,2 -20,9 488,5 2436 4 
Житомирська 50 2,1 26,9 3,8 362,4 2044 6 
Закарпатська 47 1,3 20,6 -6,3 299,2 1894 4 
Запорізька 79 2,4 22,6 7,3 501,5 2026 5 
Івано-Франківська 55 1,8 19,3 0,7 405,4 2002 4 
Київська 99 3,4 25,3 -14,2 674,4 2598 5 
Кіровоградська 75 3,1 16,1 19,7 622,9 1862 5 
Луганська 14 2,5 22,6 11,7 493,6 2671 5 
Львівська 71 2,7 25,3 -4,9 489,6 2157 5 
Миколаївська 88 2,6 20,1 3,4 609,1 1894 4 
Одеська 96 2,8 24,3 -6,9 614,6 2289 5 
Полтавська 66 2,8 23,5 -1,1 536,6 2033 5 
Рівненська 43 2,3 28,1 4,3 391,9 1971 6 
Сумська 49 2,5 26,3 15,7 450,2 2144 6 
Тернопільська 46 2,3 22,1 -8,0 407,3 1818 6 
Харківська 88 2,7 27,7 -4,1 574,8 2201 5 
Херсонська 73 2,6 22,1 10,8 559,2 1837 5 
Хмельницька 51 2,4 23,6 -7,0 418,0 1984 6 
Черкаська 63 2,8 20,8 6,0 534,3 2042 5 
Чернівецька 43 1,8 28,6 1,4 325,5 1965 5 
Чернігівська 54 2,5 25,0 9,3 433,4 1806 6 
м. Київ 290 3,4 32,5 -27,6 814,7 3609 4 
* Без урахування тимчасово окупованої території АР Крим і м. Севастополя, а також без частини зони 
проведення антитерористичної операції. 
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Таблиця Б.11 
Показники структурного розвитку малих підприємств за регіонами 

України* у 2014 р. (складено за [109, с. 21-101]) 
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Україна 79 2,2 33,5 -24,9 417,9 2692 5 
Вінницька 58 2,1 29,0 -8,8 341,5 2358 6 
Волинська 51 1,8 33,5 -20,2 301,3 2137 6 
Дніпропетровська 77 2,4 34,0 -59,1 442,0 2636 5 
Донецька 59 2,5 35,4 -16,0 442,8 2946 6 
Житомирська 47 1,5 35,6 -10,6 247,4 2193 6 
Закарпатська 45 1,2 26,0 -13,0 252,7 2137 5 
Запорізька 77 1,6 31,8 -3,9 307,3 2246 5 
Івано-Франківська 55 1,3 25,7 -10,7 288,5 2101 5 
Київська 98 2,5 32,2 -29,6 454,1 2911 5 
Кіровоградська 68 2,0 21,7 9,1 389,6 2044 5 
Луганська 48 2,0 30,6 1,7 350,9 2437 6 
Львівська 65 1,8 33,8 -13,2 311,9 2340 6 
Миколаївська 84 1,6 26,8 -11,1 346,9 2141 5 
Одеська 100 2,0 30,5 -31,9 399,8 2512 5 
Полтавська 60 1,9 28,9 -9,9 347,4 2399 6 
Рівненська 41 1,7 34,8 -6,2 270,9 2230 6 
Сумська 47 1,6 32,9 4,5 264,3 2252 6 
Тернопільська 41 1,7 27,9 -18,5 275,5 1984 6 
Харківська 88 1,9 35,4 -6,7 376,9 2389 5 
Херсонська 70 1,6 30,5 -2,3 343,2 2011 5 
Хмельницька 49 1,7 30,7 -10,5 289,3 2327 6 
Черкаська 51 2,1 27,4 -3,0 377,0 2490 6 
Чернівецька 44 1,3 34,9 -9,6 226,1 2174 6 
Чернігівська 52 1,5 30,8 -1,2 253,7 1990 6 
м. Київ 280 2,9 39,6 -36,0 631,2 3711 5 
* Без урахування тимчасово окупованої території АР Крим і м. Севастополя, а також без частини зони 
проведення антитерористичної операції. 
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Таблиця Б.12 
Показники структурного розвитку малих підприємств за регіонами 

України у 2013 р. (складено за [109, с. 21-101; 108, с. 47-188]) 

Регіони 

Показники 

К
іл

ьк
іс

ть
 п

ід
пр

иє
мс

тв
 н

а 
10

 т
ис

. о
сі

б 
на

яв
но

го
 

на
се

ле
нн

я 
О

бс
яг

 р
еа

лі
зо

ва
но

ї 
пр

од
ук

ці
ї в

 р
оз

ра
ху

нк
у 

на
 

од
не

 п
ід

пр
иє

мс
тв

о,
 м

лн
 

гр
н 

Ч
ас

тк
а 

зб
ит

ко
ви

х 
пі

дп
ри

єм
ст

в,
 %

 

Ре
нт

аб
ел

ьн
іс

ть
 у

сі
єї

 
го

сп
од

ар
сь

ко
ї д

ія
ль

но
ст

і 
(з

а 
 п

ри
бу

тк
ом

 д
о 

оп
од

ат
ку

ва
нн

я)
, %

 

П
ро

ду
кт

ив
ні

ст
ь 

пр
ац

і 
од

но
го

 п
ра

ці
вн

ик
а,

 т
ис

. 
гр

н 

С
ер

ед
нь

ом
іс

яч
на

 
за

ро
бі

тн
а 

пл
ат

а 
пр

ац
ів

ни
кі

в,
 г

рн
 

К
іл

ьк
іс

ть
 з

ай
ня

ти
х 

в 
ро

зр
ах

ун
ку

 н
а 

од
не

 
пі

дп
ри

єм
ст

во
, о

сі
б 

Україна 82 1,8 34,0 -3,7 333,4 2499 5 
Автономна Республіка  
Крим 59 1,1 36,3 -14,9 219,6 2070 5 

