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Думки, викладені в цьому звіті, не обовíязково збігаються з думками Міжнародної Фінан5
сової Корпорації (МФК), Міністерства закордонних справ Королівства Норвегії чи Групи
Світового Банку (ГСБ)

Інформацію у звіті сумлінно викладено для загального користування, і жодну відповідаль5
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тво закордонних справ Королівства Норвегії чи Групу Світового Банку (ГСБ) за будь5яку
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використання інформації, вміщеної в цьому звіті

Вся інформація та матеріали, використані при підготовці звіту, є власністю та архівом
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3Бізнес$середовище в Україні

ЗМ
ІС

Т

ЗМІСТ

ППЕЕРРЕЕДДММООВВАА  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..55

ООССННООВВННІІ  РРЕЕЗЗУУЛЛЬЬТТААТТИИ   ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..66

ООГГЛЛЯЯДД  РРООЗЗВВИИТТККУУ  ППІІДДППРРИИЄЄММННИИЦЦТТВВАА   ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..1144

ССТТААВВЛЛЕЕННННЯЯ  ДДОО  ВВЛЛААДДИИ  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..1188

РРЕЕЄЄССТТРРААЦЦІІЯЯ  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..2288

ДДООЗЗВВООЛЛИИ   ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..3344

ЛЛІІЦЦЕЕННЗЗУУВВААННННЯЯ   ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..4422

ППІІДДТТВВЕЕРРДДЖЖЕЕННННЯЯ  ВВІІДДППООВВІІДДННООССТТІІ   ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..4488

ООППООДДААТТККУУВВААННННЯЯ  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..5566

ППЕЕРРЕЕВВІІРРККИИ   ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..6622

ФФІІННААННССУУВВААННННЯЯ  ББІІЗЗННЕЕССУУ   ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..7700

ЕЕККССППООРРТТ   ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..7766

ММЕЕТТООДДООЛЛООГГІІЯЯ  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..8822

ДДООДДААТТККИИ   ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..8866



4



5Бізнес$середовище в Україні

П
ЕР

ЕД
М

О
ВА

ПЕРЕДМОВА

Міжнародна Фінансова Корпорація (МФК), заснована 1956 року, здійснює інвестиційну та консультативну ді$
яльність у глобальному масштабі. Як член Групи Світового Банку МФК надає допомогу урядам країн, що роз$
виваються, у створенні сприятливого інвестиційного клімату та підвищенні рівня інвестиційної привабливості
на основі вдосконалення державного регулювання та інституційної сфери.

Починаючи з 1993 року, МФК реалізує в Україні програму технічного сприяння, в рамках якої з 1996 року діє
Проект дослідження підприємницького середовища. Завданням проекту є підтримка ринкових умов для ве$
дення приватного підприємництва шляхом виявлення негативних тенденцій та бар’єрів на шляху  розвитку
малого й середнього бізнесу в Україні, а також розробки рекомендацій для поліпшення правового забезпе$
чення його діяльності.

Це щорічне дослідження бізнес$середовища в Україні проведене на основі глибокого і всебічного опитування
2800 українських підприємств, що репрезентують сектор малого та середнього бізнесу України, а також із зас$
тосуванням даних фокус$груп і залученням думок експертів. Польову роботу для даного звіту на замовлення
МФК виконали незалежні маркетингові компанії TNS Україна та GfK Україна. Кошти для фінансування дослід$
ження було надано Міністерством закордонних справ Королівства Норвегії, а також МФК.

Метою дослідження є визначення стану підприємницького середовища, основних тенденцій його розвитку, а
також вивчення існуючих адміністративних перешкод для ведення бізнесу. Рекомендації, подані в кожному
розділі, спираються на результати аналізу одержаних даних. Аналіз не є всебічним оглядом всіх проблем, з
якими доводиться стикатися підприємствам малого та середнього бізнесу в Україні. Окрім того, він не є вик$
ладом думок МФК і Королівства Норвегії. Навпаки, це фактичне віддзеркалення поглядів самих українських
підприємців.

Проект дослідження підприємницького середовища висловлює щиру подяку колегам з Державного комітету
України з питань регуляторної політики та підприємництва, експертам Андрію Лотишу, Максиму Науменку, 
Ігорю Приянчуку, а також всім, хто брав участь у підготовці цього звіту.

Звіт опубліковано англійською та українською мовами. Проект доклав усіх зусиль для ототожнення обох вер$
сій, однак у випадку різночитань слід звертатися до оригінального тексту англійською мовою.

Звіт про дослідження можна одержати у друкованому або електронному форматі за адресою:

ММііжжннааррооддннаа  ФФііннааннссоовваа  ККооррппооррааццііяя
Вул. Спаська, 30$А, Поділ Плаза
Блок 2, 6$й поверх, 
Київ, 04070, 
Україна
Тел. +38 044 490 6400
Факс +38 044 490 6420
www.ifc.org/ukraine/sme

IInntteerrnnaattiioonnaall  FFiinnaannccee  CCoorrppoorraattiioonn
Private Enterprise Partnership
2121 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, DC 20433
USA
Tel: +1202 458 0917
Fax: +1202 974 4312
www.ifc.org/pep  
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Завдяки зусиллям уряду, в 2003 році відбулися якісні зміни в регуляторному середовищі, спрямовані на спри$
яння підприємницькій діяльності.

� Визначено чіткий порядок прийняття нормативних актів, що регулюють підприємницьку діяльність.

� Розроблено і незабаром прийнято закон, що регулює всю процедуру реєстрації підприємств за принци$
пом «єдиного вікна».

� Скасовано два з трьох обов’язкових дозволів, які необхідно було одержати для початку роботи підпри$
ємства.

Однак, згідно з результатами опитування, а також даними, одержаними у фокус$групах, очевидно, що в 2003
році в українських підприємців залишалися серйозні претензії до влади: нестабільність законодавства, не$
однозначність регуляторних процедур, а також корупція – головні перешкоди на шляху розвитку українсько$
го бізнесу.

80 60 40 20 0 20 40 60 80

%

Нерівні умови конкуренції

Нестабільність законодавства

Корупція

Політична нестабільність

Регулювання  
підприємницької діяльності

Втручання місцевої влади

Втручання центральної влади

Дуже серйозна перешкода Cерйозна перешкода Незначна перешкода Не є перешкодою

33% 47% 17% 3%

33% 39% 17% 11%

29% 36% 25% 10%

18% 43% 28% 10%

14% 41% 35% 10%

13% 40% 30% 17%

13% 37% 29% 21%

���������� Нестабільність і корупція – головні перешкоди для бізнесу
% респондентів

� Реструктуризація економіки, що відбувається в країні протягом останніх десяти років, безпо$
середньо проявляється в розвитку сектору малого й середнього бізнесу. Запроваджувані вла$
дою заходи, спрямовані на перехід до ринкової економіки, створили передумови для підпри$
ємницької діяльності. 

� За даними Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва, кількість
малих і середніх підприємств збільшується. Розвиваючись, цей сектор надзвичайно чутливо
реагує на зміни регуляторного середовища, в якому щодня приймають бізнес$рішення. Тому
думка підприємців про якість ділового середовища, а також їхня оцінка регуляторних процесів
і процедур є важливими для відстеження змін у розвитку сектору малого й середнього бізнесу
як для уряду, так і для ділового співтовариства.

� Щорічне дослідження підприємницького середовища в Україні, проведене Міжнародною фінан$
совою корпорацією (IFC) за фінансової підтримки Королівства Норвегії, дає можливість просте$
жити динаміку розвитку ділового середовища в Україні через призму оцінок підприємців.

� 80% підприємців вважають, що часті зміни в законодавстві перешкоджають розвитку їхніх підприємств і
створюють несприятливе ділове середовище. У 2003 році було прийнято понад 1200 нормативних актів,
що регулюють ділове середовище. 

� Неоднозначність тлумачення процедур приводять до необ’єктивності рішень, що приймаються, та особис$
тої зацікавленості чиновників при інтерпретації законодавства й неоднозначність трактування процедур
приводять до необ’єктивності прийнятих рішень і сприяють практиці неофіційних платежів: лише 18% під$
приємств зазначили, що вони не здійснювали неофіційних платежів представникам влади для прийняття
рішень на свою користь.
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Якими є причини такого стану регуляторного середовища? До яких заходів можна й слід вдатися урядовим
структурах для того, щоб якісно змінити відносини між підприємцями та владою?  

Відповісти на ці запитання допоможуть результати дослідження, які наведено нижче. Висновки супроводжу$
ються фактами по кожній з розглянутих у дослідженні регуляторних процедур, а також рекомендаціями про
подальші кроки, які можуть здійснити урядові структури та організації, що сприяють розвитку приватного сек$
тора в Україні, для підвищення якісного рівня ділового середовища. Наприкінці стислого огляду викладено
рекомендації, за допомогою яких можна одержати порівняно швидкі результати.

Ставлення підприємців до влади 
Близько половини опитаних керівників вказали, що їх підприємства відчувають на собі  негативний вплив ді$
яльності різних владних органів. 

� Керівники більшості підприємств вважають, що державні службовці непослідовно інтерпретують норма$
тивні акти, що регулюють бізнесову діяльність. Лише 30% керівників підприємств вважають, що місцеві
органи влади чітко й неухильно дотримуються всіх законів та нормативних актів, виданих центральними
органами влади. Ще менше (20%) вважають, що місцеві органи влади забезпечують рівні умови веден$
ня бізнесу для всіх. 

� Лише 14% керівників підприємств вважають, що судова система захищатиме їхні договірні чи майнові ін$
тереси у ділових суперечках. 

� Практика неофіційних виплат залишається широко розповсюдженою – лише 18% підприємств повідоми$
ли, що ніколи не здійснюють неофіційних виплат представникам влади за «вирішення питань». 

� Підприємства України не беруть активної участі в ділових об’єднаннях: лише кожне четверте підприємс$
тво є членом ділових або професійних асоціацій. Майже 80% підприємств, які не є членами асоціацій, не
вважають, що таке членство піде їм на користь. 

Рекомендації

1. Покращити інформування підприємців про законодавчі зміни, функції та відповідальність органів дер$
жавної влади на місцях, в тому числі використовуючи ресурси Інтернету (наприклад, порталу VlasnaSpra$
va.info). 

2. Сприяти підсиленню ролі бізнес$асоціацій як інституцій, що забезпечують представництво прав підпри$
ємців, на основі запровадження практики, при якій зміни до законодавства, що регулює підприємниць$
ку діяльність, вносять після їх обговорення з представниками бізнес$асоціацій. 

3. Розглянути можливість надання бізнесовими структурами частини послуг, які на даний момент надають$
ся виключно державою (наприклад, проведення експертизи для отримання дозволів, проведення серти$
фікації продукції).

Реєстрація
Уряд прийняв низку рішень, спрямованих на спрощення процедур реєстрації, однак для забезпечення ефек$
тивності процедури необхідне рішення технічних питань і узгодження законодавства з іншими нормативни$
ми документами.

� У 2002$2003 роках в Україні діяли дві процедури реєстрації: звичайна процедура  та експериментальні
«єдині офісі», терміни реєстрації в яких були майже удвічі меншими порівняно зі звичайною процедурою
(20 робочих днів у єдиних офісах проти 38 робочих днів при звичайній процедурі). 

� Робота експериментальних єдиних офісів не була достатньо ефективною: вартість реєстрації не змінила$
ся, збереглася необхідність здійснювати  неофіційні платежі, підприємствам як і раніше складно було
одержувати інформацію.

� 1 липня 2004 року набрав чинності закон «Про державну реєстрацію юридичних осіб і фізичних осіб – під$
приємців», що містить два нововведення:

� принцип «єдиного вікна», а також
� створення єдиної бази даних про всі підприємства і всіх підприємців України. 

� Однак для реалізації нового закону потрібно вирішити численні проблеми: навчання реєстраторів, підго$
товка супровідної документації та інструкцій. Потрібно також внести ряд змін для узгодження всіх поло$
жень нового закону з нормами Господарського та Цивільного кодексів, іншими нормативними актами.
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Рекомендації

1. Державному комітету з питань регуляторної політики та підприємництва, а також органам, залученим до
процесу реєстрації, потрібно терміново узгодити процедури постановки на облік, а також забезпечити
внесення відповідних змін до нормативних документів і внутрішньовідомчі інструкції.

2. Державний комітет з питань регуляторної політики та підприємництва, спільно з асоціаціями та організа$
ціями, що репрезентують малий та середній бізнес, повинен забезпечити детальне висвітлення нової про$
цедури в засобах масової інформації та Інтернеті, підготувати і розповсюдити матеріали, в яких пояснено
нові процедури реєстрації, щоб допомогти підприємствам швидше ознайомитися з новою процедурою.

3. Потрібен ретельний аналіз та узгодження з чинним законодавством, зокрема з новими Цивільним і Гос$
подарським кодексами, положень закону про реєстрацію громадських об’єднань, фінансових закладів,
політичних партій, профспілок, про ліквідацію підприємств, а також про надання довідок на платній та
безкоштовній основі, про нотаріальне засвідчення документів та ін.

Дозволи
Існування невиправдано широкого переліку дозволів, численність органів, що надають дозволи, та нечіткі
дозвільні процедури стали одними з найбільших перешкод для розвитку українських підприємств. Комерціа$
лізація процедури надання дозволів підвищила інтерес до процедури з боку державних органів, однак не
привела до якісних змін у системі надання дозволів. Необхідно вирішити проблему оптимізації кількісних і
якісних аспектів видів дозволів, що існують в Україні.

� Чинна в Україні система надання дозволів у сфері господарської діяльності охоплює всі підприємства і є
серйозною адміністративною перешкодою. 

� 70% підприємств, що одержували дозволи в 2003 році, оцінили чинні дозвільні процедури як складні або
дуже складні. Головною причиною при цьому є громіздке, важкозрозуміле та застаріле законодавство.

� У середньому показник невиданих у 2003 році дозволів не перевищує 3%, що свідчить про можливості
запровадження аплікаційного (повідомчого) принципу надання відповідних видів дозволів.

� Відомства, що надають дозволи, зацікавлені в тому, щоб підприємства заплатили всі платежі за одержан$
ня дозволів: дозволи часто надають на короткий термін, після закінчення якого підприємці мають знову
ці дозволи одержувати.

� Аналіз чинного законодавства, досвід інших країн та експертні висновки відповідних державних органів
показують, що створення нормально функціонуючої системи надання дозволів в Україні можливе лише
на основі її системної реформи.

Рекомендації

1. Законодавчо визначити перелік видів діяльності, що вимагають одержання дозволів. Тими видами діяль$
ності, що не входитимуть у перелік, підприємці займатимуться без будь$яких дозволів.

2. Законодавчо розділити всі дозволи на дві групи: одна група – дозволи на ведення діяльності, пов’язаної
з високим ступенем ризику для здоров’я громадян або навколишнього середовища; и друга група – доз$
воли, необхідні для ведення більшості видів діяльності, в тому числі дозволи, спрямовані на відвернення
загрози безпеці суспільства.   

3. Запровадити повідомчий (аплікаційний) принцип одержання дозволів для другої групи. 

4. Законодавчо закріпити обов’язкові уніфіковані вимоги до змісту нормативних актів, що визначають пра$
вові аспекти надання дозволів.

5. Зарахувати до виключної компетенції Кабінету Міністрів України повноваження   на приймання норма$
тивних актів, що регулюють порядок надання дозволів.

6. Визначити правову природу та порядок взаємовідносин суб’єктів господарювання, уповноважених зако$
нодавством на участь у здійсненні дозвільних процедур, з заявниками$підприємцями, органами держав$
ної влади та/або місцевого самоуправління, залучених до процесу надання дозволів.
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Ліцензування
Результати дослідження вказали на те, що у сфері ліцензування існує низка проблем – як у нормативному ре$
гулюванні ліцензійних процедур, так і в їх практичному виконанні. 

� Незважаючи на достатньо високий рівень правового регулювання ліцензійних процедур, велика части$
на респондентів у 2003 році стикалася з проблемою необхідності підготовки великої кількості документів
(вказали 38% респондентів); тривалості термінів отримання ліцензії (24%); нечіткості вимог (21%); частих
змін порядку ліцензування (21%). 

� Фактична вартість ліцензійних процедур виявилася обтяжливою для кожного другого підприємства
(61%), які одержували ліцензії в 2003 році.

� Фактичні терміни надання ліцензій у 2003 році у великій кількості випадків мали тенденцію до переви$
щення встановлених законом рамок.

Рекомендації

1. Підвищити рівень контролю за дотриманням встановлених ліцензійних процедур органами, що надають
ліцензії.

2. Створити доступні для широких кіл користувачів інформаційні бази даних про органи ліцензування,
обов’язкові для отримання ліцензії документи, ліцензійні умови, вартість процесу. 

3. Конкретизувати критерії змісту і форми документів, які входять у спеціальний додатковий встановлений
урядом перелік документів для окремих видів ліцензій.

Підтвердження відповідності
Процедури підтвердження відповідності та стандартизації підприємства сприймають як обтяжливі і вважа$
ють їх радше обов’язком, ніж інструментом підвищення конкурентоспроможності. Процедури сертифікації та
стандартизації є неоднозначними, органи влади не надають про них повну та достовірну інформацію, а під$
приємства не беруть активної участі в реформі наявної системи.

� Прийняті у 2001 році три закони «Про підтвердження відповідності», «Про стандартизацію», «Про акреди$
тацію органів з оцінки відповідності», спрямовані на наближення сфери технічного регулювання в Украї$
ні до стандартів ЄС, досі повною мірою не реалізовані:

� з причин відсутності технічних регламентів не діє заявлений у законах європейський підхід до підтвер$
дження відповідності; 

� з 10 тисяч стандартів гармонізовано трохи більше 1600, з них у 2003 році – близько 500 стандартів;

� процес акредитації органів сертифікації просувається вкрай повільно, що справляє негативний
вплив на ринок сертифікаційних послуг.

