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В даний час в Україні відповідно до Програми еконо-
мічних реформ на 2010–2014 рр. [1] одним з провідних на-
прямків стратегічних перетворень є впровадження заходів 
щодо продовження послідовної дерегуляції економіки, 
а саме формування режиму максимального сприяння біз-
несу шляхом зменшення втручання держави в економіку, 
зниження адміністративних бар’єрів для його розвитку. 
Спрямованість на поліпшення бізнес-клімату в країні, від-
повідно до норм Програми, включає до себе необхідність 
дерегулювання економіки в сфері малого бізнесу, адже 
розвиток малого підприємництва – важливий фактор фор-
мування повноцінного ринкового середовища, реструк-
туризації і підвищення ефективності суспільного вироб-
ництва, поліпшення матеріального добробуту громадян, 
вирішення соціально-політичних проблем. 

Необхідність запровадження заходів з дерегулюван-
ня сфери малого підприємництва обумовлена багатьма 
причинами: значні витрати часу на реєстрацію бізнесу 
у порівнянні з іншими країнами; відносно високі витрати 
на виконання зобов’язань по контрактах; висока вартість 
оформлення експорту та імпорту тощо. Існування вказаних 
проблем негативно впливає на місце України в світових ін-
дексах (наприклад, в 2013 р. Україна зайняла 112 місце зі 
189 в рейтингу «Ведення бізнесу» [7]), тому дерегулювання 
малого бізнесу впливає не тільки на умови здійснення під-
приємницької діяльності, а й на конкурентоспроможність 
країни в світових рейтингах. 

метою статті є виявлення напрямків удосконалення 
політики дерегулювання економіки в сфері малого підпри-
ємництва в Україні.

Для успішної побудови в Україні ефективної ринкової 
економіки доцільно з’ясувати роль дерегулювання малого 
бізнесу у формуванні специфічних конкурентних переваг 
національної економіки в глобальному економічному про-
сторі, що дасть змогу визначити напрямки створення належ-
ного бізнес-клімату в країні та сформувати механізми забез-
печення міжнародної конкурентоспроможності держави. 
Разом з тим, при проведенні аналізу варто враховувати ін-
теграційні наміри України, реалізація яких не можлива без 
визначення ступеня відставання України від країн-членів 
міжнародних співтовариств, тому для аналізу відібрані кра-
їни, які нещодавно приєдналися до ЄС – Болгарія, Румунія, 
Хорватія, та Російська Федерація (далі РФ) – засновник мит-
ного союзу.

Для оцінки умов здійснення підприємницької діяль-
ності суб’єктами малого бізнесу в міжнародній практиці 
використовується декілька рейтингів, які розраховуються 
різними міжнародними організаціями, фондами і консал-
тинговими компаніями. 

так, з метою кількісного вимірювання ступеня легкості 
підприємницької діяльності в країні міжнародним банком 
проводиться рейтинг «Ведення бізнесу» [7]. За підсумками 
рейтингу 2013 р. у порівнянні з результатами за 2012 р. 
Україна поліпшила свої позиції на 25 пунктів. Ще одним 
показником, що відображає досягнення країн світу з точки 
зору їх благополуччя, є Індекс процвітання, який включає 

субіндекс Підприємництво [8]. За компонентом «Підпри-
ємництво» Україна в 2013 р. також підвищила свої позиції: 
в  порівнянні з 2012 р. країна піднялась в рейтингу на 3 по-
зиції, зайнявши 61 місце, з 2010 р. – на 12 позицій. Позитив-
на динаміка оцінки України в наведених міжнародних рей-
тингах свідчить про вірний вектор реформування малого 
бізнесу в країні, в т. ч. й в сфері дерегулювання.

Кожен з наведених індексів містить ряд компонентів 
(так, рейтинг «Ведення бізнесу» включає 10 субіндексів,  
а субіндекс «Підприємництво» Індексу процвітання – 
10  показників). тому доцільним є виділення основних ін-
дикаторів у структурі міжнародних індексів для визначення 
впливу процесу дерегулювання малого бізнесу в Україні на 
конкурентоспроможність держави в світовому просторі. 
На основі даних, наведених в табл. 1, можна зробити ви-
сновок, що основними критеріями оцінки рівня розви-
тку малого бізнесу, які присутні в структурі економічних 
рейтингів, є: макроекономічні показники, показники запо-
чаткування бізнесу, показники здійснення господарської 
діяльності та показники ліквідації підприємства. Проана-
лізуємо вплив політики дерегулювання малого бізнесу на 
динаміку визначених показників та місце України у світо-
вих рейтингах. 