Вінницька 54 1,6 29,4 -0,3 255,5 2145 6 
Волинська 50 1,6 34,7 -9,1 250,8 2014 6 
Дніпропетровська 81 2,0 34,7 -10,2 381,4 2404 5 
Донецька 62 2,0 32,0 -1,7 354,7 2672 6 
Житомирська 49 1,3 36,4 -3,0 185,4 1956 7 
Закарпатська 46 0,9 26,5 -0,4 179,4 1938 5 
Запорізька 79 1,4 33,3 1,3 257,2 2176 5 
Івано-Франківська 56 1,0 26,6 -3,3 204,9 1797 5 
Київська 102 2,0 31,4 -1,3 363,8 2541 6 
Кіровоградська 71 1,6 25,1 3,2 289,3 2115 6 
Луганська 48 1,6 33,1 0,2 262,2 2224 6 
Львівська 70 1,5 35,1 0,3 251,0 2172 6 
Миколаївська 89 1,3 27,1 1,4 267,3 2041 5 
Одеська 105 1,5 31,5 -0,4 319,0 2273 5 
Полтавська 65 1,7 31,5 -1,0 299,8 2285 6 
Рівненська 42 1,4 36,4 -2,6 206,7 2026 7 
Сумська 48 1,4 35,7 -1,6 214,7 2119 7 
Тернопільська 46 1,3 30,3 -1,2 216,7 1944 6 
Харківська 91 1,6 35,9 -2,9 312,8 2242 5 
Херсонська 72 1,4 31,6 2,2 272,3 1856 5 
Хмельницька 50 1,4 32,0 -0,7 220,1 1994 6 
Черкаська 59 1,7 30,3 1,5 281,6 2217 6 
Чернівецька 44 1,0 36,4 -0,3 178,3 1812 6 
Чернігівська 54 1,4 33,2 1,0 221,0 2022 6 
м. Київ 290 2,6 38,8 -6,4 528,0 3568 5 
м. Севастополь 107 1,3 42,0 -2,1 285,7 2205 5 
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Таблиця Б.13 
Показники структурного розвитку малих підприємств за регіонами 

України у 2012 р. (складено за [109, с. 21-101; 108, с. 47-188]) 
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Україна 76 2,0 35,6 -1,4 327,9 2381 6 
Автономна Республіка  
Крим 57 1,3 38,9 -0,6 212,2 2012 6 

Вінницька 50 1,7 31,2 4,2 244,5 2129 7 
Волинська 46 1,5 36,6 -2,1 215,6 1747 7 
Дніпропетровська 78 2,2 37,0 -3,5 381,1 2252 6 
Донецька 60 2,1 31,2 -1,0 341,8 2486 6 
Житомирська 45 1,3 38,2 0,9 178,1 1903 8 
Закарпатська 43 1,0 27,2 -0,4 175,2 1858 6 
Запорізька 76 1,6 36,1 0,9 261,4 2055 6 
Івано-Франківська 53 1,1 26,9 -5,0 206,8 1745 5 
Київська 96 2,3 31,7 -3,5 373,3 2412 6 
Кіровоградська 66 1,8 25,8 8,4 300,5 1847 6 
Луганська 44 1,7 32,0 2,9 272,3 2087 6 
Львівська 64 1,5 37,2 0,2 232,6 2060 7 
Миколаївська 84 1,4 31,6 2,1 271,1 1841 5 
Одеська 99 1,6 35,0 -2,2 322,0 2075 5 
Полтавська 62 1,9 30,6 1,8 297,5 2201 6 
Рівненська 40 1,4 37,9 1,3 199,4 2014 7 
Сумська 44 1,6 35,9 4,2 215,1 2016 7 
Тернопільська 42 1,3 29,6 2,7 199,3 1938 7 
Харківська 86 1,8 36,9 -0,2 331,6 2145 6 
Херсонська 68 1,5 35,2 1,1 268,9 1834 6 
Хмельницька 47 1,4 32,7 1,1 198,1 1943 7 
Черкаська 52 2,0 30,2 4,4 295,8 2208 7 
Чернівецька 42 1,1 38,5 1,8 171,3 1992 7 
Чернігівська 50 1,4 33,1 3,3 199,5 1943 7 
м. Київ 252 2,9 41,7 -4,1 518,4 3530 6 
м. Севастополь 97 1,3 41,8 -2,4 270,7 2302 5 
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Таблиця Б.14 
Показники структурного розвитку малих підприємств за регіонами 

України у 2011 р. (складено за [109, с. 21-101; 108, с. 47-188]) 
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Україна 77 1,7 35,0 -0,8 290,6 1972 6 
Автономна Республіка  
Крим 52 1,3 40,0 -1,1 186,6 1642 7 

Вінницька 45 1,5 31,9 2,2 220,7 1759 7 
Волинська 44 1,4 38,9 -3,2 185,6 1497 7 
Дніпропетровська 76 2,2 35,4 -1,8 353,6 1901 6 
Донецька 61 1,8 30,3 0,9 317,9 2093 6 
Житомирська 45 1,3 39,3 0,9 160,4 1670 8 
Закарпатська 42 1,0 27,7 -0,3 161,6 1524 6 
Запорізька 79 1,5 32,0 2,0 262,4 1753 6 
Івано-Франківська 53 1,0 26,8 -1,0 190,4 1481 5 
Київська 90 1,9 33,4 -0,1 308,3 1936 6 
Кіровоградська 62 1,7 24,6 7,9 274,4 1539 6 
Луганська 45 1,6 32,9 1,4 238,6 1718 7 
Львівська 62 1,5 38,4 -0,4 199,0 1686 8 
Миколаївська 68 1,6 31,0 2,9 286,6 1616 6 
Одеська 94 1,6 36,5 -3,1 289,0 1735 6 
Полтавська 60 1,7 31,1 1,8 265,6 1783 6 
Рівненська 39 1,3 38,0 0,7 163,3 1433 8 
Сумська 43 1,4 36,1 1,3 174,2 1684 8 
Тернопільська 43 1,1 31,0 2,8 169,9 1603 7 
Харківська 89 1,6 37,0 -0,1 291,0 1732 6 
Херсонська 58 1,7 33,0 0,7 272,0 1679 6 
Хмельницька 45 1,4 32,4 3,9 176,7 1616 8 
Черкаська 52 1,7 32,3 1,9 232,1 1582 7 
Чернівецька 39 1,3 39,1 0,0 170,5 1615 7 
Чернігівська 47 1,3 35,2 1,2 168,3 1466 8 
м. Київ 314 2,1 37,5 -3,3 448,2 2892 5 
м. Севастополь 97 1,4 44,3 -2,8 259,8 2042 6 
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Таблиця Б.15 
Показники структурного розвитку малих підприємств за регіонами 

України у 2010 р. (складено за [109, с. 21-101; 108, с. 47-188]) 
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Україна 78 1,6 41,4 -2,8 262,5 1424 6 
Автономна Республіка  
Крим 60 1,0 44,0 -4,3 155,0 1200 6 