� У 2003 році кожне п’яте підприємство стикалося з процедурами підтвердження відповідності, при цьому у
88% випадків це була обов’язкова сертифікація. Добровільна сертифікація є недостатньо популярною в
Україні: лише 8% підприємств за власною ініціативою сертифікували свою продукцію або системи якості.

Рекомендації

1. Державному комітету з питань споживчої політики та стандартів необхідно прискорити розробку й прий$
няття технічних регламентів для продукції, що підлягає обов’язковому підтвердженню відповідності. 

2. Вимоги технічних регламентів повинні бути мінімальними й обмежуватися забезпеченням безпеки. Стан$
дарти, що містять вимоги до якості, мають бути добровільними, а не обов’язковими до виконання.

3. Державному комітету з питань споживчої політики та стандартів необхідно забезпечити прискорення
темпів оновлення та гармонізації фонду державних стандартів, залучаючи до процесу виробників, ділові
та галузеві асоціації.

4. Державному комітету з питань споживчої політики та стандартів, іншим органам, залученим до процесу
підтвердження відповідності (зокрема, до обов’язкової сертифікації при імпорті), необхідно переглянути
процедури для забезпечення їх однозначності та прозорості.
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Оподаткування
Оподаткування залишається серйозною перешкодою на шляху розвитку бізнесу в Україні. 

� За результатами дослідження, 74% підприємств в Україні вважають оподаткування серйозною або дуже
серйозною перешкодою в розвитку їх бізнесу.

� Найбільш проблемними аспектами оподаткування в 2003 році за оцінками респондентів були: надто ви$
сокі ставки (вказало 75% респондентів); нестабільність законодавства (74%); велика кількість сплачува$
них податків (72%); часті зміни звітності (69%). 

� Спрощеною системою оподаткування скористалася половина респондентів з тих, що мали на неї право,
багато респондентів з числа тих, хто не скористався такою системою, не вбачають в ній економічної до$
цільності.

� Найбільш проблемними для планування діяльності у 2003 році підприємства вважали податок на прибу$
ток, податок на додану вартість та обов’язкові внески соціального страхування.

� Проблема тіньового сектора залишається значимою для підприємців України: лише 16% респондентів за$
явили, що підприємства, подібні до них, не приховують свої доходи від оподаткування. Кожне п’яте підпри$
ємство приховує від оподаткування понад 20% своєї виручки.  

Рекомендації

1. Прийняти Податковий кодекс.

2. Переглянути пільги при оподаткуванні підприємств з метою скасування тих, що запровадженні окремими
постановами Кабінету Міністрів України з грифом «не для друку», і збереження лише тих пільг, що нале$
жать до оподаткування інвестиційних ресурсів. 

3. Суворо дотримуватися встановленого в Законі України «Про систему оподаткування» правила, згідно з
яким зміни до законів України, що стосуються пільг, зміни податків, механізму їх сплати, слід вносити не
пізніше, ніж за 6 місяців до початку нового бюджетного року, і вони набирають чинності з початку нового
бюджетного року. Поширити дію цього правила на область податкового обліку та звітності, а також на
нормативні акти, які не є законами.

4. Переглянути розподіл податкових зобов’язань зі сплати зборів обов’язкового державного соціального
страхування між підприємствами та найнятими ними працівниками на основі створення ефективної сис$
теми недержавного страхування, при якій найманим працівникам буде вигідно здійснювати відповідні
відрахування.

Перевірки
Перевірки продовжують гальмувати розвиток бізнесу в Україні. Про це свідчать їхня кількість, тривалість та
наслідки. Результати дослідження показують також, що, крім контрольно$ревізійної функції, перевірки вико$
нують і фіскальну функцію. 

� Перевірки в Україні і досі мають масовий характер. Згідно з результатами опитування,  у 2003 році орга$
ни інспекції перевірили 90% підприємств (для порівняння: таку саму частку респондентів було перевіре$
но в 2002 році). 

� Кількість, тривалість і наслідки перевірок свідчать про те, що перевірки залишаються однією з перешкод
для розвитку підприємств в Україні.

� У 2003 році, як і рік тому, найбільш активними органами, що проводять перевірки підприємств, були по$
даткова інспекція, органи пожежної інспекції та санепідеміологічна служба.

� Система перевірок не виконує повною мірою свою основну функцію – запобігати порушенням норм чин$
ного законодавства. Замість цього перевірки виконують фіскальну функцію.

� Підприємства у невеликих за розміром містах перевіряються і потерпають від штрафів частіше, ніж під$
приємства у великих обласних центрах. При цьому різне охоплення підприємств перевірками не є резуль$
татом різного співвідношення кількості інспекторів та підприємств.

� Підприємці вважають, що сума санкцій, які накладаються на підприємство за невиконання вимог і норм,
є цілком порівнянною із затратами на виконання цих вимог і норм.

� Дві третини підприємців вважає, що прийняття закону, який регулюватиме процедури проведення пере$
вірок, стане найбільш ефективним заходом для зменшення їх кількості.
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Рекомендації

1. На законодавчому рівні закріпити уніфіковані вимоги до змісту нормативних актів, котрі регулюють про$
цедури перевірок.

2. Повноваження на прийняття нормативних актів, які регулюють процедури перевірок, віднести до компе$
тенції Кабінету Міністрів України.

3. Переглянути технічні норми та вимоги органів контролю з метою їх конкретизації, спрощення та усунення
застарілих вимог та норм. Норми затвердити постановою Кабінету Міністрів України. 

4. Запровадити систему проведення перевірок на основі оцінки рівня і видів ризиків, пов’язаних з прове$
денням того чи іншого виду підприємницької діяльності. 

5. Розробити й запровадити типовий регламент роботи органів контролю, в якому мають бути чітко розпи$
сані як права та обов’язки інспекторів у ході перевірок, так і права та обов’язки підприємств, на яких про$
водиться перевірка. Окрім того, регламент має містити повноваження на здійснення контрольної діяль$
ності, уніфіковані операційні процедури для кожного контрольного органу.

6. Запровадити в контрольних органах, що здійснюють перевірки, контрольні списки питань, за якими про$
водитиметься перевірка. Ці контрольні списки питань стануть також дійовим інструментом для недопу$
щення втручання окремих контролерів у сфери, що не входять до їхньої компетенції.

7. Розглянути можливість наближення до європейської практики й скасувати практику перерахунку части$
ни штрафів на рахунки органів, що здійснюють контроль.

Залучення фінансування 
Залучення фінансування із зовнішніх джерел ще не стало загальноприйнятою практикою серед підприємств.
Незважаючи на те, що в 2003 році обсяги банківського кредитування зросли, як і відсоток підприємств, що
отримали кредит на розвиток свого бізнесу, банківське фінансування поки що не стало реальним джерелом
для інноваційних заходів на підприємствах України. До небанківських фінансових посередників звернулися
близько двох відсотків опитаних. 

� 25% підприємств, котрі планували вкладати засоби у розвиток бізнесу у 2003 році звернулися до банків$
ського фінансування. Відсоток підприємств, котрі отримали кредит у 2003 році (від загальної кількості
тих, що зверталися за кредитом) зросла порівняно з 2002 роком на 9% і складала 79%. 

� Високі ставки відсотків стали причиною того, що 35% підприємств не звернулися до банку. 

� Порівняно з 2002 роком зріс відсоток довгострокових кредитів (3$5 років), з 3% до 8% від загальної кіль$
кості отриманих кредитів. Разом з тим, відсоток кредитів, виданих на термін більш ніж п’ять років, зали$
шається незначним (менше 1%), себто банківське фінансування ще не стало реальним джерелом для ін$
вестиційних заходів на підприємствах України.  

� Лише 4% підприємств України, що збиралися придбати обладнання, намагалися використовувати лізинг
для оновлення основних фондів, хоча потенційний попит на таке фінансування є достатньо великим – у
кожного третього підприємства (34%) була потреба купувати нове обладнання у 2003 році. 

Рекомендації

1. Національному банку України потрібно шукати шляхів підвищення стабільності через вплив на базові по$
ведінкові стимули банківської системи – як наприклад, поліпшення корпоративного управління банками.

2. Розвиваючи фондовий ринок чи впроваджуючи пенсійну систему, уряд зможе створити достатню кіль$
кість «довгих» фінансових ресурсів, підштовхнувши у такий спосіб до зниження відсоткової ставки.

3. Запровадити програми для підвищення рівня знань підприємців про ефективність зовнішніх джерел фі$
нансування та механізмів звертання до банківських кредитів, небанківських позик та лізингових кредитів.
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Експортна діяльність 
У 2003 році власну продукцію експортувала незначна частина українських підприємств. Адміністративними
перешкодами, що стримували розвиток експорту, були антидемпінгові процедури проти українських підпри$
ємств, квотування з боку країни$імпортера, а також нетарифні обмеження з боку України1.

� У 2003 році власну продукцію експортували 6% діючих підприємств. Ще близько 3% підприємств плану$
вали, але не здійснили експортні операції.

� Експортні можливості підприємств обмежувалися дією факторів «комерційного» характеру: 52% підпри$
ємств, що експортували власну продукцію, підпадали під негативний вплив з боку інших виробників через
конкуренцію на зарубіжному ринку.

� Адміністративні перешкоди також обмежують розвиток експорту: від антидемпінгових процедур проти
українських товарів потерпають 43% експортерів, а квотування з боку країни$імпортера є перешкодою
для кожного третього підприємства, що експортувало власну продукцію. 

� На експортні операції накладалися нетарифні обмеження з боку України: процедури санітарного й митно$
го контролю, ліцензування й сертифікації товарів, що експортуються, наявні терміни повернення валют$
ної виручки є перешкодою для чотирьох з десяти підприємств, що експортували власну продукцію.

Рекомендації

1. Зменшити наявні нетарифні обмеження для експортерів всередині країни. Розробити й запровадити пла$
ни поетапного спрощення процедур експорту та зменшення кількості необхідних документів.

2. Мотивувати керівництво ДПАУ, Митного комітету та Державного казначейства вирішити проблему затри$
мок з поверненням ПДВ.

3. Розглянути можливість розповсюдження баз даних про імпортерів серед українських експортерів.

4. Активізувати роботу торгових відділів посольств України за кордоном. Поставити зростання експорту
України в окремі країни як основний індикатор успішності такої роботи.

Очікувані результати від деяких рекомендацій, викладені у звіті, можна одержати за досить короткий пе$
ріод часу – протягом року. Ось чому ці рекомендації можна вважати як такі, що спрямовані на досягнен$
ня короткострокових цілей уряду з реформування регуляторного середовища. Загалом, таких рекомен$
дацій – сімнадцять.

1 Нетарифні
обмеження– сукуп�

ність економічних та
адміністративних за�
ходів, що виходять за
межі митно�тарифних
обмежень, спрямова�

них на регулювання
зовнішньої торгівлі.

Наприклад, квоти,
процедури митного

контролю.



13Бізнес$середовище в Україні

О
С

Н
О

ВН
І 

РЕ
ЗУ

Л
ЬТ

АТ
И

17 кроків, що можуть привести до успіху протягом одного року

� Покращити інформування підприємців про законодавчі зміни, функції та
відповідальність органів виконавчої влади на місцях, в тому числі викорис$
товуючи ресурси Інтернету

Відносини між
підприємцями та
владою

� Узгодити процедури постановки на облік, а також забезпечити внесення
відповідних змін до нормативних документів і внутрішньовідомчих інструк$
цій всіх органів, що беруть участь у процедурі

� Забезпечити детальне висвітлення нової процедури в засобах масової ін$
формації та Інтернеті

Реєстрація

� Законодавчо визначити перелік видів діяльності, що вимагають одержання
дозволів. Тими видами діяльності, що не входитимуть у перелік, підприємці
займатимуться без будь$яких дозволів

� Ввести повідомчий (аплікаційний) принцип одержання дозволів для другої
групи. 

� Визначити правову природу та порядок взаємовідносин суб'єктів господарю$
вання, уповноважених законодавством на участь у здійсненні дозвільних
процедур, з заявниками$підприємцями, органами державної влади та/або
місцевого самоуправління, залучених до процесу надання дозволів

Дозволи

� Створити доступні для широких кіл користувачів інформаційні бази даних про
органи ліцензування, обов'язкові для отримання ліцензії документи, ліцен$
зійні умови, вартість процесу та ін.

Ліцензування

� Розробити й прийняти технічні регламенти для продукції, що підлягає
обов'язковому підтвердженню відповідності

� На законодавчому рівні закріпити уніфіковані вимоги до змісту нормативних
актів, котрі регулюють процедури перевірок

� Запровадити систему проведення перевірок на основі оцінки рівня і видів
ризиків для безпеки й здоров'я, пов'язаних з проведенням того чи іншого виду
підприємницької діяльності 

� Розробити й запровадити типовий регламент роботи органів контролю, в яко$
му мають бути чітко розписані як права та обов'язки інспекторів у ході переві$
рок, так і права та обов'язки підприємств, на яких проводиться перевірка. Ок$
рім того, регламент має містити повноваження на здійснення контрольної ді$
яльності, уніфіковані операційні процедури для кожного контрольного органу

� Запровадити в контрольних органах, що здійснюють перевірки, контрольні
списки питань, за якими проводитиметься перевірка. Ці контрольні списки
питань стануть також дійовим інструментом для недопущення втручання ок$
ремих контролерів у сфери, що не входять до їхньої компетенції

� Скасувати практику перерахунку частини штрафів на рахунки органів, що
здійснюють контроль

Підтвердження 
відповідності

Перевірки

� Доробити й прийняти Податковий кодекс – кодифікувати чинне податкове
законодавство

Оподаткування

� Запровадити програми для підвищення рівня знань підприємців про ефек$
тивність зовнішніх джерел фінансування та механізмів звертання до банків$
ських кредитів, небанківських позик та лізингових кредитів

Фінансування

� Активізувати роботу торгових відділів посольств України за кордоном. Поста$
вити зростання експорту України в окремі країни як основний індикатор ус$
пішності такої роботи

� Зменшити наявні нетарифні обмеження для експортерів всередині країни.
Розробити й запровадити плани поетапного спрощення процедур експорту та
зменшення кількості необхідних документів

Зовнішньо"
торговельна
діяльність



За даними Державного комітету статистики України, наприкінці 2003 року в Україні було зареєстровано
962 тисячі підприємств. Загальна кількість зареєстрованих підприємств продовжувала збільшуватися в
2003 році, хоча темпи приросту зменшилися.

З усіх підприємств, внесених до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України до
2004 року працювали 54% (здавали звітність, де реєструвався рух коштів на рахунках). З них основну
частину становили мікро$ та малі підприємства.

Водночас, мікро$ та малі підприємства поки що не роблять значного внеску в розвиток економіки України.
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Зареєстровані підприємства

Діючі підприємства

1000 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

2000 рік
770

396

2001 рік 837
443

2002 рік 900
489

2003 рік 962520

���������� Кількість зареєстрованих і діючих підприємств продовжує 
збільшуватися
кількість підприємств, тис. одиниць

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

%

Мікро (1$10 працівників)

Малі (11$50 працівників)

Середні (51$250 працівників)

Великі (251$1000 працівників)

71% 23% 5%

 1%

���������� Мікро2 та малі підприємства складають основну частину 
діючих підприємств
% діючих підприємств

Джерело: дані Державного комітету статистики України, власні розрахунки

Показники 
Україна1 Росія2 Білорусь3 Казахстан4

2002 2003 2002 2003 2003

Порівняльні показники розвитку малих підприємств 
(без урахування індивідуальних підприємців) у деяких країнах СНД������������

5 6 6 3 6

19 21 20 10 7

7 8 11 8 13

Кількість підприємств на тисячу насе$
лення

Частка в загальній зайнятості, %

Частка в загальному обсязі виробленої
продукції (робіт, послуг), %

Джерела:
1Дані Державного комітету статистики України: www.ukrstat.gov.ua  
2Дані Російського агентства підтримки малого та середнього бізнесу: www.ra.siora.ru 
3Дані Міністерства статистики та аналізу Республіки Білорусь. Розраховано за даними Агентства Республіки Казахстан за статисти�
кою: www.stat.kz  

Джерело: дані Державного комітету статистики України



15
Бізнес$середовище в Україні

О
ГЛ

ЯД
 Р

О
ЗВ

И
ТК

У 
П

ІД
П

РИ
ЄМ

Н
И

Ц
ТВ

АВраховуючи незначну частку малих підприємств у загальній зайнятості та обсягах виробництва, слід зазна$
чити, що цінність малого бізнесу для країни полягає передусім в його здатності оперативно вирішувати проб$
леми реструктуризації економіки в умовах обмеженості ресурсів. 

Малий бізнес пом’якшує проблему безробіття і формує конкурентне середовище. Лише невеликі підприємс$
тва можуть задовольняти дуже диференційований попит порівняно невеликих груп покупців. 

Саме за рахунок малого бізнесу відбувається саморегулювання ринкової економіки, яке полягає в тісних
зв’язках цього бізнесу з великим бізнесом як по лінії субпоставок, так і по лінії розробки новацій. Окрім
того, власники малого бізнесу формують середній клас, будучи гарантами стабільності та демократичнос$
ті суспільства.

Слід зазначити, що у всіх країнах з розвинутою ринковою економікою здійснюється державна підтримка ма$
лого підприємництва. З державних бюджетів цих країн фінансують організації, що репрезентують і захища$
ють інтереси малого підприємництва та стежать за виконанням визначених урядових програм. 