До групи макроекономічних показників відноситься 
індикатор економічної ситуації в країні (складова Індексу 
процвітання), за яким Україна в 2013 р. підвищила свої по-
зиції в рейтингу процвітання країн світу на 21 позицію, що 
свідчить про позитивний вплив макроекономічної ситуації 
в країні на діяльність малого бізнесу (рис. 1). 

За рахунок покращення основних показників розви-
тку економіки країн-нових членів ЄС та РФ Україна залиши-
лася на попередніх позиціях відносно вказаних країн.

Наступна група показників – започаткування бізнесу – 
включає до себе три індикатори.

1. Реєстрація підприємства.
Про зниження вартості реєстрації малого бізнесу 

в Україні свідчать дані показника «витрати на започатку-
вання бізнесу» Індексу процвітання. так, за 2013 р. Украї-
на за вказаним індикатором підвищила своє місце в рей-
тингу на 18 позицій, випереджаючи країни-нові члени ЄС  
(рис. 2).

Підсумки рейтингу «Ведення бізнесу 2014» [2] співпа-
дають з результатами Індексу процвітання. так, в 2013 р. 
за даними «Ведення бізнесу» в порівнянні з попереднім 
роком вартість реєстрації бізнесу в Україні знизилась в се-
редньому на 0,2% від доходу на душу населення, на 1 про-
цедуру скоротилася кількість необхідних дій для реєстрації 
бізнесу, та на 1 день зменшився час для здійснення реє-
страційних дій.

Позитивна динаміка здешевлення процедури започат-
кування бізнесу (за 2010–2013 рр. на 4,5% доходу на душу 
населення) [7] дозволила досягти за показником вартості 
послуг з реєстрації підприємства рівня країн-нових членів 
ЄС та РФ. Але за іншими показниками субіндексу Україна 
не змогла досягнути високих результатів. Незважаючи на 
поетапне зниження кількості процедур реєстрації бізнесу, 
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Таблиця 1
Індекси, що використовуються в міжнародних співставленнях для оцінки легкості ведення малого бізнесу країн світу

групи складових індексів Складові індексу легкість ведення 
бізнесу індекс процвітання 

макроекономічна 
ситуація

Економічна ситуація в країні +

Започаткування бізнесу

Реєстрація підприємства +

Реєстрація власності + +

Підключення до мережі електропостачання +

Здійснення господарської 
діяльності

Дозвільна система +

оподаткування +

Зовнішня торгівля + +

Кредитування +

Інформаційне забезпечення +

Інноваційний розвиток +

Ліквідація бізнесу Банкрутство +

Рис. 1. Порівняння показника економічної ситуації України з деякими іншими країнами світу в 2010 – 2013 рр.  
(складено за даними [8])

Рис. 2. Порівняння показника «витрати на започаткування бізнесу» України з деякими іншими країнами світу  
в 2010 – 2013 рр. (складено за даними [8])

26 31 34
22

42 45

58

37

22 25
33

2220 23
27

16
25 30 32

20

0

20

40

60

80

2010 2011 2012 2013 Рік

Місце в рейтингу

Україна Росія Румунія Хорватія Болгарія

Україна

2010 2011

50

40

30

20

10

0
2012 2013 Рік

Росія Румунія Хорватія Болгарія

Місце в рейтингу

 

27
35

30

1215

23

15
1716 20

24 22

37
44

47

40

9 12 12 10



161Проблеми економіки № 4, 2013

економіка та управління національним господарством

даний показник в Україні є вищим за Румунію (на 1 про-
цедуру) та Болгарію (на 2 процедури) (які є членами ЄС 
з  2007  р.), та знаходиться на рівні з Хорватією (8 процедур) 
(приєдналась до ЄС в 2013 р.). 