Вінницька 45 1,3 42,4 -0,2 167,9 1203 7 
Волинська 47 1,1 43,7 -5,7 146,7 1132 8 
Дніпропетровська 77 2,1 43,3 -3,3 350,5 1360 6 
Донецька 58 1,9 37,9 -1,8 299,6 1509 6 
Житомирська 45 1,2 46,0 -1,8 139,1 1176 9 
Закарпатська 44 0,8 35,2 -1,5 117,2 1085 7 
Запорізька 76 1,4 40,9 1,6 227,9 1212 6 
Івано-Франківська 53 0,9 31,2 -2,0 167,1 1211 6 
Київська 82 1,7 39,9 -3,1 269,1 1543 6 
Кіровоградська 63 1,2 28,3 12,8 195,8 1102 6 
Луганська 44 1,6 39,6 0,3 222,4 1166 7 
Львівська 76 1,0 38,2 -2,0 152,2 1202 6 
Миколаївська 91 1,1 38,9 1,7 222,0 1070 5 
Одеська 100 1,5 43,6 -2,9 283,0 1166 5 
Полтавська 59 1,6 41,3 -0,5 246,2 1282 7 
Рівненська 41 1,0 45,2 -6,2 120,0 1042 9 
Сумська 42 1,2 44,5 -3,9 134,1 1176 9 
Тернопільська 41 1,0 39,1 -6,4 126,4 958 8 
Харківська 89 1,4 42,9 -2,1 258,4 1299 5 
Херсонська 62 1,4 43,0 1,0 216,3 969 6 
Хмельницька 45 1,1 40,4 -1,0 138,7 1035 8 
Черкаська 52 1,4 39,3 -0,4 191,9 1178 7 
Чернівецька 56 0,7 33,8 -2,3 124,6 1186 6 
Чернігівська 43 1,3 43,9 -2,5 149,4 1205 9 
м. Київ 295 2,2 42,9 -4,5 446,3 2236 5 
м. Севастополь 97 1,3 49,1 -2,3 230,8 1202 6 
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Додаток В 

 

Таблиця В.1 
Загальні показники розвитку малих підприємств за видами економічної 
діяльності в Україні у 2017 р. (складено за [36, с. 138-139, 143-144, 151-152, 

213-214, 239-240]) 

Види економічної діяльності 
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Сільське, лісове та рибне 
господарство  74,2 177,5 25,5 10,8 229,7 

Промисловість 118,8 188,4 -6,5 17,9 294,3 
Будівництво 49,5 110,3 -5,5 8,3 149,7 
Оптова та роздрібна торгівля; 
ремонт автотранспортних засобів і 
мотоциклів 

834,7 723,2 1,4 24,4 369,4 

Транспорт, складське господарство, 
поштова та кур’єрська діяльність 94,7 66,6 -3,6 6,1 92,9 

Тимчасове розміщування й 
організація харчування 57,3 9,3 -0,5 2,0 42,8 

Інформація та телекомунікації 146,6 41,0 1,5 5,4 66,0 
Фінансова та страхова діяльність  10,0 18,8 -1,0 1,7 17,9 
Операції з нерухомим майном 90,2 60,3 -15,4 7,0 123,8 
Професійна, наукова та технічна 
діяльність 121,0 45,2 -5,2 8,7 106,0 

Діяльність у сфері 
адміністративного та допоміжного 
обслуговування 

45,7 29,4 -1,1 5,4 91,9 

Освіта 11,6 1,7 0,1 0,6 12,2 
Охорона здоров’я та надання 
соціальної допомоги 21,8 5,1 0,2 1,7 37,2 

Мистецтво, спорт, розваги та 
відпочинок 12,9 2,5 -0,6 0,6 9,8 

Надання інших видів послуг 100,5 3,0 0,1 0,7 15,3 
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Таблиця В.2 
Загальні показники розвитку малих підприємств за видами економічної 
діяльності в Україні у 2016 р. (складено за [36, с. 138-139, 143-144, 151-152, 

213-214, 239-240]) 

Види економічної діяльності 

Показники 
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Сільське, лісове та рибне 
господарство  72,1 144,0 35,8 7,2 217,2 

Промисловість 10,1 152,4 1,2 11,5 280,6 
Будівництво 2,5 82,8 -9,9 5,3 140,5 
Оптова та роздрібна торгівля; 
ремонт автотранспортних засобів і 
мотоциклів 

3,2 572,1 -4,3 17,3 350,5 

Транспорт, складське господарство, 
поштова та кур’єрська діяльність 177,1 49,0 -0,9 4,0 89,2 

Тимчасове розміщування й 
організація харчування 18,8 7,3 -1,0 1,3 42,7 

Інформація та телекомунікації 7,4 33,3 0,2 4,3 64,2 
Фінансова та страхова діяльність  91,7 15,9 -3,0 1,2 18,0 
Операції з нерухомим майном 0,8 47,8 -29,3 5,2 123,1 
Професійна, наукова та технічна 
діяльність 90,5 39,9 -9,3 6,8 106,3 

Діяльність у сфері 
адміністративного та допоміжного 
обслуговування 

14,7 23,4 -2,9 3,7 86,9 

Освіта 6,3 1,4 0,01 0,5 11,9 
Охорона здоров’я та надання 
соціальної допомоги 21,3 3,9 0,1 1,1 35,0 

Мистецтво, спорт, розваги та 
відпочинок 13,8 1,9 -0,9 0,4 9,3 

Надання інших видів послуг 86,1 2,3 0,2 0,5 16,3 
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Таблиця В.3 
Загальні показники розвитку малих підприємств за видами економічної 
діяльності в Україні у 2015 р. (складено за [36, с. 138-139, 143-144, 151-152, 

213-214, 239-240]) 

Види економічної діяльності 
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Сільське, лісове та рибне 
господарство  76,7 117,9 34,2 6,3 203,3 

Промисловість 130,2 118,1 -6,4 10,7 275,6 
Будівництво 54,3 63,3 -19,8 4,8 136,3 
Оптова та роздрібна торгівля; 
ремонт автотранспортних засобів і 
мотоциклів 

986,1 457,4 -27,8 15,5 361,5 

Транспорт, складське господарство, 
поштова та кур’єрська діяльність 117,8 40,0 -8,9 3,7 87,0 

Тимчасове розміщування й 
організація харчування 58,2 5,4 -2,4 1,2 41,8 

Інформація та телекомунікації 115,8 25,9 -1,5 3,8 65,4 
Фінансова та страхова діяльність  12,0 11,6 -6,1 1,0 16,9 
Операції з нерухомим майном 93,6 39,0 -48,0 4,8 122,9 
Професійна, наукова та технічна 
діяльність 130,4 32,7 -19,3 5,8 107,8 

Діяльність у сфері 
адміністративного та допоміжного 
обслуговування 

46,5 18,7 -4,7 3,3 85,1 

Освіта 10,8 1,1 0,01 0,4 12,0 
Охорона здоров’я та надання 
соціальної допомоги 21,4 3,0 -0,3 1,0 33,6 

Мистецтво, спорт, розваги та 
відпочинок 14,8 1,3 -0,9 0,3 9,3 

Надання інших видів послуг 89,9 1,8 0,01 0,5 17,9 
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Таблиця В.4 
Загальні показники розвитку малих підприємств за видами економічної 
діяльності в Україні у 2014 р. (складено за [36, с. 138-139, 143-144, 151-152, 

213-214, 239-240]) 

Види економічної діяльності 
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Сільське, лісове та рибне 
господарство  72,8 65,3 6,9 5,5 218,2 