Показники США Канада Японія Німеччина Франція Італія Індія

Головні показники розвитку малого та середнього бізнесу
та його підтримки в розвинутих країнах������������

52% 43% 52% 57% 50% 55% 52% 7%

50% 47% 70% 70% 57% 71% 56% 5%

98% 99.8% 99% 99% 98% 99% 99% 98%

0.8 0.5 1.6 1.8 1.5 5.05 1.4 0.4

21.6 22.8 39.9+2480* 61.9 9.2 15.2 6.3 н/д

1.67 3.36 н/д н/д 4.7 н/д 6.3 0.53

Загальнонаціональна система пошуку замовлень

Частка МСП1 у ВВП країни

Частка МСП у загальній
зайнятості

Частка МСП у кількості
підприємств

На інфраструктуру підтримки 

Кредити

Гарантії

Держзамовлення 
та субконтрактація 

Кредитно$фінансові послуги 

Центри розвитку МСП 

Інформаційні центри 

Бізнес$інкубатори та техно$
парки 

Центри просування експорту 

Соціальні центри 

Громадська підтримка 

Велика 
Британія

Обсяги щорічної фінансової підтримки МСП (млрд. дол. США):

Інфраструктура послуг для малих і середніх підприємств (кількість установ):

Загальнонаціональна розгалужена мережа банків, фондів, інвестиційних і страхових компаній

1100 313 374 600 1200 450 487

1100 13 33 34 50 45 47

330 186 11 182 216 26 471 96

20 15 Мережа Мережа 26 123 60 Мережа

118 41 186 90 41 н/д 98 н/д

Лобіювання інтересів МСП різними громадськими, 
підприємницькими та професійними об'єднаннями на всіх рівнях 
законодавчої та виконавчої влади

1 МСП – малі та
середні підприємства.

Джерело: матеріали П'ятої всеросійської конференції представників малих підприємств, березень 2004 року. 
* Приватні кредити.

521



16

О
ГЛ

ЯД
 Р

О
ЗВ

И
ТК

У 
П

ІД
П

РИ
ЄМ

Н
И

Ц
ТВ

А

Середній темп зростання обороту

Середній рівень рентабельності серед незбиткових підприємств*

50 10 15 20 25 30
%

Торгівля

Промисловість

Громадське харчування

Транспорт

Інші послути

Будівництво

Фінансові послуги

4%
5%

7%
6%

6%
7%

6%
8%

7%
8%

8%
9%

14%
24%

���������� Сфера послуг збільшилася більше за інші галузі
% респондентів

* За результатами опитування, у 2003 році 9,3% підприємств�респондентів були збитковими.

Обороти та рентабельність підприємств
У процесі опитування респондентам було запропоновано вказати обсяг річного обороту їх підприємств, а
також рівень їх рентабельності після сплати всіх податків.

Приблизно 60% опитаних підприємств вказали на те, що збільшили обсяг продажу в 2003 році: обороти най$
більше зросли на підприємствах сфери послуг, найменше – на підприємствах громадського харчування. 

За винятком промисловості, розбіжності в рентабельності підприємств за галузями в 2003 році були ідентич$
ними до розбіжностей в їх обсягах реалізації.

400 тис. $ 1 млн. грн.

1 $ 3 млн. грн.

3 $ 5 млн. грн.

5 $ 10 млн. грн.

10 $ 20 млн. грн.

100 $ 400 тис. грн.

до 100 тис. грн.

0 10 20 30 40 50 60
%

50%

21%

14%

9%

2%

2%

1%

���������� Річна виручка більше половини підприємств 
не перевищувала 20 тис. дол. США
% респондентів
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АПорівняння рівня рентабельності за розмірами підприємств вказує на існування залежності: більше підпри$
ємство є більш прибутковим. Можна висловити припущення про те, що в основі цієї залежності лежать кращі
можливості великих підприємств виробляти продукцію з більшою додатковою вартістю, а також заощаджу$
вати на масштабах виробництва.

Середні (51$250 працівників)

Великі (251$1000 працівників)

Малі (11$50 працівників)

Мікро (1$10 працівників)

10 2 3 4 5 6 7 8 9 10
%

7%

7%

8%

10%

���������� Великі підприємства були більш рентабельними
% рентабельність незбиткових підприємств у 2003 році
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Регуляторне та адміністративне середовище, як відомо, є важливою частиною ділового середовища. Навіть
у розвинутих економіках регуляторні акти, які приймають з метою підвищення громадського добробуту,
можуть мати зворотні наслідки для розвитку окремих суб’єктів цього середоаища. 

У країнах перехідного типу, до яких належить Україна, окрім регуляторного й адміністративного тягарів, що
мають метою поліпшення громадського добробуту, додається тягар дій влади, спрямований на поліпшення
добробуту окремих прошарків суспільства. Тягар такого роду підриває довіру суспільства до влади, зменшує
ефективність державної політики, подовжуючи болючий період трансформації.

Результати опитування свідчать про те, що відносини між бізнесом і державою в Україні є далекими від іде$
альних. Головними проблемами, на думку керівників підприємств, є нестабільність законодавчої бази
та корупція (див. Графік 1.1 на стор. 6).

На підставі того, що нестабільність законодавства та корупція є найбільшими перешкодами для розвитку біз$
несу, можна зробити припущення про те, що керівники підприємств розглядають регуляторний та адміністра$
тивний тягар в Україні здебільшого як результат дій влади, які спрямовані на підвищення не громадського
добробуту, а добробуту окремих прошарків населення.

Керівники українських підприємств негативно оцінили дії
законодавчої та виконавчої влади
Приблизно кожен четвертий респондент позитивно відгукнувся про роботу системи всіх органів влади, однак
більшість керівників українських підприємств, які змогли дати оцінку роботі органів центральної влади з точки
зору сприяння підприємництву, висловилися негативно. Респонденти невдоволені передусім роботою Подат$
кової адміністрації, органів вищої законодавчої та виконавчої влади.

Згідно з результатами опитування, часті зміни нормативної бази є перешкодою для 80% підприємств в Україні.
З одного боку, зміни та доповнення нормативної бази, що залишилася після СРСР, є нормальним процесом
становлення суспільства при переході від командної до децентралізованої системи взаємовідносин. З іншого
боку, часті зміни правил поведінки не дозволяють бізнесменам, як і політикам, прогнозувати свою роботу на
довгострокову перспективу, уможливлюють неоднозначну інтерпретацію цих правил і сприяють корупції. 
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И � Головними перешкодами на шляху розвитку підприємств в Україні, на думку респондентів, є

нестабільність законодавчого середовища  та корупція.

� Керівники більшості підприємств вважають, що державні службовці непослідовно інтерпрету$

ють нормативні акти, що регулюють бізнес. Лише 30% керівників підприємств вважають, що

місцеві органи влади чітко й неухильно дотримуються всіх законів і нормативних актів цен$

тральних органів влади. Ще менше (20%) вважають, що місцеві органи забезпечують для всіх

рівні умови для ведення бізнесу.

� Лише 14% керівників підприємств погоджуються, що в ділових суперечках судова система за$

хищатиме їх договірні або майнові інтереси.

� Практика неофіційних платежів залишається широко розповсюдженою: лише 18% підпри$

ємств повідомили, що ніколи не сплачували представникам влади неофіційні платежі за «ви$

рішення питань».

� Підприємства України не беруть активної участі в ділових об’єднаннях: лише кожне четверте

підприємство є членом ділових або професійних асоціацій. Майже 80% підприємств, які не є

членами асоціацій, вважають, що таке членство не буде для них корисним.
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Аналіз динаміки законів, указів і постанов, які приймають і видають в Україні, показує, що активна фаза фор$
мування нормативної бази в Україні завершилася після піку нормотворчої активності центральних органів
влади в 1998$1999 роках. Однак підвищена кількість нормативних актів, прийнятих після 2001 року, не доз$
воляє зробити висновок про стабілізацію нормативного поля в країні. 

Найбільш активними генераторами нормативних актів, що регулюють бізнес1 (після Кабінету Міністрів, Вер$
ховної Ради та Адміністрації Президента) є Державна податкова адміністрація України та Державна митна
служба. Це також підтверджується кількістю нормативних актів, які приймають у сферах регулювання зовніш$
ньоекономічної діяльності, функціонування підприємств, промисловості та паливно$енергетичного комплек$
су (ПЕК), а також оподаткування.

1 Розглядалися такі
напрямки законо�
давства: Бюджет/
Фінанси, Банківська
справа, Підприємниц�
тво/Ліцензування/
Сертифікація, 
Оподаткування,
Фондовий ринок, 
Митна діяльність, Зов�
нішньоекономічна ді�
яльність, Підприємства/
Промисловість/Па�
ливно�енергетичний
комплекс, Транспорт/
Зв’язок, Бухоблік/Ста�
тоблік. На Графіку 3.2
показано кількість
нормативних актів за
згаданими напрямами,
прийнятих органами,
які найбільш активно
займалися нормо�
творчістю: Кабінетом
Міністрів, Верховною
Радою, Адміністрацією
Президента, ДПА,
Державною митною
службою, Державним
комітетом по цінних
паперах і фондовому
ринку, Міністерством
охорони здоров’я.

���������� Лише невелика частина керівників підприємств вважає, 
що влада сприяє бізнесу
% респондентів

80 60 40 20 0 20 40 60

%

Адміністрація Президента

Податкова адміністрація

Верховна Рада

Кабінет Міністрів

Міністерство  
внутрішніх справ

Митна служба

Міністерство юстиції

Міністерство економіки

Низька Висока

75% 25%

73% 27%

72% 28%

70% 30%

67% 33%

67% 33%

58% 42%

55% 45%

...Коли починається гра, всі знають її правила, і ці правила не змінюються під час гри. У нас правила по�
стійно змінюються під час гри… Навіть фахівець не може простежити за законодавством, яке постійно змі�
нюється…Навіть податкова � відділ допомоги підприємцям – не може пояснити, як проводити платежі...

Учасник фокус�групи

“Якість та ефективність роботи державних органів з точки зору сприяння підприємництву”

2002 рік
Оподаткування

Підприємства, промисловість, ПЕК

ЗЕД і митне законодавство

500 100 150 200 250 300 350

2001 рік
155

236
213

144
207

273

2003 рік
225

280 347

���������� Нормотворча активність зростає з року в рік
кількість нормативних актів, прийнятих за рік

Джерело: Комп’ютерна юридична система “Ліга” (класифікація за системою “Ліга”)
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Оскільки якісний нормативний акт передбачає однакове його розуміння всіма суб’єктами регулювання (у да$
ному випадку – державними службовцями та працівниками підприємств), то визначити якість закону і підза$
конного акту можна по тому, наскільки однозначно інтерпретуються його положення та норми. За даними
опитування, у 2003 році стало більше підприємств, які вважали, що інтерпретація нормативних актів держав$
ними органами протягом останніх трьох років у цілому поліпшилася. Тим не менше, далеко не всі керівники
підприємств вважають, що державні службовці коректно інтерпретують нормативні акти, що регулюють біз$
нес. Найбільше керівники підприємств незадоволені тлумаченням нормативних актів працівниками подат$
кової адміністрації та митниці.

Робота органів виконавчої влади часто супроводжується 
порушеннями та корупцією 
Нестабільність законодавчого поля є однією з причин виникнення неточностей в інтерпретації нормативних
актів. На жаль, залучення додаткових або більш кваліфікованих фахівців не завжди допомагає підприємс$
твам вирішувати проблемні питання.

���������� Керівники підприємств вважають, що більшість державних
службовців некоректно інтерпретують нормативні акти 
% респондентів

50 40 30 20 010 10 20 30 40

%

Державні адміністрації

Податкова 
адміністрація

Управління  
земельних ресурсів

Виконавчі комітети

Митна Служба

ДАІ

Органи державного  
пожежного нагляду

Управління архітектури

СЕС

Управління захисту  
прав споживачів

Органи державного 
нагляду за охороною праці

Скоріше незгодні з твердженням Скоріше згодні з твердженням

46% 21%

42% 23%

39% 19%

34% 24%

34% 23%

34% 32%

33% 24%

28% 29%

27% 35%

23% 36%

23% 37%

... Вважається, що податковий інспектор має знати все. Але ж це не так. Приходить до нього бухгалтер,
який насправді знає більше, а інспектор вважає, що він однаково знає краще... 

Учасник фокус�групи 

“Інтерпретація державними органами нормативних актів – послідовна і передбачувана”
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Респонденти зазначили, що існують окремі органи, чиновники яких, як правило, послідовно і передбачувано
інтерпретують нормативні акти. Однак більшість керівників підприємств вважають, що чиновники, в цілому,
часто інтерпретують нормативні акти непослідовно й непередбачувано. У таких випадках у підприємців з’яв$
ляється стимул звертатися до практики неофіційних платежів для вирішення питань на свою користь. На Гра$
фіку З.4 видно, що частка тих, хто звертався до практики  неофіційних платежів, є вищою серед тих респон$
дентів, які не згодні з твердженням про те, що чиновники послідовно й передбачувано трактують положення
нормативних актів.

Довільна інтерпретація нормативних актів не обмежується органами виконавчої влади. Лише 30% керівни$
ків підприємств вважають, що місцеві органи влади в їхньому районі чітко й неухильно дотримуються всіх за$
конів і нормативних актів центральних органів влади. Ще менше (20%) вважають, що місцеві органи забез$
печують для всіх рівні умови для ведення бізнесу. Зазначимо, що порівняно з 2002 роком ставлення керів$
ників підприємств до таких дій місцевих органів влади не змінилося. 

При докладному розгляді результатів опитування видно, що оцінка респондентами дій влади в їхньому  регіоні
відрізняється. Результати опитування, подані в Таблиці 3.5, поділяють все обласні центри на три групи: 1 – міс$
та, де підприємці в цілому позитивно оцінюють роботу місцевих органів влади; 2 – міста, в яких оцінки підпри$
ємств розділилися; 3 – міста, де більшість підприємств негативно оцінили роботу місцевих органів влади.

ЗЗ
ддіі

йй
сснн

юю
вв

аалл
ии

  нн
ееоо

фф
ііцц

іійй
нн

іі  пп
ллаа

ттее
жж

іі

0 55

42

64

100

100

���������� Неточності в інтерпретації, як правило, супроводжуються 
неофіційними платежами
% респондентів

((5555%%))
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((4455%%))
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“Інтерпретація державними органами нормативних актів – послідовна і передбачувана”
%
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Підприємці більшості областей негативно ставляться
до дій місцевих органів влади

�����������

"+" більшість респондентів погодилася з твердженнями
"–" більшість респондентів НЕ погодилася з твердженнями
"~" думки респондентів, загалом, розділилися 
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Як відомо, непослідовне тлумачення нормативних актів і неофіційні платежі для вирішення  непорозумінь є
ознаками корупції. Виходячи з індексу сприйняття корупції (від Transparency International), за рівнем корупції
Україна займає середнє місце серед країн СНД; їй все ще далеко до країн Європи. При цьому зміна індексу
не показує зменшення рівня корупції в Україні в 2002$2003 роках.

Судова система України не обстоює інтереси більшості 
підприємств
Судова система має не допускати порушення закону та підзаконних актів органами влади, так само, як і інши$
ми суб’єктами. Однак лише 14% керівників підприємств упевнені в тому, що судова система захищатиме їх до$
говірні чи майнові інтереси в ділових суперечках. Разом з тим, більша частина керівників (40%) не мають чіт$
кої думки з цього питання, що свідчить про низький рівень звертання в суди для вирішення ділових суперечок. 

���������� Рівень корупції в Україні є набагато вищим, ніж у країнах нової
чи старої Європи
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ППррииччииннии  ввииннииккннеенннняя  ккооррууппццііїї

Причини виникнення корупції добре пояснені в часто цитованому так званому умовному рівнянні корупції,
запропонованому Р. Клітгаардом:

«Корупція = монополія + свобода дій — підзвітність. Монополія бюрократа на потрібну для фірми послугу
при одночасній відсутності контролю над бюрократом приводить до корупційної оборудки»2

Як показало опитування, головною проблемою у взаємовідносинах бізнесу й влади в Україні є корупція та
фактори, що її супроводжують (нестабільність законодавства та політична нестабільність). Тому поліпшен�
ня взаємовідносин між бізнесом і владою можливе лише після усунення причини виникнення корупції в
країні.  

2 Klitgaard R. Gifts and
Bribes / Zeckhauser
R.J (Eds) Strategy and
Choice. Cambridge:
MIT Press, 1991.

Джерело: Corruption Perception Index, Transparency International
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Неофіційні платежі як % 
від виручки підприємств

Труднощі, з якими керівники підприємств стикаються при спілкуванні з представниками органів влади, час$
то стають причиною неофіційних платежів. Лише 18% з них повідомили про те, що ніколи не сплачували пред$
ставникам влади неофіційні платежі за вирішення питань на свою користь. 

Суми неофіційних платежів, що сплачуються чиновникам за вирішення певних питань, складають для біль$
шості підприємств від 1 до 10% річного обсягу їхньої виручки. Зазначимо, що у малих підприємств неофіцій$
ні платежі складають більшу частину виручки, ніж у підприємств, більших за розміром. Окрім того, менші за
розміром підприємства частіше сплачують неофіційні платежі.

���������� Багато керівників вважають, що судова система корумпована і
не може забезпечити виконання рішень
% респондентів

Послідовною і достовірною

Чесною, некорумпованою

Справедливою і неупередженою

Швидкодіючою

Такою, що забезпечує виконання рішень

Доступною (за витратами)

60 50 40 0 1010 2020 30

%

30

Ніколи Інколи Часто Завжди

25% 25% 8% 2%

23% 26% 7% 3%

21% 22% 7% 2%

26% 15% 9% 2%

22% 16% 11% 4%

18% 14% 14% 13%

“Як часто при вирішенні спорів судова система була:”

��������� Що меншим є підприємство, то частіше воно відчуває 
на собі тягар неофіційних платежів
% респондентів

Малі
(11$50  

працівників)
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Мікро
(1$10  

працівників)

Середні
(51$250  

працівників)

Великі
(251$1000  

працівників)

Відсутні неофіційні платежі

Неофіційні платежі як %  
від виручки підприємств

Від 1% до 10%

ВІд 10% до 25%

Понад 25%

%

12%

71%

14%

3%

15%

71%

10%

5%

20%

72%

6%
2%

24%

69%

5%
2%
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Підприємства України не беруть активної участі в бізнес2асоціаціях
Світова практика показує, що бізнес$асоціації можуть успішно представляти інтереси малих і середніх підпри$
ємств, виступаючи посередниками в діалозі між бізнесом і владою. Однак така форма самоорганізації діло$
вої спільноти поки що не популярна в Україні.