2. Реєстрація власності (97 місце України в рейтин-
гу «Ведення бізнесу 2014»).

Покращення позицій України за субіндексом «Реєстра-
ція власності» (на 19 позицій в рейтингу «Ведення бізнесу 
2013» та 52 позиції в рейтингу «Ведення бізнесу 2014») [7] 
пов’язане із спрощенням порядку подання документів та 
порядку проведення державної реєстрації. В результаті 
внесення змін до законодавства, які спрощують процеду-
ру реєстрації прав власності на нерухоме майно, вдалося 
скоротити кількість процедур реєстрації (на 2 процедури), 
зменшити витрати на їх здійснення (в середньому на 1,8% 
від вартості майна). Реалізація зазначених заходів з дере-
гулювання підприємництва дозволила Україні скоротити 
відрив в рейтингу від країн – нових членів ЄС (Румунії – на 
64 пункти [5], Болгарії – на 66 пунктів [3]) та РФ (на 32 пунк-
ти) [6] за субіндексом «реєстрація власності». 

Але 97 місце України в рейтингу свідчить про існуван-
ня проблем у сфері реєстрації власності. так, незважаючи 
на скорочення вартості зазначеної процедури за 2012– 
2013 рр. (на 1,8% від вартості майна), підприємству необ-
хідно витратити більше грошових коштів на реєстрацію 
в Україні, ніж в деяких інших країнах ЄС і митного союзу 
(наприклад, в Румунії процедура дешевша на 0,3% від вар-
тості власності, а в РФ – на 1,8%). Кількість процедур, які 
здійснює підприємство для реєстрації власності в Україні, 
знаходиться на рівні з Румунією (8 процедур), та перевищує 
вказаний показник за іншими країнами – новими членами 
ЄС (відхилення від Хорватії – 3 процедури [4], Болгарії –  
1 процедура [3]) та РФ (відхилення 2 процедури) [6]. 

3. Підключення до мережі електропостачання 
(172  місце України в рейтингу «Ведення бізнесу 2014» [2]).

У звіті рейтингу «Ведення бізнесу 2014» зазначено, 
що за рік Україна спростила доступ до електричної енер-
гії шляхом оновлення процедури нових приєднань до 
електричних мереж, завдяки чому в 2013 р. було знижено 

кількість процедур для підключення до мережі електро-
постачання (на 1 процедуру) та час на здійснення вказаних 
процедур (на 14,3 годин). Але це не дозволило досягти за 
вказаними показниками рівня країн – нових членів ЄС та 
РФ. Наприклад, час підключення до мережі електропоста-
чання в Україні на 207 годин перевищує даний показник 
Хорватії, та на 115 годин – РФ. В свою чергу кількість дій, 
необхідних для підключення, в Україні встановлена на 
рівні 10 процедур, що в середньому на 3–5 процедур є ви-
щим, ніж в країнах – нових членах ЄС, та на 5 процедур – 
РФ. Зростання темпів відставання України від зазначених 
країн за дослідженими показниками пояснює зниження її 
позиції в рейтингу за субіндексом «Підключення до мережі 
електропостачання».

Група показників здійснення господарської діяльності 
включає до себе 5 індикаторів.

1. дозвільна система у будівництві (41 місце Украї-
ни в  рейтингу «Ведення бізнесу 2014» [2]). 

В 2012 р. Україна займала за вказаним субіндексом 
183 місце зі 185, випереджаючи Албанію та Еритрею (оби-
дві країни знаходилися на 185 місці). За 2013 р. за даними 
рейтингу «Ведення бізнесу» в Україні були успішно реалізо-
вані заходи по зменшенню грошових витрат та витрат часу 
на отримання дозвільних документів в сфері будівництва, 
а також введено оцінку ризиків в цій сфері. За рахунок 
зменшення кількості процедур для отримання дозволу 
на будівництво (на 10 процедур) й скорочення часу (в се-
редньому на 298 днів) та вартості (на 655,5% від доходу 
на душу населення) їх проходження, Україна підвищила 
місце в  рейтингу за даним субіндексом на 142 позиції, ви-
передивши країни – нові члени ЄС та РФ (рис. 3). В 2013 р. 
процес отримання дозволу в Україні вимагає проходження 
10 процедур із загальною тривалістю 73 дні. 