Промисловість 126,3 82,2 -12,0 8,8 286,6 
Будівництво 51,3 48,3 -21,5 4,3 152,3 
Оптова та роздрібна торгівля; 
ремонт автотранспортних засобів і 
мотоциклів 

985,4 369,7 -47,7 13,8 392,9 

Транспорт, складське господарство, 
поштова та кур’єрська діяльність 110,6 29,1 -10,1 3,1 95,2 

Тимчасове розміщування й 
організація харчування 57,2 4,4 -1,5 1,1 46,2 

Інформація та телекомунікації 114,0 18,9 -3,6 3,1 68,9 
Фінансова та страхова діяльність  11,6 8,6 -4,8 1,0 19,0 
Операції з нерухомим майном 97,3 31,4 -57,9 4,1 122,9 
Професійна, наукова та технічна 
діяльність 114,4 27,3 -15,3 4,9 118,2 

Діяльність у сфері 
адміністративного та допоміжного 
обслуговування 

43,2 13,9 -5,3 2,8 93,0 

Освіта 10,1 0,9 0,01 0,4 12,3 
Охорона здоров’я та надання 
соціальної допомоги 20,9 2,3 -0,3 0,8 32,4 

Мистецтво, спорт, розваги та 
відпочинок 13,4 1,1 -2,0 0,3 8,6 

Надання інших видів послуг 86,7 1,6 -0,1 0,5 20,2 
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Таблиця В.5 
Загальні показники розвитку малих підприємств за видами економічної 
діяльності в Україні у 2013 р. (складено за [36, с. 138-139, 143-144, 151-152, 

213-214, 239-240]) 

Види економічної діяльності 

Показники 
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Сільське, лісове та рибне 
господарство  68,1 48,8 4,3 5,7 238,7 

Промисловість 115,2 77,1 -3,4 9,7 345,0 
Будівництво 51,8 55,8 -4,7 5,3 196,0 
Оптова та роздрібна торгівля; 
ремонт автотранспортних засобів і 
мотоциклів 

886,7 347,6 -8,3 14,8 473,3 

Транспорт, складське господарство, 
поштова та кур’єрська діяльність 91,0 29,0 -0,1 3,4 111,0 

Тимчасове розміщування й 
організація харчування 51,6 5,2 -0,4 1,4 61,4 

Інформація та телекомунікації 86,0 17,0 -0,4 3,2 79,7 
Фінансова та страхова діяльність  10,7 9,3 -1,1 1,1 21,7 
Операції з нерухомим майном 91,4 29,5 -6,6 4,5 145,0 
Професійна, наукова та технічна 
діяльність 96,2 29,6 -2,6 5,7 139,9 

Діяльність у сфері 
адміністративного та допоміжного 
обслуговування 

39,1 14,8 -1,3 3,2 109,4 

Освіта 8,4 1,1 0,1 0,4 14,9 
Охорона здоров’я та надання 
соціальної допомоги 17,8 2,5 0,01 0,9 38,7 

Мистецтво, спорт, розваги та 
відпочинок 11,5 1,2 -0,3 0,3 10,1 

Надання інших видів послуг 76,8 1,8 0,01 0,6 25,9 
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Таблиця В.6 
Загальні показники розвитку малих підприємств за видами економічної 
діяльності в Україні у 2012 р. (складено за [36, с. 138-139, 143-144, 151-152, 

213-214, 239-240]) 

Види економічної діяльності 
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Сільське, лісове та рибне 
господарство  65,3 49,2 7,9 5,0 220,4 

Промисловість 107,7 71,2 -1,5 8,8 335,4 
Будівництво 49,4 56,9 -3,5 5,6 212,7 
Оптова та роздрібна торгівля; 
ремонт автотранспортних засобів і 
мотоциклів 

838,8 358,3 -2,6 17,3 504,0 

Транспорт, складське господарство, 
поштова та кур’єрська діяльність 85,8 28,4 -0,3 2,9 114,4 

Тимчасове розміщування й 
організація харчування 43,6 5,1 -0,5 1,5 65,5 

Інформація та телекомунікації 66,1 17,0 -0,1 2,7 81,3 
Фінансова та страхова діяльність  9,8 8,7 0,4 0,9 21,9 
Операції з нерухомим майном 81,0 27,6 -7,2 4,0 148,7 
Професійна, наукова та технічна 
діяльність 86,5 29,5 -0,4 4,7 143,9 

Діяльність у сфері 
адміністративного та допоміжного 
обслуговування 

37,7 14,5 -0,8 2,9 108,7 

Освіта 7,2 1,0 0,1 0,4 14,9 
Охорона здоров’я та надання 
соціальної допомоги 16,2 2,2 0,01 0,9 40,0 

Мистецтво, спорт, розваги та 
відпочинок 9,1 1,0 -0,7 0,3 10,9 

Надання інших видів послуг 74,4 2,1 -0,3 0,7 28,6 
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Таблиця В.7 
Загальні показники розвитку малих підприємств за видами економічної 
діяльності в Україні у 2011 р. (складено за [36, с. 138-139, 143-144, 151-152, 

213-214, 239-240]) 

Види економічної діяльності 

Показники 
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Сільське, лісове та рибне 
господарство  58,2 35,3 7,6 4,0 197,6 

Промисловість 115,8 62,3 -0,6 7,8 345,0 
Будівництво 57,7 41,5 -2,3 4,8 224,6 
Оптова та роздрібна торгівля; 
ремонт автотранспортних засобів і 
мотоциклів 

917,0 358,5 -0,2 14,0 546,5 

Транспорт, складське господарство, 
поштова та кур’єрська діяльність 98,6 20,7 -0,5 2,6 102,7 

Тимчасове розміщування й 
організація харчування 42,4 4,1 -0,4 1,1 65,6 

Інформація та телекомунікації 53,8 15,2 -0,3 2,2 81,1 
Фінансова та страхова діяльність  10,7 9,2 0,4 1,1 25,0 
Операції з нерухомим майном 47,4 20,5 -6,8 3,7 148,7 
Професійна, наукова та технічна 
діяльність 92,6 23,4 -0,7 4,3 150,1 

Діяльність у сфері 
адміністративного та допоміжного 
обслуговування 

55,3 11,9 -0,8 2,0 106,3 

Освіта 7,7 0,8 0,01 0,4 17,1 
Охорона здоров’я та надання 
соціальної допомоги 16,2 1,9 -0,1 0,7 38,9 

Мистецтво, спорт, розваги та 
відпочинок 9,6 1,0 -0,3 0,3 11,2 

Надання інших видів послуг 97,0 1,6 0,01 0,4 31,1 
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Таблиця В.8 
Загальні показники розвитку малих підприємств за видами економічної 
діяльності в Україні у 2010 р. (складено за [36, с. 138-139, 143-144, 151-152, 