Незважаючи на несприятливий вплив органів влади, який відчуває на собі більшість підприємств України,
лише невелика частина з них намагається обстоювати свої інтереси шляхом об’єднання в асоціації. Резуль$
тати опитування показали, що лише кожне четверте підприємство є членом ділових або професійних асоціа$
цій (серед середніх за розмірами підприємств – кожне третє, серед великих – кожне друге підприємство).

Поряд з істотними розбіжностями у ступені участі малих і великих підприємств у ділових асоціаціях слід заз$
начити, що ті з підприємств, які не є членами ділових асоціацій, дотримуються однієї думки щодо причин своєї
неучасті. Майже 80% підприємств, які не є членами ділових асоціацій, не вважають, що таке членство буде
їм на користь. Окрім тих респондентів, які зазначили, що не вбачають у цьому вигоди (68%), до таких можна
віднести і тих, які не бажають витрачати на асоціації час (12%) або гроші (2%).

���������! Лише небагато підприємств намагаються об’єднатися 
для захисту своїх інтересів
% респондентів

Не беремо участі 
в асоціаціях 

73%

Не знаю

Належимо
до асоціацій

Професійні асоціації

Галузеві асоціації

Торгово$промислові палати

Інші

9%

8%

5%

2%

24%

3%

73%

����������" Більшість підприємств не бачать вигоди 
(у тому числі матеріальної) від участі в асоціаціях
% респондентів, що не належать до асоціацій

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

%

Не бачу вигоди

Не маю достатнього часу для участі

Високі членські внески

Не знаю про їх існування

68% 12% 18%

2%
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Причини пасивності підприємств щодо об’єднання в асоціації остаточно не досліджені. Можна лише припус$
тити, що головні причини полягають у невірі підприємств у те, що асоціації здатні допомогти у вирішенні їхніх
проблем. З одного боку, пасивна громадянська позиція респондентів є наслідком того, що традиції активної
участі громадян у розвитку цивілізованих ринкових відносин перебувають в Україні на стадії формування. З
іншого боку, ділові асоціації поки що не приносять своїм членам відчутної вигоди, якщо виходити з їх здатності
заощаджувати час керівництву підприємства. За результатами опитування «часовий податок» – робочий час,
затрачений керівниками підприємств на вирішення питань з державними органами – для членів асоціацій
є таким самим, як і для респондентів, які не є членами ділових асоціацій, або й більшим.

Схоже на те, що багато підприємств, які не об’єдналися в ділові асоціації, у вирішенні суспільно важливих пи$
тань дотримуються принципу «моя хата скраю», оскільки вони також не готові (читай «не згодні») сплачувати
додаткові податки за поліпшення інфраструктури, усунення нерівних умов конкуренції та спрощення системи
державного регулювання.

����������� Ділові асоціації не зменшують “часового податку”
% респондентів

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

%

Понад 50% робочого часу

Підприємства$члени асоціацій

Підприємства, що не беруть 
участі в асоціаціаціях

25$50% робочого часу

До 25% робочого часу

Не витрачали часу на спілкування з чиновниками

10% 17% 70% 3%

6% 12% 76% 6%

Частина часу, витрачена керівниками підприємств на вирішення питань з державними органами

�����������

Підприємства – 
члени асоціацій

Підприємства, що не
належать до асоціацій

0 10 20 30 40 50 60 70

Підприємства, що об’єдналися до асоціації, більш схильні
сплачувати додаткові податки для поліпшення 
бізнес2середовища, ніж підприємства, що не об'єдналися
% респондентів, що готові сплачувати додаткові податки для поліпшення бізнес�середовища

Для усунення нерівних умов конкуренції
Для спрощення системи регулювання
Для поліпшення інфраструктури

Однак те, що деякі підприємства, які не належать до асоціацій, все ж таки готові нести додаткові витрати за$
ради поліпшення ділового середовища, підтверджує припущення про те, що у ділових асоціацій є потенціал
для збільшення ринку своїх послуг. Проте це можливо лише за умови забезпечення їх високої якості.

51%

45%
52%

56%

58%
65%

%
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Рекомендації
1. Поліпшити інформування підприємців про законодавчі зміни, функції та відповідальність органів виконав$

чої влади на місцях, у тому числі використовуючи ресурси Інтернету (наприклад, портал VlasnaSprava.info).

2. Сприяти посиленню ролі бізнес$асоціацій як інститутів представництва прав підприємців на основі запро$
вадження практики, при якій зміни в законодавство, що регулює здійснення підприємницької діяльності,
мають вноситися після їх обговорення з представниками бізнес$асоціацій.

3. Розглянути можливість надання бізнесом частини послуг, які в даний час надає виключно держава на
платній основі (наприклад, проведення експертизи для одержання дозволів, проведення сертифікації
продукції).



Єдиний офіс як спроба оптимізувати процедуру реєстрації
У 2002$2003 роках для спрощення реєстрації та обов’язкової постановки на облік у багатьох містах України
ініціювали створення єдиних офісів2 (єдиних вікон, реєстраційних палат), в яких процедури прийому й видачі
документів для реєстрації та постановки на облік об’єднувалися в одному приміщенні. Підприємець, бажаю$
чи зареєструвати своє підприємство, повинен був відвідати такий офіс тричі. Вперше – щоб довідатися про
вимоги, вдруге – щоб подати документи на реєстрацію, втретє – щоб одержати свідоцтво про держреєстра$
цію і підтвердження про постановку на облік у всіх необхідних фондах та органах. 

Крiм того, єдині офіси планувалися як інформаційні центри, де підприємці могли одержувати повну й досто$
вірну інформацію про підготовку необхідних документів, процедури реєстрації та постановку на облік. Станом
на 1 січня 2004 року в Україні нараховувалося понад 150 різних єдиних офісів3. 

Однак застосувати модель єдиних офісів для всієї України виявилося досить складно. Як правило, створення
єдиних офісів ініціювала місцева влада. Відомства, які безпосередньо не підпорядковуються органам місце$
вої влади, часто ставилися до такої ініціативи скептично і неохоче делегували своїх представників. Унаслідок
цього набір «реєстраційних послуг» єдиних офісів відрізнявся, а показники ефективності (вартість, наявність
інформації, потреба у здійсненні неофіційних платежів, оцінка труднощів процедури) залишалися, загалом,
співставними з показниками звичайної процедури.

Єдиним беззаперечним досягненням єдиних офісів було скорочення термінів реєстрації майже удвічі. На$
приклад, підприємства, що реєструвалися без залучення посередників, затрачали в єдиному офісі 20 робо$
чих днів, а ті, що реєструвалися за звичайною процедурою – 38 робочих днів.
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Звичайна процедура

Единий офіс

0 5 15 2510 20 30 35 40

20

38

���������� Єдиний офіс мінімізував терміни реєстрації в умовах чинного в
2003 році законодавства
кількість робочих днів, затрачених підприємствами на реєстрацію та перереєстрацію 
в 2003 році без залучення посередників

1 Єдині офіси відкривали в багатьох регіонах України, як правило, за ініціативою місцевої влади. Вони працювали в різних
форматах (від інформаційного центру до реєстраційної палати). У Додатку 1 наведені схеми реєстрації №1 для звичайної 
процедури та №2 для єдиного офісу.
2 Див. там само.
3 "Єдиний офіс: оцінка результативності", лекція Ганни Мельник, БІЗПРО. 
http://www.bizpro.org.ua/clients/bizpro/bpuaua.nsf/index?openpage. 

� У 2002$2003 роках в Україні діяли дві процедури реєстрації: звичайна та експериментальні
єдині офіси1, середні терміни реєстрації в яких були майже вдвічі коротшими (20 робочих днів
у єдиних офісах проти 38 робочих днів для звичайної процедури).

� У всьому іншому робота експериментальних єдиних офісів була недостатньо ефективною: вар$
тість процедури істотно не змінилася, збереглася потреба у здійсненні  неофіційних платежів,
як і раніше, підприємствам складно було одержувати інформацію.

� Головною причиною в цілому недостатньо ефективної роботи єдиних офісів була відсутність
нормативних документів, які б зобов’язували відомства брати участь в їх роботі.

� Проблему відсутності законодавчої бази було вирішено з 1 липня 2004 року коли набрав чин$
ності закон «Про державну реєстрацію юридичних осіб і фізичних осіб – підприємців», який
містить два нововведення:

� принцип «єдиного вікна», коли реєстрація і постановка на облік у всіх органах здійснюєть$
ся одночасно, а також

� створення єдиної бази даних про всі підприємства і підприємців України – Єдиного дер$
жавного реєстру, інформація з якого є доступною не лише для державних відомств, а й для
підприємств.

� Однак для того, щоб новий закон зміг реформувати процес реєстрації, потрібно узгодити про$
цедуру постановки на облік з усіма відомствами, що беруть участь у реєстрації. Потрібно та$
кож внести зміни для узгодження всіх положень нового закону з нормами Господарського та
Цивільного кодексів, з іншими нормативними актами.
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За винятком скорочення термінів, показники роботи єдиних 
офісів були недостатньо ефективними
Однією з головних причин недостатньої ефективності реєстраційної процедури в єдиних офісах була недо$
статня репрезентативність усіх установ, необхідних для реєстрації та постановки на облік у кожному окремо$
му єдиному офісі4.

Різна активність реєстраційних органів означає, що багато респондентів, які реєструвалися в 2003 році, крім
єдиного офісу, змушені були відвідувати також інші відомства, не представлені в єдиному офісі, а тому реєс$
трація в єдиному офісі дедалі більше нагадувала звичайну. Звідси – неістотна різниця у вартості реєстрації
обох процедур, неофіційні платежі, скарги підприємств на брак інформації та необхідність відвідування кіль$
кох органів.

Єдині офіси спрощували лише процедуру реєстрації, а загальні вимоги до підготовки документів, а також
суми офіційних платежів, були однаковими для обох процедур. Модель єдиного офісу передбачала: за раху$
нок зменшення контактів з чиновниками відбудеться зменшення кількості випадків неофіційних платежів
(«добровільних» зборів, примусової передплати періодичних видань), а внаслідок цього зменшиться вартість
реєстрації. Проблеми з реалізацією моделі загалом в Україні призвели до того, що вартість реєстрації в єди$
них офісах істотно не відрізнялася від вартості звичайної процедури.

За даними опитування, 40% респондентів, що реєстрували свої підприємства за звичайною процедурою,
сплатили понад 500 грн. (дол. США 94). Для єдиного офісу цей показник складав 32%.

4 Див. Таблицю 1 у 
Додатку 1

Облік у фондах соціального страхування

Облік в управлінні статистики

Оформлення документів 
для відкриття рахунку в банку

Дозвіл МВС на виготовлення печатки

Державна реєстрація

Податковий облік

Облік у пенсійному фонді

0 10 20 30 40 50 7060 9080
%

78%

78%

72%

67%

60%

50%

44%

���������� Єдині офіси надавали не всі послуги, необхідні для  реєстрації
% респондентів, що одержували вказані послуги при реєстрації підприємств у єдиному офісі в
2003 році без залучення посередників

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

%

До 500 грн.

Звичайна процедура

Єдиний офіс

500$1000 грн. Понад 1000 грн.

60% 33% 7%

68% 24% 8%

���������� Структура вартості в єдиних офісах істотно не відрізнялася від
звичайної процедури 
% респондентів, що реєстрували або перереєстрували підприємства в 2003 році 
без залучення посередників
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При створенні «єдиних офісів» планувалося, що вони також виконуватимуть функцію інформаційних центрів
з питань реєстрації. Однак на практиці такі плани не справдилися. У 2003 році, незалежно від місця реєстра$
ції, кожному третьому підприємству$респонденту було складно одержати повну й достовірну інформацію про
документи, терміни й вартість процедури.

Брак інформації та недостатня ефективність роботи єдиних офісів загалом по Україні не скоротили кількість
випадків неофіційних платежів. Незалежно від процедури кожен третій респондент, що реєстрував підпри$
ємство в 2003 році, вказав на необхідність неофіційних платежів. 

Усі підприємства, незалежно від процедури, проблемою номер один процесу реєстрації назвали велику
кількість необхідних документів.

40 30 20 10 0 2010 4030 50 60 70

%

Складно одержати інформацію

Звичайна процедура

Єдиний офіс

Легко одержати інформацію

33%

36%

67%

64%

���������� Єдині офіси не поліпшили інформаційного забезпечення 
підприємців
% респондентів, що реєстрували або перереєстрували підприємства у 2003 році 

і оцінили складність одержання інформації про процедури

40 30 20 10 0 2010 4030 50 60 8070

%

Потрібні неофіційні платежі 

Звичайна процедура

Єдиний офіс

Немає потреби в неофіційних платежах

71%

67%

29%

33%

���������� Єдині офіси не вирішили проблеми неофіційних платежів
% респондентів, що реєстрували або перереєстрували підприємства в 2003 році 
без залучення посередників

0 105 2015 25 30 35 40 45 50
%

Звичайна процедура

Єдиний офіс

49%

38%

���������� Велика кількість документів – головна проблема реєстрації 
% респондентів, що реєстрували або перереєстрували підприємства в 2003 році 
без залучення посередників
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Варто зазначити, що дана проблема полягає не так у труднощах підготовки 6$12 оригінальних документів, як
у численних обов’язкових копіях, заявах, а також копіях довідок і свідоцтв, виданих на їх основі. Крім того,
різні органи висували різні вимоги до оформлення тих самих документів5.  

Респонденти, які реєструвалися за звичайною процедурою, як правило, мали відвідати кожен орган, щоб оз$
найомитися з їхніми вимогами до оформлення документів. Водночас багато єдиних офісів намагалися на міс$
ці інформувати своїх відвідувачів про всі вимоги до реєстраційних документів. Таким чином, люди одержува$
ли уявлення про процес у цілому і могли підготувати відразу кілька комплектів для всіх органів.

Підбиваючи підсумки, можна стверджувати, що через брак нормативного документа, який зобов’язував
відомства до участі, процес створення єдиних офісів загалом по Україні був складним, а показники їхньої ді$
яльності не виправдали всіх сподівань. 

Слід зазначити, що результати діяльності єдиних офісів, яким вдалося залучити до своєї роботи всі реєстра$
ційні органи, були вище середніх по Україні. Однак переважна частина єдиних офісів так і не змогла спрости$
ти процедуру реєстрації.

Таким чином, практика реалізації як звичайної процедури, так і єдиних офісів продемонструвала, що для
вдосконалення реєстрації необхідні зміни на законодавчому рівні.

Новий закон про реєстрацію має спростити процедуру реєстрації
1 липня 2004 року набрав чинності закон «Про державну реєстрацію юридичних осіб і фізичних осіб – під$
приємців», розроблений з урахуванням п’ятирічного досвіду реєстрації за звичайною процедурою6, принци$
пів «єдиного вікна», що діють у європейських країнах, а також дворічного досвіду роботи єдиних офісів у різ$
них містах України. 

Цей закон повинен максимально спростити процедуру й запровадити принцип «єдиного вікна», за яким ре$
єстрація і обов’язкова постановка на облік у всіх органах здійснюється в електронній формі безпосередньо
після реєстрації7. 

Якщо створення «єдиних офісів» було експериментальним і залежало виключно від ініціативи місцевої вла$
ди, то передбачається, що після набрання чинності законом, усі органи, залучені до процедури реєстрації,
братимуть участь у реалізації даного принципу.

Згідно закону, створюється Єдиний державний реєстр – електронна система збору, збереження й надан$
ня інформації про всіх юридичних і фізичних осіб України. Виписка з нього повинна мати юридичну силу, її
можна буде використовувати для укладання договорів, пошуку партнерів, а також при суперечках з треті$
ми особами.

Закон повинен скасувати для підприємців післяреєстраційні процедури, скоротити контакти підприємців з
чиновниками до одного державного реєстратора, який має приймати документи у підприємців і здійснювати
всі процедури реєстрації та обов’язкового обліку.

Очікується, що такий підхід не лише усуне можливості для зловживань, а й скоротить терміни реєстрації до 4
робочих днів, оскільки для постановки на облік підприємців більше не потрібно особисто відвідувати шість
установ8. 

5 Див. Схеми 1 і 2 у 
Додатку 1.

7 Див. Схему 3 у 
Додатку 1

8 Див. Таблицю 5 
у Додатку 1

6 Постанова КМУ "Про
порядок державної
реєстрації суб'єктів
підприємницької ді�
яльності" № 740 від
25 травня 1998 року
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У новому законі збережено загальні вимоги до реєстрації. Хоча кількість необхідних документів не зменшилась,
однак тепер їх було чітко визначено (в тому числі й кількість копій для органів, залучених до реєстраційного про$
цесу), а також вказано, що реєстраційні органи не можуть вимагати жодних інших додаткових документів.

Перехід до нової процедури реєстрації супроводжувався 
ускладненнями як для підприємств, так і для держави
Реалізація закону про реєстрації пов’язана з численними труднощами для підприємств9. Наприклад, уже про$
тягом першого місяця дії нової процедури реєстрації з’ясувалося, що через неготовність до нової системи ре$
єстрації у багатьох органах реєстрації утворювалися довгі черги. Головні причини – недостатнє технічне за$
безпечення (зв’язок, обладнання, налагодження програмного продукту), брак необхідних інструкцій, непідго$
товленість самих реєстраторів і неузгодженість процедури з реєстраційними відомствами.