Негативною рисою дозвільної системи в сфері будів-
ництва залишається значна вартість отримання дозволів, 
яка перевищує середню вартість в країнах Європи та цен-
тральної Азії в 1,85 рази, та в 7,2 рази – в країнах оЕСР, не-
зважаючи на її зниження в 2012 – 2013 рр. на 655,5% доходу 
на душу населення. 

Рис. 3. Порівняння показника «кількість процедур для отримання дозволу на будівництво» України з деякими іншими 
країнами світу в 2009–2013 рр. (складено за даними [3–7])
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2. отримання кредитів (13 місце України в рейтин-
гу «Ведення бізнесу 2014»).

Україна за даним субіндексом знаходиться на 13 міс-
ці, що свідчить про розвиненість її фінансово-кредитної 
системи з точки зору захисту прав та інтересів кредиторів. 
В порівнянні з досліджуваними країнами Україна виперед-
жує в рейтингу: РФ (на 96 позицій) [6], Хорватію (на 29 по-
зицій) [4] та Болгарію (на 15 позицій) [3] та поділяє місце 
в  рейтингу з Румунією [5], яка також займає 13 місце.

У «Веденні бізнесу 2014» [2], порівняно із попереднім 
роком, рейтинг України за субіндексом збільшився на 
10  пунктів, що обумовлено зростанням індексу кредитної 
інформації (на 1 пункт) та збільшенням охоплення дер-
жавного кредитного реєстру (на 5 пунктів). Але за даними 
рис. 4, незважаючи на збільшення охоплення державного 
кредитного реєстру, бази кредитної інформації в Україні не 
є досить розвинутими, оскільки індекс кредитної інформа-
ції України є нижчим, ніж в країнах-нових членах ЄС та РФ. 

Наступним фактором, який знижує рейтинг Україні 
за субіндексом «кредитування», є відсутність даних у базі 
кредитоспроможності позичальників, що ускладнює об-
мін інформацією між банками і фінансовими організаці-
ями.

3. Сплата податків (164 місце України в рейтингу 
«Ведення бізнесу 2014»).

У рейтингу «Ведення бізнесу 2014» [2] за субіндексом 
«Сплата податків» Україна покращила власну позицію за 
2012–2013 рр. на 1 пункт: спрощення умов господарюван-
ня відбулося за рахунок зменшення часу на ведення пода-
ткового обліку та сплату податків (на 101 годину), а також 
зменшення податкового навантаження на суб’єктів госпо-
дарювання (на 0,5%). Зазначимо, що застосованих заходів 
щодо зменшення кількості часу для розрахунку та сплати 
податків в Україні недостатньо для досягнення середнього 
значення вказаного показника в країнах-нових членах ЄС 
(283 години) та РФ (177 годин).

4. інноваційний розвиток.
Рівень розвитку інновацій в малому бізнесу визна-

чає показник «витрати малого підприємства на дослідно-
конструкторські роботи» Індексу процвітання. В період 
2010–2013 рр. позиції України в рейтингу за вказаним по-
казником були нестійкими. так, якщо в 2010 р. країна за-
ймала 56 місце зі 142, то в 2011 р. позиції країни в рейтингу 
поліпшились – Україна посіла 44 місце в рейтингу. такі ж 
коливання в позиціях можна побачити в наступні роки: 
якщо в 2012 р. рейтинг країни зменшився до 52 місця, то 
в 2013 р. країна досягла 51 позиції в рейтингу (рис. 5). Не-
стійка динаміка показника свідчить про недосконалість 
інноваційної політики держави, існування проблем в сфері 
сприяння впровадженню інновацій в діяльність суб’єктів 
малого бізнесу. 

5. Зовнішня торгівля (148 місце України в рейтингу 
«Ведення бізнесу 2014»).