213-214, 239-240]) 

Види економічної діяльності 
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Сільське, лісове та рибне 
господарство  76,9 22,7 2,3 2,1 219,9 

Промисловість 145,4 54,1 -0,9 5,9 360,5 
Будівництво 73,7 36,6 -3,9 4,1 250,1 
Оптова та роздрібна торгівля; 
ремонт автотранспортних засобів і 
мотоциклів 

1192,8 352,4 -3,5 9,5 549,3 

Транспорт, складське господарство, 
поштова та кур’єрська діяльність 144,6 15,2 -0,5 1,7 99,3 

Тимчасове розміщування й 
організація харчування 49,6 3,6 -0,4 0,9 69,5 

Інформація та телекомунікації 55,6 13,4 -0,3 1,9 79,2 
Фінансова та страхова діяльність  13,9 10,0 0,2 0,9 26,3 
Операції з нерухомим майном 49,7 20,9 -5,2 2,9 155,8 
Професійна, наукова та технічна 
діяльність 119,8 24,5 -2,0 3,8 153,1 

Діяльність у сфері 
адміністративного та допоміжного 
обслуговування 

71,5 10,7 -1,1 1,9 108,6 

Освіта 10,7 0,6 0,01 0,3 17,3 
Охорона здоров’я та надання 
соціальної допомоги 18,0 1,6 -0,2 0,5 33,6 

Мистецтво, спорт, розваги та 
відпочинок 11,7 0,7 -0,3 0,2 10,1 

Надання інших видів послуг 128,1 1,3 0,01 0,4 32,0 
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Таблиця В.9 
Показники структурного розвитку малих підприємств за видами 

економічної діяльності в Україні у 2016 р. (складено за [36, с. 138-139, 143-
144, 151-152, 213-214, 239-240]) 

Види економічної діяльності 
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Сільське, лісове та рибне 
господарство  2,0 12,3 24,9 663,0 2762 3 

Промисловість 15,1 26,8 0,8 543,1 3415 28 
Будівництво 33,1 29,5 -12,0 589,3 3144 56 
Оптова та роздрібна торгівля; 
ремонт автотранспортних 
засобів і мотоциклів 

178,8 24,4 -0,8 1632,2 4113 110 

Транспорт, складське 
господарство, поштова та 
кур’єрська діяльність 

0,3 27,9 -1,8 549,3 3737 1 

Тимчасове розміщування й 
організація харчування 0,4 28,1 -13,7 171,0 2537 2 

Інформація та телекомунікації 4,5 31,3 0,6 518,7 5582 9 
Фінансова та страхова діяльність  0,2 38,0 -18,9 883,3 5556 1 
Операції з нерухомим майном 59,8 39,9 -61,3 388,3 3520 154 
Професійна, наукова та технічна 
діяльність 0,4 31,6 -23,3 375,4 5331 1 

Діяльність у сфері 
адміністративного та 
допоміжного обслуговування 

1,6 30,4 -12,4 269,3 3548 6 

Освіта 0,2 32,8 0,7 117,6 3501 2 
Охорона здоров’я та надання 
соціальної допомоги 0,2 31,5 2,6 111,4 2619 2 

Мистецтво, спорт, розваги та 
відпочинок 0,1 37,7 -47,4 204,3 3584 1 

Надання інших видів послуг 0,01 27,9 8,7 141,1 2556 1 
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Таблиця В.10 
Показники структурного розвитку малих підприємств за видами 

економічної діяльності в Україні у 2015 р. (складено за [36, с. 138-139, 143-
144, 151-152, 213-214, 239-240]) 

Види економічної діяльності 
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Сільське, лісове та рибне 
господарство  1,5 11,7 29,0 579,9 2582 3 

Промисловість 0,9 26,2 -5,4 428,5 3235 2 
Будівництво 1,2 28,9 -31,3 464,4 2935 3 
Оптова та роздрібна торгівля; 
ремонт автотранспортних 
засобів і мотоциклів 

0,5 23,8 -6,1 1265,
3 3573 1 

Транспорт, складське 
господарство, поштова та 
кур’єрська діяльність 

0,3 28,3 -22,3 459,8 3544 1 

Тимчасове розміщування й 
організація харчування 0,1 27,7 -44,4 129,2 2392 1 

Інформація та телекомунікації 0,2 28,8 -5,8 396,0 4842 1 
Фінансова та страхова діяльність  1,0 37,1 -52,6 686,4 4931 1 
Операції з нерухомим майном 0,4 39,2 -123,1 317,3 3255 1 
Професійна, наукова та технічна 
діяльність 0,3 30,4 -59,0 303,3 4484 1 

Діяльність у сфері 
адміністративного та 
допоміжного обслуговування 

0,4 30,4 -25,1 219,7 3231 2 

Освіта 0,1 28,8 0,9 91,7 2778 1 
Охорона здоров’я та надання 
соціальної допомоги 0,1 30,5 -10,0 89,3 2480 2 

Мистецтво, спорт, розваги та 
відпочинок 0,1 36,4 -69,2 139,8 2688 1 

Надання інших видів послуг 0,01 27,3 0,6 100,6 2328 1 
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Таблиця В.11 
Показники структурного розвитку малих підприємств за видами 

економічної діяльності в Україні у 2014 р. (складено за [36, с. 138-139, 143-
144, 151-152, 213-214, 239-240]) 

Види економічної діяльності 
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Сільське, лісове та рибне 
господарство  0,9 15,8 10,6 299,3 2101 3 

Промисловість 0,7 35,9 -14,6 286,8 2559 2 
Будівництво 0,9 37,1 -44,5 317,1 2353 3 
Оптова та роздрібна торгівля; 
ремонт автотранспортних 
засобів і мотоциклів 

0,4 33,1 -12,9 941,0 2927 1 

Транспорт, складське 
господарство, поштова та 
кур’єрська діяльність 

0,3 36,4 -34,7 305,7 2714 1 

Тимчасове розміщування й 
організація харчування 0,1 40,0 -34,1 95,2 1984 1 

Інформація та телекомунікації 0,2 35,0 -19,0 274,3 3749 1 
Фінансова та страхова діяльність  0,7 39,4 -55,8 452,6 4386 2 
Операції з нерухомим майном 0,3 43,8 -184,4 255,5 2780 1 
Професійна, наукова та технічна 
діяльність 0,2 36,7 -56,0 231,0 3455 1 

Діяльність у сфері 
адміністративного та 
допоміжного обслуговування 

0,3 37,0 -38,1 149,5 2509 2 

Освіта 0,1 33,1 1,1 73,2 2710 1 
Охорона здоров’я та надання 
соціальної допомоги 0,1 35,4 -13,0 71,0 2058 2 