Окрім того, не всі положення нового закону узгоджуються з Цивільним і Господарським кодексами. Залиши$
лися неврегульованими питання реєстрації громадських об’єднань, профспілок, організацій та фінансових
закладів, а також ліквідації підприємств. Уряд вже розпочав роботу в цьому напрямі: розроблюється проект
змін і доповнень до даного закону.

Ðåºñòðàö³ÿ òà ïîñòàíîâêà íà îáë³ê

Îðãàí ÌÂÑ ³ Áàíê***

Çâè÷àéíà 
ïðîöåäóðà

38 робочих днів

ªäèíèé 
îô³ñ

20 робочих днів

Äåðæàâí³ 
ðåºñòðàòîðè

11 робочих днів

Районна державна  адміністрація, 4 соціальних фонди та податкова інспекція 

Дозвіл на виготовлення печатки

Відкриття рахунку

7 робочих днів

2 робочих дні

ªäèíèé îô³ñ
19 робочих днів*

Äåðæàâí³  
ðåºñòðàòîðè 

4 робочих дні**

Çâè÷àéíà
ïðîöåäóðà

32 робочих дні*

���������� Скорочення  термінів реєстрації

*  Дані опитування. Загальна кількість робочих днів, витрачених на реєстрацію та постановку на облік.

** За новим законом, реєстраційні процедури триватимуть не більше 4 робочих днів (3 дні на реєстрацію  та один день – для оформлен�
ня свідоцтва).

*** Дані опитування. Процедури, загалом, залишилися без змін. Для відкриття банківського рахунку потрібне було формальне підтвер�
дження про повідомлення Пенсійного фонду та податкового органу. Тому відкриття рахунку в банку вважається складовою реєстрації.

Новий закон уточнив ряд питань, які адміністрація кожного району тлумачила по�своєму. Зараз все чітко
виписано в законі. Це спростить розуміння процедури й полегшить життя підприємцям. Адже раніше: їдеш
у Дніпровський район – у них одні вимоги, ідеш у Печерський – там інші вимоги... 

Учасники фокус�групи

9 Моніторинг бізнес�
клімату на підставі

звернень суб'єктів під�
приємницької діяль�
ності до Державного

комітету України з пи�
тань регуляторної по�

літики та підприєм�
ництва (серпень�ве�

ресень 2004 року):
http://www.dkrp.gov.u

a/kompred/con�
trol/uk/publish/cate�

gory/ma�
in?cat_id=33692
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Слід зазначити, що отримання свідоцтва про реєстрацію і постановка на облік, навіть у відповідності до по$
ложень нового закону, ще недостатні для того, щоб компанія могла повною мірою розпочати діяльність. Для
початку діяльності кожне українське підприємство зобов’язане одержати як мінімум один дозвіл – від орга$
нів пожежного нагляду. 

Таким чином, спрощення процедур реєстрації – це лише перший необхідний етап процесу реформування
системи регулювання входу в бізнес. Наступним логічним кроком стане спрощення систем видачі дозволів і
ліцензування10.

Рекомендації
1. Державному комітету з питань регуляторної політики та підприємництва, а також органам, залученим до

процесу реєстрації, необхідно терміново  узгодити реєстраційні процедури кожного органу, залученого до
процесу реєстрації, а також забезпечити внесення відповідних змін до нормативних документів і внутрі$
відомчих інструкцій.

2. Державний комітет з питань регуляторної політики та підприємництва, разом з асоціаціями та організа$
ціями, що представляють малий і середній бізнес, має забезпечити докладне висвітлення нової процеду$
ри в засобах масової інформації та Інтернеті, підготувати й  розповсюдити матеріали, що пояснюють но$
ву процедуру реєстрації, щоб допомогти підприємствам швидше з нею ознайомитися.

3. Потрібен ретельний аналіз та узгодження з чинним законодавством, зокрема, з новими Цивільним і Гос$
подарським кодексами, положень закону про реєстрацію громадських об’єднань, фінансових закладів,
профспілок, про ліквідацію підприємств, а також про надання довідок на платній та безплатній основі,
про нотаріальне засвідчення документів та ін.

Новий закон про реєстрацію 
Очікування від запровадження норм закону: 
� втілення моделі єдиного вікна: одночасна реєстрація та облік;
� швидка процедура, чіткі й зрозумілі процедурні вимоги;
� єдиний реєстр – перепис усіх підприємств і підприємців України;
� можливість одержання інформації про підприємства, їх уповноважених осіб (наприклад, для укладен$

ня договору або пошуків партнера);
� можливість вибору місця реєстрації (адреса офісу або місце проживання уповноваженої особи);
� скорочення кількості «фіктивних» фірм і підприємств з однаковими назвами.

Труднощі з реалізації норм закону:
� вимагає істотних інвестицій (в техніку та персонал);
� потрібна розробка додаткових нормативних документів, які узгоджують вимоги різних органів), а

також внесення відповідних змін і додатків до самого закону;
� небезпека зловживань у системі на рівні реєстраторів (саме від реєстратора залежить рішення про

те, чи приймати документи, причому відмову приймати документи важко оскаржити, оскільки реєстра$
тор підпорядкований безпосередньо лише голові місцевого органу влади).

Проблеми для підприємств:
� брак інформації про нові процедури;
� недостатня підготовка реєстраторів і проблеми технічного забезпечення на місцях, особливо в район$

них центрах;
� можливе різне тлумачення й застосування закону, неузгодженість дій органів і пов’язані з ними зло$

вживання, особливо в регіонах;
� дещо ускладненою є підготовка документів (статутні документи повинні узгоджуватися з новими Ци$

вільним і Господарським кодексами, бути нотаріально завіреними, що робить процедуру витратнішою);
� необхідність заміни старих свідоцтв і щорічного подання реєстраційних карток.

10 Докладніше ці 
питання розглянуто в
розділах “Дозволи” та
“Ліцензування”.
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Жодне підприємство в Україні не може працювати без дозволів,
затрачаючи на одержання кожного з них у середньому 33 дні та
690 гривень
Кожне українське підприємство вперше стикається з дозвільною системою тоді, коли починає працювати.
Всі новостворені підприємства мають одержати дозволи від органів пожежного нагляду. За даними опиту$
вання, підприємства зазначили, що для роботи їм потрібно мати в середньому 5 дозволів.

До 2003 року кожне новостворене підприємство мало одержати як мінімум 3 дозволи: від органів пожежно$
го нагляду, органів нагляду за охороною праці та санепідемстанції. Незважаючи на те, що до кінця 2003 ро$
ку залишився лише один обов’язковий дозвіл для нових підприємств, за даними опитування, в середньому в
2003 році підприємства одержували 3,2 дозволи. 

Наведений нижче графік показує дозволи, які найчастіше одержували підприємства. Проте слід зазначити,
що всього в Україні існує набагато більша кількість видів дозволів – приблизно 1200, більше половини яких
є необґрунтованими2, а деякі мають очевидний  рудиментарный характер.3

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

%

Одержували два дозволи і більше

Одержували один дозвіл

Не одержували дозволів

27% 13% 60%

����������� З процедурами одержання дозволів у 2003 році стикалися 40%
підприємств
% респондентів

1Термін “дозвіл”, який використовується в цьому розділі,  означає будь�який документально оформлений дозвіл органу дер�
жавної влади, місцевого самоуправління або іншої повноважної за законодавством юридичної особи, що фактично санкціо�
нує початок здійснення певної дії або діяльності підприємства.
2C. Третьяков “Реформирование разрешительной системы в сфере хозяйственной деятельности � необходимое условие соз�
дание благоприятного бизнес�климата в Украине” Пріоритети, № 12 (18) 2004р., с. 6.
3У цьому плані показовим є факт існування таких видів обов'язкових дозволів, як дозволи органів пожежного нагляду на по�
чаток діяльності будь�якого новоствореного підприємства та на оренду будь�яких приміщень – відповідно до ст. 10 Закону 
України “Про пожежну безпеку” від 17 грудня 1993 р.  № 3745�ХІІ.

� Чинна в Україні система надання дозволів1 у сфері господарської діяльності охоплює всі під$
приємства і є серйозною адміністративною перешкодою. 

� 70% підприємств, що одержували дозволи в 2003 році, оцінили процедури одержання дозво$
лів як складні та дуже складні. Головною причиною при цьому стало громіздке, важкозрозумі$
ле й застаріле законодавство.

� У середньому показник дозволів, не виданих у 2003 році, не перевищує 3% рівня, що свідчить
про можливість запровадження аплікаційного (повідомчого) принципу надання відповідних
видів дозволів.

� Відомства, що надають дозволи, зацікавлені в тому, щоб підприємства заплатили всі платежі
за одержання дозволів: дозволи часто видають на короткий термін, після закінчення якого
підприємці мають знову їх одержувати. 

� Аналіз чинного законодавства, досвід інших країн і експертні висновки відповідних держав$
них органів показують, що створити нормально функціонуючу систему надання дозволів в Ук$
раїні можна лише на основі її системної реформи.
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Облавтодор

Розміщення малих архітектурних форм

Початок будівництва

ДАІ

Гранична норма викидів

Підключення до газової мережі

Виділення земельної ділянки

Будівництво

Переобладнання приміщення

Користування системою водопостачання

Держкомохоронипраці

СЕС

Органи державного пожежного нагляду

Використання приміщення

Підключення до електромережі
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���������� Найбільш “популярні” дозволи в 2003 році
(за установами та видами дозволів)
% респондентів, що одержували дозволи в 2003 році

Характерною особливістю процедур підключення до енергетичних мереж (9% респондентів), водопостачан$
ня та водовідведення (8%), постачання газу (5%), є те, що рішення про підключення користувача до інженер$
них мереж приймають не органи державної влади або місцевого самоуправління, а, як правило, державні
(комунальні) підприємства або спеціальні госпрозрахункові організації місцевих органів, а підключення здій$
снюється на основі договору та цілої низки спеціальних погоджувальних процедур.1

70% підприємств, що одержували дозволи в 2003 році, оцінили
процедури одержання дозволів як складні та дуже складні

1Див., наприклад:
Правила постачання
газу споживачам Ук�
раїни, затверджені
наказом Міністерства
державних ресурсів
України від 30 верес�
ня 1992 р. № 16�
62/250�1; Правила
користування систе�
мами комунального
водопостачання та во�
довідведення в містах
і селищах України,
затверджені наказом
Державного комітету
України з житлово�
комунального госпо�
дарства від 1 липня
1994 р. № 65.70% 60 50 40 30 20 10 0 10 20 30%

%

Дуже складно

Скоріше складно

Скоріше легко

Дуже легко

18% 52% 25% 5%

���������� Процес одержання дозволів був складним для більшості 
підприємств
% респондентів, що одержували дозволи в 2003 році
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Головна причина негативної оцінки, яку дала більшість підприємств чинній в Україні системі надання дозво$
лів, полягає в недоліках відповідного законодавства, яке, окрім істотних розбіжностей у принципах норма$
тивного регулювання процедур надання дозволів порівняно з країнами ЄС1, характеризується також:

� несистематизованістю великої кількості нормативних актів: за деякими оцінками, надання дозволів
в Україні регулюється 167 законами, 150 постановами Кабінету Міністрів України та 1500 норматив$
ними актами центральних та місцевих органів влади;2

� відомчим характером, важкодоступністю й суперечливістю норм і правил, що служать критерієм при
прийнятті рішень про надання дозволів або відмову в такому наданні: багато важких для виконання
державних нормативів було прийнято ще за часів СРСР;

� незрозумілістю принципів і правил формування вартості процедур надання дозволів. У переважній
більшості випадків законодавство не визначає вартість дозволів. Водночас досить поширеною є
практика надання органами, що видають дозволи (їх госпрозрахунковими підрозділами або експер$
тними центрами) платних послуг заявнику з підготовки дозволів, необхідних для одержання докумен$
тів – висновків, матеріалів оцінки стану, результатів огляду, обстеження, перевірки, випробувань, ма$
теріалів експертизи та ін. Такі послуги надають за спеціально затвердженими тарифами. Натомість
конкретну вартість послуг визначають на договірних засадах у кожному конкретному випадку;

� невизначеністю порядку взаємодії у процесі надання дозволів органів місцевого самоврядування,
місцевих державних адміністрацій та територіальних структур центральних органів влади – з причи$
ни незавершеності адміністративної реформи;

� невизначеністю правової природи та порядку взаємовідносин у процесі надання дозволів суб’єктів
господарювання, уповноважених законодавством на участь у здійсненні дозвільних процедур6, із за$
явниками$підприємцями та органами державної влади й місцевого самоврядування, що надають
дозволи;

� неможливістю формування на основі чинних нормативних актів чіткого уявлення про: всі етапи кон$
кретної дозвільної процедури та кількість структур, що беруть у ній участь; затрати часу і вартість про$
цесу; вичерпний перелік документів і вимог до їх оформлення.

Недоступність/брак інформації

Часті зміни порядку одержання

Необхідність неофіційних платежів

Висока вартість підготовки документів

Необхідність звертання в кілька установ

Велика кількість необхідних документів

Складність процедур, незрозумілість вимог

Тривалий термін процесу одержання
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17%

���������� Незрозуміле, суперечливе й застаріле законодавство стало 
причиною таких проблем у підприємців при одержанні дозволів
% респондентів, що одержували дозволи в 2003 році

1Див. Таблицю 6 у
Додатку 2: Основні

принципи норматив�
ного регулювання
процедур надання

дозволів у країнах ЄС
та Україні.

2C. Третьяков "Рефор�
мирование разреши�

тельной системы в
сфере хозяйственной
деятельности – необ�
ходимое условие соз�
дание благоприятного
бизнес�климата в Ук�

раине” Пріоритети, 
№12 (18) 2004р., с. 6.

6Існує два різновиди
участі суб’єктів госпо�
дарювання у дозвіль�
них процедурах. В од�

ному випадку – це
фактична співучасть у

наданні дозволів та�
ких підприємств, як

Водоканал, Обленер�
го та ін. У другому ви�
падку участь суб'єктів

господарювання у
дозвільних процеду�
рах обмежується на�

данням заявнику
платних послуг з під�
готовки документів (у
формі висновків, оці�

нок стану, результатів
огляду, обстежень, пе�
ревірки, випробувань,
матеріалів експертизи
та ін.), що є підставою
для одержання відпо�

відного дозволу.

За умов відсутності єдиних правил і вимог як до видачі, так і до змісту нормативних актів, котрі регулюють ви$
дачу дозволів, численні відомства мають можливість встановлювати і з плином часу змінювати власні пра$
вила, а окремий посадовець може приймати рішення про відмову без обґрунтування.  
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Нормативні акти

Інформацію одержували  
під час отримання дозволу

Знайомі, які одержували дозволи

Консалтинг, консультанти

0 10 20 30 40 6050
%

55%

48%

24%

6%

���������� Підприємці одержують інформацію про отримання дозволів 
переважно під час звернення до відповідних державних відомств
% респондентів, що одержували дозволи в 2003 році

Також, навіть в самих державних органах, котрі видають дозволи, отримати достовірну й зрозумілу інформа$
цію підприємцям достатньо складно.

Дозвіл – дуже складна процедура... Вона є складною навіть для тих, хто на ній спеціалізується...

Керівник консалтингової фірми

70% 60 50 40 0 1010 2020 3030 40 50 60 70%

СЕС

Управління екології

Органи державного  
пожежного нагляду

Управління транспорту

Управління стандартизації 
та метрології

Міськрада/Міськвиконком

Управління житлового  
та комунального господарства

ДАІ

Управління архітектури

Антимонопольний комітет

Управління земельних ресурсів

Митний комітет

Держкомохоронипраці

Управління охорони здоров'я

Водоканал

Міськ/Райгаз

Водоканал

Складно Просто

66% 34%

63% 37%

59% 41%

58% 42%

52% 48%

49% 51%

49% 51%

49% 51%

48% 52%

46% 54%

43% 57%

38% 62%

37% 63%

37% 63%

36% 64%

36% 64%

32% 68%

���������� Одержання повної та достовірної інформації про дозвільні 
процедури від органів, що надають дозволи, складало певну
проблему в 2003 році
% респондентів, що одержували дозволи в 2003 році
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Початок будівництва

Підключення до газової мережі

Використання приміщення

Розміщення об'єктів сервісу та 
торгово$побутового призначення

Початок роботи (від органів  
державного пожежного нагляду)

Узгодження з ДАІ об'єктів 
підприємницької діяльності

Користування системою  
водопостачання

Початок роботи  
(від Держкомохоронипраці)

Підключення до електромережі

Початок роботи (від СЕС)

Гранична норма викидів

Розміщення малих  
архітектурних форм

Будівництво

Переобладнання приміщення

Виділення земельної ділянки

Не одержали дозволу Одержали дозвіл

100%

1% 99%

2% 98%

2% 98%

2% 98%

2% 98%

3% 97%

4% 96%

4% 96%

6% 94%

9% 91%

10% 90%

12% 88%

17% 83%

18%
82%

���������� Дозволи в 2003 році одержували практично всі, хто звертався 
% респондентів, що одержували дозволи в 2003 році

І саме як визнання наявності інформаційної проблеми дозвільних процедур слід розглядати створення міс$
цевими органами влади, зацікавленими у підвищенні інвестиційної привабливості регіонів, «єдиних офісів»
організаційних структур, де, згідно з задумом організаторів, підприємці повинні мати можливість отримува$
ти інформацію й подавати документи безпосередньо органам, залученим до процесу видачі  дозволів.1

У середньому показник невиданих у 2003 році дозволів не пере2
вищує рівень 3%, що свідчить про можливість введення аплікацій2
ного чи повідомчого принципу видачі відповідних видів дозволів

Слід особливо відзначити, що всі вищезазначені проблеми системи видачі дозволів не вплинули в 2003 р. ні
на кількість виданих дозволів, ні на кількість відмов у їх видачі. 

Низький рівень відмов у видачі дозволів можна пояснити тим, що відомства, котрі їх видають, заці"
кавлені в тому, щоб підприємства сплатили всі необхідні внески за їх отримання. Про це може свід"
чити той факт, що відомства видають дозволи на обмежений термін, після закінчення якого підпри"
ємці зобов’язані отримувати їх знову. 