Зростання вартості оформлення документів при 
експортно-імпортних операціях (на 65 та 50 доларів за 

Рис. 4. Порівняння індексу охоплення державного кредитного реєстру України з деякими іншими країнами світу  
в 2009 – 2013 рр. (складено за даними [3–7])

контейнер відповідно) в 2012–2013 рр. призвело до погір-
шення позиції України за субіндексом «Зовнішня торгівля» 
у рейтингу Ведення бізнесу 2014 (на 3 пункти) [2]. Разом 
з тим, вдалося знизити час, необхідний для оформлення 
операцій з міжнародної торгівлі: з експортних операцій – 
на 1 день, з імпортних – на 5 днів. Але реалізація зазначе-
них заходів не дозволила Україні досягнути рівня країн ЄС 
та РФ в цьому напрямі (табл. 2).

Легкість ліквідації малого підприємства описує по-
казник «Банкрутство» індексу «Ведення бізнесу», за яким 
в 2013 р. Україна втратила свою позицію у рейтингу на 
5 пунктів, і зайняла 162 місце зі 189 [7], що відбулось 
внаслідок зменшення частки поверненого капіталу креди-
торам з 8,9 центів до 8,7 центів за 1 долар. також стримую-
чим фактором зростання рейтингу України за субіндексом 
«Банкрутство» виступають значні витрати підприємств під 
час процедури банкрутства, що складають 42% від статут-
ного капіталу. Для порівняння: в РФ витрати на ліквідацію 
підприємства у зв’язку з неплатоспроможністю складають 
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Рис. 5. Порівняння показнику «витрати малого підприємства на дослідно-конструкторські роботи» України з іншими 
країнами світу в 2009 – 2013 рр. (складено за даними [8])

9% статутного капіталу [6], в Румунії – 11% [5], в Хорватії – 
15% [4], в Болгарії – 9% [3]. Високі витрати підприємства 
при його закритті в Україні (а саме, судові витрати, оплата 
послуг юристів, ліквідаційної комісії тощо) не дозволяють 
власникам та кредиторам в належній мірі розподілити 
майно компанії, яка ліквідується.

таким чином, процес дерегуляції економіки позитив-
но вплинув на місце України в світових рейтингах за умо-
вами ведення підприємницької діяльності. тобто можемо 
стверджувати, що дерегулятивні реформи, які проводи-
лись в Україні в 2011 – 2013 рр., мали позитивні наслідки 
для економіки та суб’єктів господарювання. однак дослі-
дження показало існування деяких проблем в сфері мало-
го бізнесу, які потребують вирішення: 

в сфері започаткування бізнесу: значна кількість  �
процедур та їх вартість для реєстрації власності 
у  порівнянні з іншими країнами; високий рівень мо-
нополізації ринку електропостачання та відсутність 
конкуренції, що знижує ефективність роботи на да-
ному ринку; велика кількість процедур та часу на 
підключення до мережі електропостачання; значна 

кількість процедур для реєстрації бізнесу порівняно 
з країнами ЄС;
в сфері здійснення господарської діяльності: змен- �
шення частки поверненого капіталу кредиторам; 
значні грошові витрати отримання дозволу на будів-
ництво; висока вартість оформлення експорту та ім-
порту; відсутність даних у базі кредитоспроможно-
сті позичальників, що ускладнює обмін інформацією 
між банками і фінансовими організаціями;
в сфері ліквідації підприємства: високі витрати під- �
приємств під час процедури банкрутства.

отже, можна сказати, що наведені проблеми безпосе-
редньо впливають на місце України в міжнародних рейтин-
гах і, в першу чергу, пов’язані з повним державним контро-
лем та регулюванням розвитку національного господар-
ства. Для вирішення визначених в результаті дослідження 
проблем доцільна подальша розробка рекомендацій щодо 
внесення змін до чинного законодавства України з метою 
дерегулювання діяльності малого бізнесу, що підвищить 
оцінку конкурентоспроможності України в світових рей-
тингах.

Таблиця 2
Порівняння показників «час проведення імпортної та експортної операції» України з деякими іншими країнами світу 

 в 2009 – 2013 рр.

Час на експорт (дні) Час на імпорт (дні)

2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013

Україна 30 30 30 29 33 33 33 28

Румунія 13 13 13 13 13 13 13 13

Хорватія 20 20 20 18 16 16 16 15

Болгарія 22 20 20 20 18 17 17 17

Російська Федерація 24 24 24 22 23 23 23 21

(складено за даними [3–7])
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