Мистецтво, спорт, розваги та 
відпочинок 0,1 43,4 -181,8 127,9 2907 1 

Надання інших видів послуг 0,01 34,5 -6,3 79,2 2063 1 
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Таблиця В.12 
Показники структурного розвитку малих підприємств за видами 

економічної діяльності в Україні у 2013 р. (складено за [36, с. 138-139, 143-
144, 151-152, 213-214, 239-240]) 

Види економічної діяльності 

Показники 
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Сільське, лісове та рибне 
господарство  0,7 19,9 8,8 204,4 1990 4 

Промисловість 0,7 36,4 -4,4 223,5 2343 3 
Будівництво 1,1 37,8 -8,4 284,7 2253 4 
Оптова та роздрібна торгівля; 
ремонт автотранспортних 
засобів і мотоциклів 

0,4 32,9 -2,4 734,4 2606 1 

Транспорт, складське 
господарство, поштова та 
кур’єрська діяльність 

0,3 36,3 -0,3 261,3 2553 1 

Тимчасове розміщування й 
організація харчування 0,1 40,3 -7,7 84,7 1900 1 

Інформація та телекомунікації 0,2 36,6 -2,4 213,3 3346 1 
Фінансова та страхова діяльність  0,9 41,2 -11,8 428,6 4224 2 
Операції з нерухомим майном 0,3 42,4 -22,4 203,4 2586 2 
Професійна, наукова та технічна 
діяльність 0,3 36,8 -8,8 211,6 3395 1 

Діяльність у сфері 
адміністративного та 
допоміжного обслуговування 

0,4 35,5 -8,8 135,3 2438 3 

Освіта 0,1 30,3 9,1 73,8 2237 2 
Охорона здоров’я та надання 
соціальної допомоги 0,1 35,8 0,4 64,6 1938 2 

Мистецтво, спорт, розваги та 
відпочинок 0,1 42,0 -25,0 118,8 2475 1 

Надання інших видів послуг 0,01 31,9 0,6 69,5 1931 1 
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Таблиця В.13 
Показники структурного розвитку малих підприємств за видами 

економічної діяльності в Україні у 2012 р. (складено за [36, с. 138-139, 143-
144, 151-152, 213-214, 239-240]) 

Види економічної діяльності 
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Сільське, лісове та рибне 
господарство  0,8 21,9 16,1 223,2 1891 3 

Промисловість 0,7 37,6 -2,1 212,3 2186 3 
Будівництво 1,2 39,5 -6,2 267,5 2194 4 
Оптова та роздрібна торгівля; 
ремонт автотранспортних 
засобів і мотоциклів 

0,4 34,1 -0,7 710,9 2860 1 

Транспорт, складське 
господарство, поштова та 
кур’єрська діяльність 

0,3 37,9 -1,1 248,3 2112 1 

Тимчасове розміщування й 
організація харчування 0,1 41,2 -9,8 77,9 1908 2 

Інформація та телекомунікації 0,3 36,4 -0,6 209,1 2768 1 
Фінансова та страхова діяльність  0,9 42,4 4,6 397,3 3425 2 
Операції з нерухомим майном 0,3 44,6 -26,1 185,6 2242 2 
Професійна, наукова та технічна 
діяльність 0,3 38,1 -1,4 205,0 2722 2 

Діяльність у сфері 
адміністративного та 
допоміжного обслуговування 

0,4 39,4 -5,5 133,4 2223 3 

Освіта 0,1 31,9 10,0 67,1 2237 2 
Охорона здоров’я та надання 
соціальної допомоги 0,1 38,1 0,5 55,0 1875 2 

Мистецтво, спорт, розваги та 
відпочинок 0,1 45,4 -70,0 91,7 2294 1 

Надання інших видів послуг 0,01 36,3 -14,3 73,4 2040 1 
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Таблиця В.14 
Показники структурного розвитку малих підприємств за видами 

економічної діяльності в Україні у 2011 р. (складено за [36, с. 138-139, 143-
144, 151-152, 213-214, 239-240]) 

Види економічної діяльності 
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Сільське, лісове та рибне 
господарство  0,6 17,3 21,5 178,6 1687 3 

Промисловість 0,5 37,0 -1,0 180,6 1884 3 
Будівництво 0,7 39,5 -5,5 184,8 1781 4 
Оптова та роздрібна торгівля; 
ремонт автотранспортних 
засобів і мотоциклів 

0,4 33,4 -0,1 656,0 2135 1 

Транспорт, складське 
господарство, поштова та 
кур’єрська діяльність 

0,2 36,2 -2,4 201,6 2110 1 

Тимчасове розміщування й 
організація харчування 0,1 39,6 -9,8 62,5 1397 2 

Інформація та телекомунікації 0,3 38,9 -2,0 187,4 2261 2 
Фінансова та страхова діяльність  0,9 42,1 4,3 368,0 3667 2 
Операції з нерухомим майном 0,4 45,7 -33,2 137,9 2074 3 
Професійна, наукова та технічна 
діяльність 0,3 37,3 -3,0 155,9 2387 2 

Діяльність у сфері 
адміністративного та 
допоміжного обслуговування 

0,2 38,9 -6,7 111,9 1568 2 

Освіта 0,1 32,1 1,3 46,8 1949 2 
Охорона здоров’я та надання 
соціальної допомоги 0,1 39,1 -5,3 48,8 1500 2 

Мистецтво, спорт, розваги та 
відпочинок 0,1 43,2 -30,0 89,3 2232 1 

Надання інших видів послуг 0,01 33,8 0,6 51,4 1072 1 
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Таблиця В.15 
Показники структурного розвитку малих підприємств за видами 

економічної діяльності в Україні у 2010 р. (складено за [36, с. 138-139, 143-
144, 151-152, 213-214, 239-240]) 

Види економічної діяльності 
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Сільське, лісове та рибне 
господарство  0,3 34,2 10,1 103,2 796 3 

Промисловість 0,4 41,2 -1,7 150,1 1364 2 
Будівництво 0,5 44,6 -10,7 146,3 1366 3 
Оптова та роздрібна торгівля; 
ремонт автотранспортних 
засобів і мотоциклів 

0,3 37,7 -1,0 641,5 1441 1 

Транспорт, складське 
господарство, поштова та 
кур’єрська діяльність 

0,1 45,1 -3,3 153,1 1427 1 

Тимчасове розміщування й 
організація харчування 0,1 42,9 -11,1 51,8 1079 1 

Інформація та телекомунікації 0,2 41,1 -2,2 169,2 1999 1 
Фінансова та страхова діяльність  0,7 42,7 2,0 380,2 2852 2 
Операції з нерухомим майном 0,4 50,1 -24,9 134,1 1551 3 
Професійна, наукова та технічна 
діяльність 0,2 42,9 -8,2 160,0 2068 1 

Діяльність у сфері 
адміністративного та 
допоміжного обслуговування 

0,1 43,6 -10,3 98,5 1458 2 

Освіта 0,1 36,5 1,7 34,7 1445 2 
Охорона здоров’я та надання 
соціальної допомоги 0,1 40,0 -12,5 47,6 1240 2 