1Як правило “єдині
офіси” доступні для

підприємців двічі на
тиждень у спеціально

встановлений час.
Найбільш відомими в

Україні є “єдині офіси”
Кривого Рогу, Мико�

лаєва, Ялти, Каховки.
Разом з тим практика

створення “єдиних
офісів” не отримала

широкого розповсю�
дження в Україні – не

в останню чергу через
брак правового регу�

лювання питань їх
створення та функціо�

нування. 
Зокрема, необов’яз�

ковість рішень органів
місцевого самовряду�

вання для територі�
альних структур цен�

тральних органів вла�
ди нерідко є причиною

відмови від участі в
роботі “єдиних офісів”
місцевих органів дер�

жавного пожежного
нагляду, державної

санітарно�епідеміоло�
гічної служби та орга�

нів державного нагля�
ду за охороною праці.

У той же час ідею
створення “єдиних

офісів” підтримав 21%
підприємців з числа

тих, хто взяв участь в
опитуванні.
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У процесі отримання дозволів підприємства здійснюють чисельні виплати як за отримання дозволів, так і за
здійснення відповідних експертиз, оцінок, отримання узгоджень і т.п.1 Таким чином відомства, котрі видають
дозволи, зацікавлені у тому, щоб підприємство здійснило всі виплати під час дозвільної процедури.

Крім того, більшість підприємств, котрі отримували дозволи у 2003 році, оцінили вартість наявних в Україні
дозвільних процедур як достатньо високу. Це багато в чому пояснюється існуванням практики надання заяв$
никам органами, котрі видають дозволи (зокрема, їх госпрозрахунковими підрозділами чи експертними цен$
трами) платних послуг2 з підготовки необхідних для отримання дозволів документів – висновків, матеріалів
оцінки стану, результатів огляду, обстеження, перевірки, випробувань; матеріалів експертизи і т.д. 

Таким чином, наявна дозвільна система у сфері господарської діяльності потребує істотних реформ, котрі слід
спрямувати на:

� оптимізацію кількості наявних дозволів;
� створення прозорих і якісних дозвільних процедур;
� скорочення кількості органів, котрі беруть участь у процесі видачі одного дозволу; 
� врегулювання питань, пов’язаних з офіційними виплатами в процесі отримання дозволів;
� оптимізацію та адаптацію до законодавства ЄС та до стандартів ВТО, санітарно$епідеміологічних,

ветеринарно$санітарних правил, правил протипожежної безпеки, будівельних норм та інших нормов$
становлюючих документів. 

Органи пожежного нагляду надають 91% підприємств тимчасові дозволи через те, що підприємства не мо�
жуть виконати всіх вимог для одержання дозволу постійної дії.

Цитата чиновника

Офіційні платежі є завжди. Досвід одержання дозволів без неофіційних платежів є, а без офіційної оплати
органам державної влади – не виходило.

Учасник фокус�групи

1Достатньо несподіва�
ним можна вважати
хіба що факт існування
значної кількості під�
приємств, котрі вказали
на сплату офіційної
вартості отриманих ни�
ми дозволів, зважаючи
на рідкісний характер
практики визначення у
чинному законодавстві
вартості виданих доз�
волів. 
Таким рідкісним прик�
ладом вказівки на
платність видачі дозво�
лу може бути хіба що
Порядок надання архі�
тектурно�планувально�
го завдання і технічних
умов щодо інженерного
забезпечення об'єкту
архітектури і визначен�
ня розміру плати за їх
видачу, затверджений
постановою Кабінету
Міністрів України від 20
грудня 1999р. №2328�ІІІ.
Скоріш за все респон�
денти були схильні
сприймати оплату вар�
тості наданих їм послуг
як оплату офіційної
вартості отриманих
дозволів. 

Офіційна вартість

Вартість підготовки дозволу

Неофіційні платежі

100 20 30 40

75%

29%

25%

50 60 70 80
%

��������� У процесі одержання дозволів переважна більшість підприємств
здійснювала офіційні платежі 
% респондентів, що одержували дозволи в 2003 році

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

%

Невиправдано висока Обтяжлива Незначна, прийнятна

18% 40% 42%

���������! Вартість дозвільних процедур була обтяжливою для більшості
підприємств
% респондентів, що одержували дозволи в 2003 році

2Вказана практика
надання платних пос�
луг є абсолютно ле�
гальною і здійснюєть�
ся відповідно до вста�
новлених тарифів.
Конкретна ж вартість
послуг визначається
на договірних засадах
у кожному конкретно�
му випадку – оскільки
чинне законодавство
не містить чітких вка�
зівок ні щодо того,
який комплекс послуг
повинен надаватись
для підготовки доку�
менту, а ні щодо того,
скільки людино�годин
має бути витрачено на
його підготовку. 
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Рекомендації

1. Законодавчо визначити перелік видів діяльності, для яких слід отримувати дозволи. Іншими видами діяль$
ності, не вказаними в переліку, підприємці займаються без отримання будь$яких дозволів.

2. Законодавчо розділити усі дозволи на дві групи: одна група – дозволи на діяльність, пов’язану з високим
ступенем ризику для здоров’я громадян, безпеки суспільства чи довколишнього середовища; і друга гру$
па – дозволи, необхідні для здійснення більшості видів діяльності, включно з дозволами, спрямованими
на відвернення загроз суспільній безпеці.   

3. Ввести повідомчий (аплікаційний) принцип одержання дозволів другої групи, котрий повинен відповіда$
ти наступним вимогам:

� підприємець самостійно приймає рішення про те, чи може він виконати вимоги та норми, чітко виз$
начені законодавством; 

� підприємець може вести діяльність зразу після повідомлень відповідних відомств;

� діяльність підприємця є об’єктом контролю за виконанням вимог та норм, чітко визначених законо$
давством, з боку відповідного відомства. Це відомство в обмеженій кількості випадків, визначених
законом, може ініціювати рішення про заборону займатися певною діяльністю, якщо вона несе загро$
зу здоров’ю громадян, безпеці суспільства чи зовнішнього середовища (наприклад, діяльність підпри$
ємств громадського харчування, торгівлі продуктами харчування).   

4. Законодавчо закріпити обов’язкові уніфіковані вимоги до змісту нормативних актів, котрі визначають
правові аспекти видачі дозволів. 

5. Віднести до виключної компетенції Кабінету Міністрів України повноваження на прийняття нормативних
актів, які регулюють порядок видачі дозволів. 

6. Визначити правову природу і порядок взаємостосунків суб’єктів господарювання, вповноважених зако$
нодавством на участь у здійсненні дозвільних процедур, з заявниками$підприємцями, органами держав$
ної влади чи/та місцевого самоврядування, котрі залучені до процесу видачі рішень.
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Рівень правового регулювання ліцензійних процедур в Україні є
достатньо високим
Система нормативних актів у сфері ліцензування є доволі стрункою структурою, що регулює правові основи
11 достатньо автономних груп видів ліцензій та відповідних процедур ліцензування,1 які, звичайно, відрізня$
ються між собою залежно від групової належності.
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Торгівля алкогольними напоями

Будівництво

Торгівля тютюновими виробами

Послуги з автоперевезень

Інші види господарської діяльності
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20%

26%
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27%

���������� У 2003 році кожне п'яте підприємство стикалося з процедурами
ліцензування

% респондентів % респондентів, що
отримували ліцензії в
2003 році

1 Головним законом у сфері ліцензування є Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" № 1775�ІІІ
від 1 червня 2000 року, який визначав правові основи ліцензування 59 видів господарчої діяльності в 2003 році. У ст. 2
цього закону зазначено, що такі види господарчої діяльності, як банківська діяльність, діяльність з надання фінансових пос�
луг, зовнішньоекономічна діяльність, канали мовлення, діяльність у сфері інтелектуальної власності, виробництво й торгівля
спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями і тютюновими виробами, а також діяльність у сфері телеко�
мунікацій, підлягають ліцензуванню у порядку, визначеному спеціальними законами.
2 Обов'язковість і порядок одержання згаданих вище видів ліцензій визначені у Законі України "Про державне регулювання
виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів" № 481/95�ВР від 
19 грудня 1995 року.

� Незважаючи на достатньо високий рівень правового регулювання ліцензійних процедур, іс$

тотна частина респондентів у 2003 році стикалася з проблемами великої кількості докумен$

тів (38%), тривалих термінів (24%), незрозумілості вимог (21%), частих змін порядку (21%).

� Внаслідок особливостей правового регулювання оцінка складності та фактичної вартості
ліцензійних процедур залежала від видів ліцензій, які одержувало підприємство:

� лише 7% підприємств, що одержували ліцензію на торгівлю алкогольними напоями й
тютюновими виробами, оцінили процес одержання як дуже складний. Серед тих, що
одержували ліцензії на решту вивід діяльності, таких було 32%;

� фактична вартість ліцензійних процедур виявилася обтяжливою для 52% підприємств,
що одержували ліцензії на торгівлю алкогольними напоями й тютюновими виробами, і
лише 41% тих, що одержували ліцензії на решту видів діяльності у 2003 році.

� Фактичні терміни надання ліцензій у 2003 році у більшості випадків мали тенденцію до пе$

ревищення встановлених законом рамок.



Результати дослідження показали, що в 2003 році ліцензії одержували 20% всіх опитаних підприємств. Найчасті$
ше підприємства зверталися за одержанням ліцензій, які, зважаючи на особливості їх правового регулювання,
слід вважати двома автономними групами. Першу групу утворюють ліцензії на торгівлю алкогольними напоями
та тютюновими виробами2, друга група складається з ліцензій на будівництво, послуги з перевезення пасажирів
і багажу автомобільним транспортом, виробництво та торгівлю пестицидами та агрохімікатами, виробництво й
торгівлю лікарськими препаратами, туроператорська й турагентська діяльність, медична практика та ін.3

Безвідносно до групової належності видів ліцензування, найбільш
проблемними аспектами ліцензування процедур були: велика кіль2
кість документів, тривалі терміни, незрозумілі вимоги, часті зміни
Згідно з відповідями респондентів, види ліцензій, які вони одержували, практично не впливали на характер
труднощів, з якими стикалися підприємства у процесі їх одержання.

Найбільше респондентів (38%) стикалося з проблемою підготовки великої кількості документів, необхідних
для одержання ліцензій. На перший погляд, зважаючи на вимоги чинного законодавства до обсягу відповід$
них документів, таке твердження може здатися дивним.4 Однак одержані результати є достатньо правдопо$
дібними, якщо врахувати такі факти: ліцензії на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами та алкоголь$
ними напоями видають на кожне торгове місце і, відповідно, документи готують відносно всіх торгових точок.
А щодо другої групи ліцензій, то всі підприємства, які одержували ліцензії відповідно до Закону України «Про
ліцензування певних видів господарської діяльності», мали готувати додатковий перелік документів у відпо$
відності до списку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.5

На тривалі терміни одержання ліцензій скаржилися 24% підприємств, що можна пояснити двома причинами:
недотриманням термінів органами, що надають ліцензії, а також тим, що підприємства зараховують до тер$
мінів надання ліцензії термін підготовки всіх необхідних документів.  

Незрозумілість вимог стала причиною скарг 21% респондентів. Стільки ж (21%) підприємств скаржилися на
часті зміни порядку ліцензування, що можна пояснити внесенням у 2003 році шести змін до Закону України
«Про ліцензування певних видів господарської діяльності», однієї зміни до Закону України «Про державне ре$
гулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв і тютюнових ви$
робів», восьми змін до затвердженого Кабінетом Міністрів переліку органів, що надають ліцензії, 5 змін до
затвердженого Кабінетом Міністрів України переліку додаткових документів, що подаються для одержання
ліцензії.
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���������� Найістотніші недоліки ліцензійних процедур є загальними для
всіх видів ліцензування незалежно від їх групової приналежності
% респондентів, що отримували ліцензії в 2003 році

4Відповідно до закону
"Про державне регу�
лювання виробництва
і обігу спирту етилово�
го, коньячного і пло�
дового, алкогольних
напоїв і тютюнових
виробів", для одер�
жання ліцензії на тор�
гівлю алкогольними
напоями та тютюнови�
ми виробами потрібно
подати лише два доку�
менти: заяву та копію
свідоцтва про дер�
жавну реєстрацію
суб'єкта підприєм�
ницької діяльності.
Щодо закону "Про лі�
цензування певних
видів господарської
діяльності", то вичер�
пний перелік доку�
ментів для одержання
ліцензії складається із
заяви, копії свідоцтва
про державну реєс�
трацію суб'єкта під�
приємницької діяль�
ності або копії довідки
про внесення до Єди�
ного реєстру підпри�
ємств і організацій Ук�
раїни; а для окремих
видів господарської
діяльності � також із
спеціального вичер�
пного переліку доку�
ментів, визначених
Кабінетом Міністрів
України.

3 Обов'язковість і поря�
док одержання згада�
них вище видів ліцен�
зій визначені у Законі
України "Про ліцензу�
вання певних видів
господарської діяль�
ності" № 1775�ІІІ від 1
червня 2000 року.

5Як правило, вказа�
ний перелік містить
від двох до семи доку�
ментів. При цьому слід
також звернути увагу
на те, що в певних ви�
падках критерії доку�
ментів, що входять у
додатковий перелік,
затверджений поста�
новою Кабінету Мініс�
трів №756 від 4 липня
2001 року, є доволі
описовими й нечітки�
ми як за змістом, так і
за формою.   
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���������� Сприйняття складності ліцензійних процедур залежало від видів
діяльності, що підлягали ліцензуванню 
% респондентів, що одержували ліцензії на вказані види діяльності в 2003 році

Фактична вартість ліцензійних процедур була обтяжливою для
кожного другого підприємства і залежала від групової належності
видів ліцензій, які одержувало підприємство
Вартість процесу ліцензування була оцінена як обтяжлива або надто висока 61% підприємств, що одержували
ліцензії в 2003 році. Однак, подібно до оцінки складності проходження ліцензійних процедур, при оцінці вартос$
ті процесу ліцензування простежувалася залежність між оцінкою та груповою належністю видів одержуваних лі$
цензій. Надто витратним вважали процес одержання ліцензій на торгівлю тютюновими виробами та алкоголь$
ні напої 82% підприємств, що одержували вказані ліцензії; серед другої групи ліцензій таких було 54%. 

Істотну різницю в оцінках можна пояснити як способом внесення плати за ліцензію, так і розміром цієї пла$
ти. Так, плата за надання ліцензії відповідно до закону «Про ліцензування певних видів господарської діяль$
ності» стягується один раз при наданні ліцензії і здебільшого не перевищує 340 грн. (64 дол. США). Водночас,
щорічний розмір плати за ліцензію на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими вироба$
ми складає 50000 грн. (9412 дол. США); за ліцензію на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями –
4000 грн. (753 дол. США)6; за ліцензію на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами – 2000 грн. 
(376 дол. США).7 При цьому ліцензію на роздрібну торгівлю видають на кожне торгове місце. На оцінку під$
приємств вплинуло також істотне підвищення розміру плати за надання ліцензій в середині 2003 року.8

Причиною існування великої кількості підприємств, що одержували ліцензії відповідно до закону «Про ліцен$
зування певних видів господарської діяльності» і оцінили процес ліцензування як надто витратний, може бу$
ти, зокрема, досить висока вартість підготовчого етапу (збір, оформлення необхідних документів, сплата за
послуги державних органів при підготовці деяких документів та ін.), а також неофіційні платежі.            

6 На території сіл і 
селищ � 500 грн. 

(94 дол. США).

7 На території сіл і 
селищ � 250 грн. 

(47 дол. США).

8Закон України "Про
внесення змін до За�

кону України "Про
Державний бюджет

України на 2003 рік"
та деякі інші законо�

давчі акти" №849�IV
від 22 травня 

2003 року.

Оцінка ступеню ускладненості ліцензійних процедур залежала від
видів ліцензій, які одержували підприємства
Більше половини підприємств, які одержували ліцензії, схильні були оцінювати чинні процедури ліцензуван$
ня як складні. Однак лише 24% респондентів, які отримували ліцензії, однозначно оцінили процес як дуже
складний при очевидній тенденції до залежності оцінки ліцензійних процедур від їх групової належності. Нап$
риклад, відповідний показник серед підприємств, що одержували ліцензії на торгівлю алкогольними напоя$
ми та тютюновими виробами, складає 7%, а серед підприємств, які одержували ліцензії відповідно до зако$
ну «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» – 32%.
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���������� Вартість процедур ліцензування в 2003 році була обтяжливою
для підприємців 
% респондентів, що одержували ліцензії на вказані види діяльності в 2003 році

Ставлення респондентів до проблеми неофіційних платежів, як і у випадку з оцінкою складності та вартості
ліцензійних процедур, також залежало від групової належності видів одержуваних ліцензій. Наприклад, як$
що в загальній масі респондентів частина підприємств, «знайомих» з проблемою неофіційних платежів, скла$
дала в середньому 20%, то серед підприємств, що одержували ліцензії на торгівлю алкогольними напоями та
тютюновими виробами і мали відношення до сплати неофіційних платежів, таких було лише 8%.

Водночас, частка підприємств, що одержували ліцензії відповідно до закону «Про ліцензування певних видів
господарської діяльності» і заявили про проблему неофіційних платежів, складала більшу групу і, залежно від
конкретного виду ліцензії, коливалася від 8% до 34%. 

Торгівля тютюновими виробами

Організація туризму

Торгівля алкогольними напоями

Виробництво та торгівля лікарськими препаратами

Послуги з автоперевезень

Будівництво

Виробництво та торгівля агрохімією

Медична практика
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���������� Неофіційні платежі сплачували при ліцензуванні
% респондентів, що одержували вказані ліцензії в 2003 році
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���������� Фактичні терміни надання ліцензій в 2003 році досить часто
мали тенденцію до перевищення встановлених законом рамок

% респондентів, що одержували відповідні ліцензії в 2003 році

Щодо другої групи ліцензій, то в законі «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»10 встанов$
лено три види термінів ліцензійної процедури: 

� десять робочих днів на розгляд документів, наданих для одержання ліцензії, і на прийняття рішення по
результатах такого розгляду;

� три робочих дні на відправку заявнику повідомлення про прийняте рішення;

� три робочих дні на оформлення ліцензії, з дня отримання документа, що підтверджує внесення плати
за надання ліцензії.

Таким чином, законодавчо встановлені терміни здійснення процедурних дій органами, що надають ліцензії,
для цієї видової групи складають 16 робочих днів без урахування поштового обігу документів. Зважаючи на
це, 20$денний термін одержання ліцензії можна вважати цілком обґрунтованим.

10№ 1775�ІІІ від 
1 червня 2000 року.

Терміни надання ліцензій: тривожні симптоми
Щодо ліцензії на торгівлю тютюновими виробами та алкогольними напоями, то в чинному законодавстві9

встановлено 10$денний термін (з дати подання документів) для надання ліцензії або прийняття рішення про
відмову в наданні ліцензії. У цьому розумінні, наявність понад 40% підприємств, що зазначили про переви$
щення 10$денного терміну, слід розцінювати як доволі тривожний сигнал. Разом з тим, такий високий відсо$
ток можна цілком пояснити тим, що респонденти, які одержували ліцензію на право роздрібної торгівлі алко$
гольними напоями та тютюновими виробами, включали у вказаний термін також і термін реєстрації вказа$
них ліцензій в органах державної податкової служби України, а в сільській місцевості – і в органах місцевого
самоврядування.

9Закон України "Про
державне регулюван�
ня виробництва і обігу
спирту етилового, ко�
ньячного і плодового,
алкогольних напоїв і
тютюнових виробів" 

№ 849�IV від 22 трав�
ня 2004 року.
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Рекомендації

1. Підвищити рівень контролю за дотриманням органами, що видають ліцензії, встановлених процедур лі$
цензування.

2. Створити доступні широкому колу користувачів інформаційні бази даних, які міститимуть вичерпну інфор$
мацію про органи ліцензування, обов’язкових документах  для одержання ліцензії, ліцензійних умовах,
вартості процесу.

3. Конкретизувати критерії змісту й форми документів, що вміщені в спеціальний додатковий встановлений
урядом перелік документів11 для окремих видів ліцензій.  

11Див. Постанову Кабі�
нету Міністрів України
"Про затвердження
переліку документів,
які додаються до зая�
ви про видачу ліцензії
для окремого виду
господарської діяль�
ності" від 4 липня
2001 р. № 756. 
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В Україні відбувається реформа системи підтвердження
відповідності

До 2001 року в Україні діяла система стандартизації та сертифікації, основу якої було розроблено ще за ча$
сів СРСР, коли виробництво вимагало величезної кількості стандартів, обов’язкових для виконання.

У 2001 році для адаптації українського законодавства до вступу в ЄС та СОТ було прийнято закони «Про під$
твердження відповідності», «Про стандартизацію» та «Про акредитацію органів з оцінки відповідності», вимо$
ги яких гармонізовано з європейськими нормами в галузі технічного регулювання. У 2003 році було прийня$
то постанову про модульний підхід до підтвердження відповідності2, яка стала правовою базою сертифікації
і завдяки якій підприємства можуть обирати підхід до сертифікації відповідно до власних потреб і фінансових
можливостей.

Однак для дії законів потрібно прийняти технічні регламенти, що містять вимоги до обов’язкового підтвер$
дження відповідності, мають силу закону та узгоджуються з Директивами ЄС в галузі технічного регулюван$
ня. На час «перехідного» періоду, тобто до прийняття регламентів, діють старі вимоги до обов’язкової серти$
фікації (список з 39 видів продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації3).

На сьогодні прийнято лише 10 технічних регламентів, розроблених на основі європейських директив, ще 5
перебувають на стадії узгодження й доопрацювання4.  Незважаючи на певну роботу з адаптації технічної до$
кументації, її результатів недостатньо для запровадження нових процедур підтвердження відповідності у за$
конодавчо регульованій сфері. 

1 Дані Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики.
2 Постанова КМУ №1585 "Про затвердження технічного регламенту модулів оцінки відповідності та вимог щодо маркування
національним знаком відповідності, які застосовуються в технічних регламентах по підтвердженню відповідності" від
7.10.2003 р. 
3 Наказ Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України №498 "Список продукції, що підлягає обов'яз�

ковій сертифікації" від 30.08.2002 р.
4 Дані Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики.

� Прийняті у 2001 році три закони «Про підтвердження відповідності», «Про стандартизацію» та
«Про акредитацію органів з оцінки відповідності», мета яких полягала в наближенні сфери тех$
нічного регулювання України до ЄС, досі повною мірою не реалізовані:

� з причин відсутності технічних регламентів не діє заявлений в законах європейських під$
хід до підтвердження відповідності;

� з 10 тисяч стандартів гармонізовано трохи більше 1600, з них у 2003 році – близько 500;1

� процес акредитації органів сертифікації відбувається дуже повільно, що негативно впли$
ває на ринок сертифікаційних послуг.

� Реформа у сфері стандартів зачіпає інтереси кожного п’ятого підприємства в Україні, однак
підприємства не беруть активної участі в її реалізації.

� На відсутність повної та достовірної інформації про процедури скаржилися 38% підприємств,
продукція яких підлягає стандартизації, та 40% підприємств, що проходили обов’язкову
сертифікацію. Наприклад, підприємства$імпортери не завжди можуть самостійно визначити,
чи підлягає імпортована продукція обов’язковій сертифікації.

� У 2003 році кожне п’яте підприємство стикалося з процедурами підтвердження відповідності,
причому у 88% випадків це була обов’язкова сертифікація. Добровільна сертифікація є недос$
татньо популярною в Україні: лише 8% підприємств за власною ініціативою сертифікували
свою продукцію або системи якості. 
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ТІУкраїнські підприємства досі не беруть активної участі у процесі
оновлення стандартів
У ході опитування кожне п’яте підприємство заявило про те, що його продукція, роботи, послуги підлягають
стандартизації. Як правило, це промислові, будівельні та торговельні підприємства, тобто підприємства тих
галузей української економіки, що розвиваються найбільш динамічно. 

Подібно до інших країн, більшість підприємств України працюють за національними стандартами – ГОСТУ –
державними стандартами України, а також ГОСТ – міждержавними стандартами країн СНД. 

Як показує графік, три чверті респондентів, продукція яких підлягає стандартизації, засновують своє вироб$
ництво на стандартах ГОСТУ та ГОСТ, не гармонізованих з міжнародними, і це характерно для основних галу$
зей економіки України. Це пов’язано не так з вибором підприємства, як з низьким рівнем гармонізації наці$
онального законодавства. Станом на червень 2004 року з європейськими та міжнародними узгоджено тро$
хи більше 1600 національних стандартів, а загальний рівень гармонізації законодавства складає приблиз$
но 17%.5
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%

Промисловість

Будівництво

Торгівля

Інші послуги

52% 17% 12% 19%

���������� Стандартизація зачіпає передусім інтереси промислових, 
торговельних і будівельних підприємств
% респондентів, продукція яких підлягає стандартизації

Промисловість

Будівництво

Торгівля

Транспорт

Інші послуги

ISO, негармонізовані з ГОСТУ

ГОСТУ, гармонізовані з ISO

Самі розробляємо технічні умови

ГОСТ, ГОСТУ, негармонізовані з ISO
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76%
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15%
6%

71%
27%

18%
8%

71%
14%

7%
0%

60%
15%
15%

6%

���������� Більшість українських підприємств працюють за 
негармонізованим ГОСТУ, ГОСТ
% респондентів, продукція яких підлягає стандартизації

5 Дані Державного ко�
мітету України з пи�
тань технічного регу�
лювання та споживчої
політики. "Довідка про
законотворчу діяль�
ність Держспожив�
стандарту України за
ІІ півріччя 2003 р. 
� І півріччя 2004 р."
http://www.dssu.gov.ua
/control/uk/pub�
lish/article/ma�
in?art_id=38122&cat_
id=36105
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Низький рівень гармонізації національних стандартів – не єдина проблема підприємств: 60% респондентів,
продукція яких підлягає стандартизації, вказали на ряд ускладнень, переважна частина яких пов’язана з
процедурою стандартизації.

Брак інформації про  
нові стандарти

Складно реєструвати технічні 
умови в регіонах

Незрозумілість вимог 
стандартів

Вимоги стандартів застаріли

Висока вартість придбання  
та актуалізації стандартів

20 4 6 8 10 12 14 16 18 20
%

18%

18%

14%

14%

14%

���������� Проблеми стандартизації: незрозумілі та застарілі вимоги,
складна й витратна процедура
% респондентів, продукція яких підлягає стандартизації

Самі стандарти, відповідно до яких виробляють товари й послуги, значною мірою не відповідають сучасним
технологічним вимогам і міжнародним стандартам, а їхні вимоги є складними й незрозумілими. Так вважає
кожне сьоме підприємство, що проходило процедуру стандартизації.

Подібно до інших регуляторних процедур, для стандартизації актуальною є проблема браку інформації. Кож$
не сьоме підприємство, продукція якого підлягає стандартизації, зазначило відсутність інформації про нові
стандарти, а кожному третьому підприємству складно було одержати від державних органів повну й достовір$
ну інформацію про стандартизацію.

У результаті, низький рівень гармонізації національних стандартів з європейськими міжнародними вимогами,
застарілі стандарти, а також труднощі чинної процедури стандартизації стимулювали підприємства до актив$
ної розробки й реєстрації власних технічних умов. Наприклад, 18% підприємств, продукція яких підлягає стан$
дартизації, самі розробляли та реєстрували стандарти в 2003 році. Вагома частка таких підприємств може
свідчити про те, що нинішні стандарти їх не влаштовують. Тим не менше, більшість (92%) респондентів, продук$
ція яких підлягає стандартизації, не поспішають вносити свої пропозиції з розробки державних стандартів.

Таким чином, незважаючи на те, що в Україні відбувається оновлення стандартів та їх гармонізація з євро$
пейськими нормами, більшість українських підприємств не поспішають скористатися можливістю висловити
свою експертну думку або подати пропозиції. 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

%

Складно Просто

38% 62%

���������� Кожному третьому підприємству складно було одержати повну 
й достовірну інформацію про стандартизацію
% респондентів, продукція яких підлягає стандартизації
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0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

%

Не беремо участі

Не беремо участі, але зацікавлені

Стежимо за розробкою стандартів

Подаємо пропозиції

69% 14% 9% 8%

���������� Українські підприємства не беруть активної участі у процесі 
розробки державних стандартів 
% респондентів, продукція яких підлягає стандартизації

Серед причин такої пасивності можна назвати, очевидно, брак зацікавленості державних органів у залученні
підприємств до розробки стандартів, невелике число галузевих асоціацій та просто зневіру підприємств у
ефективності будь$яких дій у цьому напрямку. Неоднозначність та надлишковість обов’язкових вимог приво$
дить до того, що підприємства навіть не намагаються вплинути на процес реформ зі свого боку.

Реформа в галузі стандартизації має полягати не лише в прийнятті нових нормативних документів, а й у
перегляді, впорядкуванні та актуалізації старих технічних вимог і пов’язаних з ними процедур. Змін потребу$
ють і самі підходи до реформи. Вона повинна проходити відкрито, із залученням виробників, представників
ділових і галузевих асоціацій.

Обов’язкова сертифікація залишається найбільш поширеним 
способом підтвердження відповідності
Підтвердження відповідності є обов’язковим для товарів,  які можуть становити загрозу для життя та здоров’я
людини, тварин, рослин тощо.

Як правило, безпека продукції забезпечується шляхом підтвердження відповідності певним вимогам –
«сертифікації»6.

За даними опитування, кожне п’яте підприємство$респондент стикалося з процедурою підтвердження відпо$
відності. Серед респондентів, що отримували у 2003 році сертифікати відповідності, 65% становили підпри$
ємства, які одержували лише обов’язкові сертифікати, а 23% підприємств – як обов’язкові, так і добровіль$
ні сертифікати.

6 Див. Схему 9 
у Додатку 4.
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%

Обов'язкова сертифікація

Обов'язкова та добровільна сертифікація

Добровільна сертифікація

65% 23% 12%

���������� 88% підприємств, що підтверджували відповідність у 2003 році,
робили це в обов'язковому порядку
% респондентів, що одержували сертифікати відповідності у 2003 році
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Серед респондентів, що одержували обов’язкові сертифікати відповідності у 2003 році, 79% підприємств
одержували один сертифікат, 14% підприємств проходили процедуру двічі, а 7% – три й більше разів. Найчас$
тіше обов’язкові сертифікати одержували великі й середні промислові підприємства. 

Об’єктом обов’язкової сертифікації в Україні найчастіше є кінцева продукція, причому її, як правило, переві$
ряють на відповідність показникам безпеки. За даними опитування, 74% підприємств, що проходили проце$
дуру в 2003 році, одержували сертифікати відповідності на вироби, серію продукції або партію товару. Під$
приємці зводять до мінімуму зусилля з виконання вимог законодавства, обмежуючись лише найбільш необ$
хідною процедурою (обов’язковою сертифікацією продукції), яка, на думку експертів, є найпростішим, але не$
достатньо ефективним способом гарантування безпеки.

Обов’язкова сертифікація – непрозора, тривала, 
витратна й бюрократична процедура
Нові закони створили передумови для реформування ринку сертифікаційних послуг. Якщо до 2001 року сер$
тифікація здійснювалася лише в державній системі УКРСЕПРО7, то тепер учасниками ринку можуть бути під$
приємства всіх форм власності, їм надано свободу ціноутворення та запровадження реєстрів власних серти$
фікатів. Усі учасники ринку зобов’язані одержати акредитацію з міжнародних стандартів у незалежному ор$
гані акредитації – Національному агентстві з акредитації України (НААУ). 

Середні (51$250 працівників)

Великі (250$1000 працівників)

Малі (11$50 працівників)

Мікро (1$10 працівників)
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%

56%

37%

17%

12%

���������� Великі та середні підприємства частіше одержують обов'язкові
сертифікати відповідності на продукцію
% респондентів, що одержували обов'язкові сертифікати відповідності у 2003 році 
(за розмірами підприємств)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

%

Вироби

Партія товару

Атестація виробництва

Системи якості

Серійна продукція з перевіркою виробництва

22% 33% 19% 11% 15%

��������� Об'єктом обов’язкової сертифікації найчастіше є продукція
% респондентів, що одержували обов'язкові сертифікати відповідності у 2003 році

У 2003 році кількість учасників ринку сертифікаційних послуг в Україні нараховувала близько 200 органів
сертифікації (з них приблизно 120 – в системі УКРСЕПРО), 811 випробувальних  лабораторій, а розмір
ринку сертифікаційних послуг становив приблизно 500 млн. грн. (94 млн. дол. США)8.

7 Державна система
сертифікації продукції

України.

8 “Двойной стандарт”,
газета “Бизнес” №32 (511)

від 11 серпня 2003
року; дані Національ�

ного агентства з акре�
дитації України та Дер�
жавного комітету з пи�
тань споживчої політи�

ки і стандартів України.
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ТІОднак реформування законодавчої бази та зростання ринку сертифікаційних послуг не поліпшили умов про$
ходження процедур підтвердження відповідності, зокрема сертифікації.

За даними опитування, 72% респондентів, що отримали обов’язковий сертифікат відповідності, стикалися з
труднощами при проходженні процедури. Підприємства вважають, що головними проблемами обов’язкової
сертифікації є велика кількість необхідних документів і тривалі терміни.

Зважаючи на особливості продукції, торгових операцій, цілі підприємства, технічну складність необхідних
випробувань, можна сказати, що процес одержання обов’язкових сертифікатів є специфічним для кожного
підприємства, а терміни одержання обов’язкових сертифікатів відповідності залежать від продукції, що сер$
тифікується. Тим не менше, оскільки обов’язкова сертифікація є вимогою держави, то державні органи й ві$
домства, так чи інакше залучені до процесу обов’язкової сертифікації, зобов’язані забезпечувати інформа$
ційний супровід процедури.

Результати опитування свідчать про те, що 17% підприємств, які проходили процедуру, вважають, що брак ін$
формації є проблемою обов’язкової сертифікації, а 40% вважають, що таку інформацію складно було одер$
жати від державних органів.

Брак інформації про  
обов'язкову сертифікацію

Тривалі терміни  
сертифікації

Велика кількість  
необхідних документів

Зміни порядку  
обов'язкової сертифікації

Складні процедури,  
незрозумілі вимоги

50 10 15 20 25 30 35
%

30%

20%

17%

17%

16%

���������! Проблеми обов'язкової сертифікації – бюрократія та брак 
інформації
% респондентів, що одержували обов'язкові сертифікати відповідності у 2003 році

50 40 30 20 10 0 2010 4030 50 60 70

%

Складно Просто

40% 60%

����������" Для 40% підприємств було складно одержати інформацію 
про процедуру обов'язкової сертифікації
% респондентів, що одержували обов’язкові сертифікати відповідності у 2003 році

У середньому, за даними дослідження, у 2003 році підприємство витрачало приблизно 25 робочих днів і
близько 4700 грн. (885 дол. США) на одержання одного обов’язкового сертифікату. Причому 60% респонден$
тів, що одержували ці обов’язкові сертифікати, назвали вартість процедури обтяжливою або невиправдано
високою, а 21% підприємств скаржилися на необхідність неофіційних платежів.

У швейній промисловості, наприклад,… я повинен буду випускати костюм лише з цією фурнітурою, лише з
цією тканиною, лише з цією підкладкою, і маю заплатити за це гроші. Якщо я хочу змінити тканину, то зно�
ву треба починати той самий процес спочатку. Але мені потрібно мати 5�6 моделей, щоб залишатися кон�
курентоспроможним...