Мистецтво, спорт, розваги та 
відпочинок 0,1 48,5 -42,9 69,3 1650 1 

Надання інших видів послуг 0,01 38,0 0,8 40,6 1042 1 
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Таблиця Г.1 
Рейтинг рівня відповідності регуляторної діяльності органів виконавчої 

влади планам з підготовки проектів регуляторних актів за регіонами 
України* у 2018 р. (складено за [1, с. 13-14; 33]) 

Регіони 

Оцінки за рівнем дотримання показників щодо 

Загальна 
кількість 

балів 

Місця у 
рейтингу 

дотримання 
термінів 

завердження 
та оприлюд-
нення планів 

планування 
на момент 
подання на 
погодження 

до ДРСУ 

планування на 
момент 

прийняття 
рішення 
ДРСУ 

Донецька 1 100 100 201 

1 

Закарпатська 1 100 100 201 
Кіровоградська 1 100 100 201 
Луганська 1 100 100 201 
Миколаївська 1 100 100 201 
Одеська 1 100 100 201 
Сумська 1 100 100 201 
Хмельницька 1 100 100 201 
Чернівецька 1 100 100 201 
Чернігівська 1 100 100 201 
Київська МДА 1 100 100 201 
Львівська 0 100 100 200 2 
Київська 1 93 100 194 3 
Дніпропетровська 1 94 98 193 4 
Черкаська 1 95 95 191 5 
Вінницька 1 83 100 184 6 
Полтавська 1 82 97 180 7 
Запорізька 1 83 83 167 8 
Харківська 1 80 80 161 9 
Житомирська 1 50 100 151 10 
Херсонська 1 60 80 141 11 
Рівненська 1 50 50 101 12 Тернопільська 1 0 100 101 

рейтинг цих регіонів не визначено, оскільки протягом 2018 р. розробка та погодження 
проектів регуляторних актів не провадилась 

Волинська 1 0 0 1 - 
Івано-Франківська 1 0 0 1 - 
* Без урахування тимчасово окупованої території АР Крим і м. Севастополя, а також без частини зони про-
ведення Операції об’єднаних сил 
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Таблиця Г.2 
Рейтинг рівня відповідності проектів регуляторних актів вимогам та 
принципам державної регуляторної політики за регіонами України*  

у 2018 р. (складено за [1, с. 31; 33]) 

Регіони 

Оцінки щодо 
Загальна 
кількість 

балів 

Місця у 
рейтингу 

рівня відповідності 
проектів вимогам та 

принципам державної 
регуляторної політики 

рівня дотримання 
принципу прозорості 

регуляторної 
діяльності 

Житомирська 100 100 200 

1 

Закарпатська 100 100 200 
Кіровоградська 100 100 200 
Луганська 100 100 200 
Хмельницька 100 100 200 
Чернігівська 100 100 200 
Київська МДА 100 100 200 
Дніпропетровська 98 98 196 2 
Черкаська 84 100 184 3 
Вінницька 93 89 182 4 
Полтавська 86 95 181 5 
Київська 87 93 180 6 Херсонська 80 100 180 
Сумська 67 100 167 7 
Одеська 80 80 160 8 
Запорізька 71 83 154 9 
Миколаївська 50 100 150 10 Рівненська 50 100 150 
Донецька 43 100 143 11 
Львівська 0 100 100 

12 Тернопільська 0 100 100 
Чернівецька 0 100 100 
Харківська 0 80 80 13 

рейтингування по регіонах не провадилось, оскільки місцевими органами виконавчої влади на 
погодження до ДРСУ не було надано жодного проекту регуляторного акта 

Івано-Франківська 0 0 0 - 
Волинська 0 0 0 - 
* Без урахування тимчасово окупованої території АР Крим і м. Севастополя, а також без частини зони про-
ведення Операції об’єднаних сил 
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Таблиця Г.3 
Рейтинг дотримання органами виконавчої влади вимог законодавства в 

частині підготовки аналізу регуляторного впливу до проектів 
регуляторних актів за регіонами України* у 2018 р. (складено за [1, с. 41; 

33]) 

Регіони 

Кількість 
опрацьованих 

проектів та аналізів 
регуляторного впливу 

Кількість аналізів 
регуляторного впливу, 

що відповідали вимогам 
Методики при прийнятті 

рішення 

Кількість 
балів 

Місця у 
рейтингу 

Київська МДА 14 14 100 1 
Луганська 5 5 100 1 
Чернігівська 4 4 100 1 
Житомирська 2 2 100 1 
Закарпатська 2 2 100 1 
Кіровоградська 1 1 100 1 
Хмельницька 1 1 100 1 
Дніпропетровська 50 49 98 2 
Вінницька 15 14 93 3 
Київська 15 13 87 4 
Полтавська 37 32 86 5 
Черкаська 19 16 84 6 
Одеська 5 4 80 7 
Херсонська 5 4 80 7 
Запорізька 7 5 71 8 
Сумська 3 2 67 9 
Миколаївська 2 1 50 10 
Рівненська 2 1 50 10 
Донецька 7 3 43 11 
Львівська 2 0 0 12 
Тернопільська 1 0 0 12 
Харківська 5 0 0 12 
Чернівецька 1 0 0 12 
Волинська 0 0 - - 
Івано-Франківська 0 0 - - 
* Без урахування тимчасово окупованої території АР Крим і м. Севастополя, а також без частини зони про-
ведення Операції об’єднаних сил 
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Таблиця Г.4 
Рейтинг дотримання органами виконавчої влади вимог Методики під час 
здійснення аналізу регуляторного впливуза регіонами України* у 2018 р. 

(складено за [1, с. 52-53; 33]) 

Регіони 

Оцінки проектів та аналізів регуляторного впливу, що 
відповідають вимогам Методики, щодо 

Загальна 
кількість 

балів 

Місця у 
рейтингу 

визначення проблеми, яка 
потребує державного 

регулювання, цілей такого 
регулювання та 

показників, за допомогою 
яких в подальшому буде 

оцінюватися ефективність 
регуляторного акта 

альтернативних способів 
вирішення проблеми, що 

потребує державного 
втручання, в тому числі 
проведення розрахунків 

витрат суб’єктів 
господарювання та 

держави на впровадження 
регулювання 

Київська МДА 300 300 600 

1 

Луганська 300 300 600 
Чернігівська 300 300 600 
Житомирська 300 300 600 
Закарпатська 300 300 600 
Кіровоградська 300 300 600 
Хмельницька 300 300 600 
Дніпропетровська 294 294 588 2 
Вінницька 293 279 572 3 
Київська 279 261 540 4 
Полтавська 276 261 537 5 
Черкаська 262 257 519 6 
Одеська 240 240 480 7 Херсонська 240 240 480 
Запорізька  213 213 426 8 
Сумська 201 201 402 9 
Донецька 199 157 356 10 
Миколаївська 150 150 300 

11 Рівненська 150 150 300 
Чернівецька 200 100 300 
Харківська 100 60 160 12 
Львівська 100 0 100 13 
Тернопільська 0 0 0 14 
Волинська - - - - 
Івано-Франківська - - - - 
* Без урахування тимчасово окупованої території АР Крим і м. Севастополя, а також без частини зони про-
ведення Операції об’єднаних сил 
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Таблиця Г.5 
Рейтинг дотримання органами виконавчої влади вимог Методики в 

частині проведення М-Тесту за регіонами України* у 2018 р.  
(складено за [1, с. 58; 33]) 

Регіони 

Кількість 
проектів, 

опрацьованих та 
аналізів 

регуляторного 
впливу 

у тому числі 

Загальна 
кількість 

балів 

Місця у 
рейтингу 

потребували 
проведення 

М-Тесту 

здійснено  
М-Тест 

Київська МДА 14 14 14 100 

1 

Луганська 5 5 5 100 
Чернігівська 4 4 4 100 
Житомирська 2 2 2 100 
Закарпатська 2 2 2 100 
Кіровоградська 1 1 1 100 
Хмельницька 1 1 1 100 
Миколаївська 2 2 2 100 
Рівненська 2 1 1 100 
Чернівецька 1 1 1 100 
Київська МДА 14 14 14 100 
Полтавська 37 37 36 97 2 
Дніпропетровська 50 28 27 96 3 
Вінницька 15 15 14 93 4 
Черкаська 19 19 17 89 5 
Київська 15 15 13 87 6 
Одеська 5 5 4 80 7 Херсонська 5 5 4 80 
Запорізька 7 7 5 71 8 
Сумська 3 3 2 67 9 
Донецька 7 7 4 57 10 
Львівська 2 2 1 50 11 
Харківська 5 5 2 40 12 
Тернопільська 1 1 0 0 13 
Волинська 0 - - - - 
* Без урахування тимчасово окупованої території АР Крим і м. Севастополя, а також без частини зони 
проведення Операції об’єднаних сил 
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Таблиця Г.6 
Загальний рейтинг дотримання органами виконавчої влади вимог 

Методики під час здійснення аналізу регуляторного впливуза регіонами  
України* у 2018 р. (складено за [1, с. 60-61; 33]) 

Регіони 

Місця у рейтингу щодо 
визначення та 

альтернативних способів 
вирішення проблеми, яка 

потребує державного 
регулювання 

Місця у рейтингу 
в частині 

проведення  
М-Тесту 

Загальна 
сума 
місць 

Підсумкові 
місця у 

рейтингу 

Київська МДА 1 1 2 

1 

Луганська 1 1 2 
Чернігівська 1 1 2 
Житомирська 1 1 2 
Закарпатська 1 1 2 
Кіровоградська 1 1 2 
Хмельницька 1 1 2 
Дніпропетровська 2 2 4 2 
Вінницька 3 3 6 3 
Київська 4 4 8 4 
Полтавська 5 5 10 5 
Черкаська 6 6 12 6 
Одеська 7 7 14 7 Херсонська 7 7 14 
Запорізька 8 8 16 8 
Сумська 9 9 18 9 
Миколаївська 10 11 21 

10 Рівненська 10 11 21 
Донецька 11 10 21 
Чернівецька 12 11 23 11 
Харківська 12 12 24 12 
Львівська 12 13 25 13 
Тернопільська 12 14 26 14 
Волинська - - - - 
Івано-Франківська - - - - 
* Без урахування тимчасово окупованої території АР Крим і м. Севастополя, а також без частини зони 
проведення Операції об’єднаних сил 
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Таблиця Г.7 
Рейтинг дотримання органами виконавчої влади вимоги щодо 

обов’язковості погодження проектів регуляторних актів з ДРСУ за 
регіонами України* у 2018 р. (складено за [1, с. 68; 33]) 

Регіони 
Оцінки дотримання вимоги щодо 

обов’язковості погодження проектів 
регуляторних актів з ДРСУ 

Місця у рейтингу 

Вінницька 100 

1 
Закарпатська 100 
Полтавська 100 
Херсонська 100 
Чернігівська 100 
Київська МДА 95 2 
Луганська 83 3 Черкаська 83 
Київська 67 4 
Сумська 50 5 
Миколаївська 40 6 
Одеська 33 7 
Кіровоградська 0 

8 

Львівська 0 
Дніпропетровська  0 
Донецька 0 
Житомирська 0 
Тернопільська  0 

в поточному році відповідними місцевими органами виконавчої влади не приймались 
регуляторні акти 

Волинська - - 
Запорізька - - 
Івано-Франківська - - 
Рівненська - - 
Харківська - - 
Хмельницька - - 
Чернівецька - - 
* Без урахування тимчасово окупованої території АР Крим і м. Севастополя, а також без частини зони 
проведення Операції об’єднаних сил 
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Таблиця Г.8 
Рейтинги здійснення регуляторними органами відстеження 

результативності дії регуляторних актів за регіонами України* у 2018 р. 
(складено за [1, с. 76-77; 33]) 

Регіони 

Оцінки щодо Загальна 
кількість 

балів 

Місця у 
рейтингу 

здійснення (100) / не 
здійснення (0) 

заходів з відстеження 

рівня виконуваності вимог 
Закону щодо проведення 

базового відстеження 
Черкаська 100 100 200 1 Чернігівська 100 100 200 
Київська МДА 100 85 185 2 
Полтавська 100 75 175 3 
Луганська 100 67 167 4 
Сумська 100 50 150 5 
Київська 100 29 129 6 
Вінницька 100 0 100 

7 

Дніпропетровська 100 0 100 
Донецька 100 0 100 
Житомирська 100 0 100 
Закарпатська 100 0 100 
Івано-Франківська 100 0 100 
Кіровоградська 100 0 100 
Миколаївська 100 0 100 
Херсонська 100 0 100 
Волинська** 100 - 100 
Запорізька** 100 - 100 
Харківська** 100 - 100 
Чернівецька ** 100 - 100 
Львівська 0 0 0 8 Одеська 0 0 0 
Тернопільська 0 0 0 - 
Рівненська** 0 - 0 - 
Хмельницька** 0 - 0 - 
* Без урахування тимчасово окупованої території АР Крим і м. Севастополя, а також без частини зони 
проведення Операції об’єднаних сил 
** В поточному році регіональними регуляторними органами не приймались регуляторні акти і, відповідно, не 
було потреби у проведенні базового відстеження. Це не дозволяє у повному обсязі оцінити дотримання вимоги 
щодо відстеження результативності дії регуляторних актів у відповідних регіонах 
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