Учасник фокус�групи  
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Складність обов’язкової сертифікації полягає не лише в надлишковості списку продукції, що підлягає
обов’язковій сертифікації, а і в його змісті, що дозволяє різне тлумачення. На думку підприємців, вимоги
обов’язкової сертифікації є неоднозначними, а успіх проходження процедури часто залежить від уміння до$
мовитися з чиновниками.

Підприємства не завжди можуть самостійно визначити, чи входить продукція або обладнання в перелік про$
дукції, що підлягає обов’язковій сертифікації. Для визначення в переліку передбачено три показники: назва
продукції і два коди (УКТЗЕД і ДКПП9). Митні органи, як правило, керуються одним кодом, органи сертифіка$
ції вважають за краще користуватися іншим, а підприємства найчастіше орієнтуються по назві продукції. Та$
ка невизначеність приводить до того, що кожна сторона трактує необхідність сертифікації по$своєму. 

...Усе залежить від особистих якостей співробітника, що займається сертифікацією, від його вміння знайти
контакти з чиновниками. Один це може зробити за 1 день, а другому потрібен тиждень, щоб оформити всі
документи...

Учасник фокус�групи

Вимоги обов’язкової сертифікації при імпорті можуть тлумачитися по"різному10

При імпорті, виходячи з назви продукції, підприємство робить висновок про те, що сертифікація не потрібна,
а митні органи, знайшовши відповідний код у своїй базі даних, можуть вказати на обов’язковість сертифі�
кації і порадять підприємству звернутися до торгово�промислової палати за одержанням даного коду.

Якщо навіть уже існуючий код, наданий виробником, не передбачає сертифікацію, то митні служби, за якими
залишається рішення про присвоєння коду УКТЗЕД при імпорті продукції, можуть його змінити.

На жаль, багато підприємств, що імпортують продукцію, дізнаються про те, що для визнання в Україні сер�
тифікатів відповідності, виданих в країнах СНД, слід подати відповідні протоколи сертифікаційних випробу�
вань лише тоді, коли їхня продукція вже знаходиться під митним контролем і часу на надання таких доку�
ментів немає.

За результатами опитування, приблизно третина респондентів, що одержували сертифікати, робила це з
власної ініціативи з метою підвищення конкурентоспроможності продукції.

Подібно до обов’язкової сертифікації, об’єктом добровільної сертифікації, як правило, є кінцева продукція:
чотири з п’яти підприємств, що одержували добровільні сертифікати відповідності, сертифікували споживчі
якості своєї продукції. 

Приблизно половина підприємств, які одержували добровільні сертифікати відповідності, у 2003 році серти$
фікували системи управління якістю. Однак серед усіх підприємств вибірки цей показник складав лише 3%.

9 УКТЗЕД – Українська
класифікація товарів

зовнішньоекономічної
діяльності,  частина
державної системи

класифікації інформа�
ції. УКТЗЕД служить

збору даних про зов�
нішньоекономічну ді�

яльність.
ДКПП (Державний

класифікатор продук�
ції та послуг), дозво�

ляє простежити прин�
цип відношення про�
дукції до виду еконо�

мічної діяльності.

10 За матеріалами НТЦ
СТАНКОСЕРТ 

www.ukrtest.com
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Сертифікація продукції

Сертифікація продукції та систем якості

Сертифікація систем якості 

57% 25% 18%

����������� Найчастіше об’єкт добровільної сертифікації – продукція
% респондентів, що проходили добровільну сертифікацію
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ТІМожна сказати, що добровільна сертифікація, мета якої – підвищення конкурентоспроможності продукції, є
недостатньо популярною в Україні. На відміну від інших країн, де добровільна сертифікація є життєвою необ$
хідністю компанії, в Україні це рішення, як правило, приймають компанії, які працюють на конкурентних рин$
ках і досягли відповідного рівня розвитку, а також ті, що відчувають потребу в тривалих перевагах і опікуються
системними інструментами управління.

Таким чином, результати опитування підприємств свідчать про те, що переважна частина позитивних змін у
сфері технічного регулювання відбувається «зверху», залишаючи «на місцях» складні, тривалі й витратні бю$
рократичні процедури. Тому потрібно переглянути процедури й вимоги, особливо в законодавчо регульова$
ній сфері підтвердження відповідності, для забезпечення їх однозначності та прозорості, а також надання під$
приємствам вільного доступу до інформації про вимоги технічного регулювання в Україні.

Рекомендації
1. Державному комітету з питань споживчої політики та стандартів України потрібно прискорити розробку й

прийняття технічних регламентів для скорочення списку продукції, що підлягає обов’язковому підтвер$
дженню відповідності. 

2. Вимоги технічних регламентів мають бути мінімальними і обмежуватися забезпеченням безпеки. Стан$
дарти, що містять вимоги до якості, мають бути добровільними, а не обов’язковими для виконання.

3. Державному комітету з питань споживчої політики та стандартів України потрібно забезпечити приско$
рення темпів оновлення та гармонізації фонду державних стандартів, залучаючи до процесу виробників,
ділові та галузеві асоціації.

4. Державному комітету з питань споживчої політики та стандартів України, іншим органам, залученим до
процесу підтвердження відповідності (зокрема, до обов’язкової сертифікації при імпорті), потрібно пере$
глянути процедури для забезпечення їх однозначності та прозорості.



Три підприємства з чотирьох визнали оподаткування серйозною
перешкодою для розвитку свого бізнесу 
За оцінками респондентів, наявна в Україні у 2003 році система оподаткування була серйозною перешко$
дою для розвитку бізнесу. Саме так оцінили оподаткування в Україні в 2003 році 74% підприємств. При цьо$
у кожне четверте підприємство визнало оподаткування дуже серйозною перешкодою. 
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25% 49% 22% 4%

������� �� Тільки чверть респондентів не вважала оподаткування 
перешкодою для розвитку бізнесу  в 2003 році
% респондентів

Оцінка оподаткування підприємствами 23 обласних центрів, міст Києва та Сімферополя не виявила якихось
істотних розбіжностей, за винятком трьох регіонів, де негативна оцінка респондентів досягала 90% (Харків,
Полтава, Житомир). Враховуючи достатньо високий рівень уніфікації податкового законодавства України на
центральному рівні, причину такої оцінки слід шукати передусім у «технічних» аспектах регіонального оподат$
кування: організації відшкодування податку на додану вартість з бюджету; проведенні податкових перевірок;
організації процесу постановки на податковий облік; прийнятті податкової звітності. 

Найбільш проблемними аспектами оподаткування у 2003 році були нестабільність законодавства, велика
кількість сплачуваних податків та часті зміни звітності. 

� За результатами дослідження, 74% підприємств в Україні вважають оподаткування серйоз$
ною або дуже серйозною перешкодою для розвитку їхнього бізнесу.

� Найбільш проблемними аспектами оподаткування в 2003 році, за оцінками респондентів, бу$
ли: нестабільність законодавства (вказали 74% респондентів), велика кількість сплачуваних
податків (72%), часті зміни звітності (69%).

� Упродовж 2003 року до законів про оподаткування було внесено 43 зміни.

� Спрощеною системою оподаткування скористалася половина респондентів із тих, хто мав на це
право. Більшість тих, хто не скористався, не бачили у спрощеній системі економічної доцільності.

� Найбільш проблемними для планування своєї діяльності в 2003 році підприємці вважали пода$
ток на прибуток, податок на додану вартість та обов’язкові внески на  соціальне страхування. 

� Проблема тіньового сектору залишається значущою для підприємців України: лише 16% рес$
пондентів заявили, що підприємства, аналогічні їхнім, не приховують прибутки від оподатку$
вання. Кожне п’яте підприємство приховує від оподаткування понад 20% своєї виручки. 
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Нестабільність законодавства, велика кількість сплачуваних 
податків та часті зміни податкової звітності стали найбільш 
проблемними аспектами оподаткування 
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Податкові перевірки
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Нестабільність податкового законодавства

Часті зміни податкової звітності

Привілейоване становище тіньового сектору
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������� �� Нестабільність податкового законодавства і звітності – 
одна з головних проблем оподаткування у 2003 році 
% респондентів

Скарги на нестабільність податкового законодавства (74% респондентів) об’єктивно обґрунтовані внесен$
ням упродовж 2003 року численних змін та доповнень у різноманітні нормативно$правові акти, що регулю$
ють оподаткування в Україні. Тільки у ключові закони у сфері оподаткування було внесено 43 зміни, причому
36 із них набрали чинності зразу після прийняття, що є порушенням встановленого правила1. 

1За Законом України
"Про систему оподат�
кування" (№ 1251�XII
від 25 липня 1991 р.),
зміни в закони Украї�
ни стосовно пільг та
механізму їх сплати
вносяться не пізніше
ніж за 6 місяців до по�
чатку нового бюджет�
ного року і вступають
у силу з початку ново�
го бюджетного року.
Однак це правило не
стосується інших пи�
тань оподаткування
(зокрема, правил по�
даткового обліку і
звітності) і норматив�
них актів, які не є за�
конами. 

... Постійно змінюються законодавчі акти. Інструкція тільки�но вийшла, а слід вже звітувати, зважаючи на
нові правила оформлення...

Учасник фокус�групи  

У 2003 році було внесено: 

� 14 змін до Закону "Про оподаткування прибутку підприємств";

� 11 змін до Закону "Про податок на додану вартість";

� 6 змін до Закону "Про систему оподаткування";

� 2 зміни до Декрету Кабінету Міністрів України "Про місцеві податки та збори";

� 4 зміни до Закону "Про збори на обов'язкове державне пенсійне страхування" від 26 липня 1997р.
№400/97$ВР;

� 1 зміну до Закону  "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіт$

тя" від 2 березня 2000р. №1533$III;

� 2 зміни до Закону "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасо$

вою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" від 18 січня
2000р. №2240$III;

� 2 зміни до Закону "Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціально$

го страхування" від 11 січня 2001р. №2213$III;

� 1 зміна до Закону "Про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, котрі були причиною втрати працез$

датності" від 22 лютого 2001р. № 2272$ІІІ.
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Велика кількість сплачуваних податків стала причиною скарг 73% підприємців. При цьому у 2003 році, за$
лежно від їхнього розміру, підприємства сплачували в середньому від 6 до 11 видів податків.

Результати опитування показують, що середня кількість сплачуваних податків пов’язана з розмірами самого
підприємства: що більшим є підприємство, то більшу кількість податків воно сплачує. Така закономірність є
цілком обґрунтованою, якщо врахувати, що 37% респондентів працювали за спрощеною системою оподат$
кування, тобто сплачували єдиний податок. Водночас, не слід нехтувати тим фактом, що певна частка підпри$
ємств могла вважати сплачуваними податками і збори на обов’язкове державне соціальне страхування.

Найбільш проблемними для планування діяльності підприємств були податок на прибуток, податок на дода$
ну вартість та обов’язкові внески на державне соціальне страхування. 

Підприємства визначили як найбільш проблемні для планування діяльності податок на прибуток (23%) і пода$
ток на додану вартість (22%), що виглядає цілком природним, зважаючи на часті зміни у відповідному зако$
нодавстві, що зумовлюють зміни правил адміністрування цих податків. 

Ускладнення у внесках на соціальне страхування зумовлені неоднозначністю визначення об’єкта для
розрахунків. 

Середні (51$250 працівників)

Великі (251$1000 працівників)

Малі (11$50 працівників)

Мікро (1$10 працівників)

10 2 3 4 5 6 7 8 10 119 12

11

10

7

6

������� �� Що більшим є підприємство, то більшу кількість податків та
обов'язкових виплат воно сплачує
кількість податків та обов'язкових виплат у залежності від розмірів підприємства

Податок на прибуток

ПДВ

Відрахування на зарплатню

50 10 15 20 25
%

23%

22%

12%

������� �� Податки, розрахунок яких був найбільшою проблемою 
для планування підприємницької діяльності у 2003 році 
% респондентів

Складність у сплаті обов’язкових внесків на соціальне страхування становить об’єкт… Для того, щоб їх по�
рахувати, слід брати об’єкт та множити його на певні відсотки. А от складові об’єкта і є основною проблемою. 

Учасник фокус�групи  
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Кожне друге підприємство із тих, що мають право на сплату
податків за спрощеною системою оподаткування, скористалося
цим правом 
Система оподаткування України у 2003 році складалася із 25 загальнодержавних і 14 місцевих податків та
зборів (обов’язкових виплат), із яких підприємств стосувалися 20 загальнодержавних та 10 видів місцевих
податків та зборів (обов’язкових виплат) (див. Таблицю 10 у Додатку 5). Окрім того, на додаток до встановле$
них податків та зборів підприємства як роботодавці зобов’язані сплачувати внески обов’язкового держав$
ного соціального страхування: на випадок тимчасової втрати працездатності, на випадок безробіття, від не$
щасного випадку на виробництві і професійного захворювання. 

Поряд з можливістю сплати податків за загальноприйнятою системою оподаткування, у суб’єктів малого під$
приємництва є можливість перейти на спрощену систему, за якої підприємство сплачує тільки один податок
(див. Таблицю 11 у Додатку 5). Окрім того, сплата єдиного податку усуває труднощі, пов’язані з нарахуванням
суми податку та звітністю. 

Однак результати опитування свідчать про те, що далеко не всі підприємства, для яких привабливим є єди$
ний податок, скористалися цією можливістю. Зокрема, на спрощену систему оподаткування, обліку та звіт$
ності, за результатами дослідження, мали право 75% підприємств, Але скористалися цим правом до кінця
2003 року тільки половина підприємств, а ще 13% опитаних мали намір перейти на сплату єдиного податку в
майбутньому. 

Як підприємство, що сплачує єдиний податок, ми не бачимо проблем у системі оподаткування. 

...Загалом, я вважаю, що більш�менш чітко прописана система оподаткування за спрощеною системою.
Чому переходять на спрощену систему оподаткування – не так економічна мотивація, як простіші проце�
дури. Простота оформлення приваблює. 

Учасники фокус�групи  
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������� �� Спрощеною системою оподаткування у 2003 році скористалася
половина респондентів із тих, хто мав на це право 

% респондентів % респондентів, які мали право на
спрощену систему оподаткування
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Як бачимо, більше половини підприємств не скористалося спрощеною системою оподаткування, обліку та
звітності. Цікаво, що кожне четверте підприємство заявило про прийнятність звичайної системи сплати по$
датків, що має цілком раціональне економічне пояснення. Підприємства, основною сферою діяльності яких
є посередницький бізнес, отримують прибуток у розмірі кількох відсотків від обороту, і тому їм невигідно спла$
чувати єдиний податок у розмірі 6% (плюс ПДВ) або 10% від виручки, оскільки сума сплаченого податку пере$
вищуватиме суму отриманого прибутку. Водночас, підприємствам$виробникам, у яких додана вартість (заро$
бітна платня + прибуток) достатньо висока і перевищує 30$40% від отримуваної виручки, вигідніше сплачува$
ти єдиний податок, оскільки для них така система оподаткування є менш витратною порівняно зі звичайною
системою оподаткування. 

Тіньовий сектор економіки залишається значним 
Значною проблемою наявної системи оподаткування для підприємств є існування великого тіньового секто$
ру економіки; про це заявили 56% респондентів (див. Графік «Проблемні аспекти оподаткування»). Одним з
факторів, що впливають на таку оцінку, є існування також невиправдано великої кількості пільг в оподатку$
ванні. Зокрема, за розрахунками Державної податкової адміністрації України, виходячи з заявленого ВВП,
при ставці податку на додану вартість у 20%, у 2003 році без пільг до бюджету мало надійти до 50 млрд. гри$
вень. Реально ж були нараховані 33,2 млрд. гривень2.

Наявні проблеми в системі оподаткування для підприємців породжують практику приховування певної час$
тини прибутків від сплати податків. За оцінками тих, хто прийняв участь в опитуванні 2003 року, тільки кож$
не шосте підприємство в Україні (16%) сплачувало податки у законодавчо встановленому обсязі. 43% підпри$
ємств вважали за краще приховувати реальні показники своїх прибутків, причому половина з них прихову$
вала від оподаткування понад 20% виручки.  

Для нас спрощена система оподаткування фінансово невигідна – через сплату ПДВ. Нам простіше працю�
вати за повною схемою. Ми працюємо у торгівлі. 

Учасник фокус�групи  

2 Газета “Дзеркало
тижня”, 6 березня

2004 р. "Третім бу�
деш? ПДВ по�прези�
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������� �� Лише 16% респондентів вважали, що підприємства, аналогічні
їхнім, у 2003 році не приховують прибутки від оподаткування 
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Рекомендації
1. Прийняти податковий кодекс.

2. Переглянути пільги на оподаткування підприємств з метою скасування тих, що  введені окремими поста$
новами Кабінету Міністрів України з грифом «не для друку», і зберегти тільки ті, що стосуються оподатку$
вання інвестиційних ресурсів. 

3. Суворо дотримуватися встановленого Законом України «Про систему оподаткування»3 правила, згідно з
яким зміни у закони України стосовно пільг, змін податків, механізмів їх сплати вносяться не пізніше ніж
за 6 місяців до початку нового бюджетного року, і набирають чинності з початку нового бюджетного ро$
ку. Розширити дію цього правила на галузь податкового обліку та звітності, а також на нормативні акти,
котрі не є законами. 

4. Переглянути розподіл податкових зобов’язань зі сплати внесків обов’язкового державного соціального
страхування між підприємствами і найнятими робітниками шляхом створення ефективної системи недер$
жавного страхування, при якій найманим працівникам буде вигідно здійснювати відповідні відрахування. 

3№ 1251�XII від 
25 липня 1991 р.



Перевірки у 2003 році мали масштабний характер і відволікали
значні ресурси підприємств 
Перевірки продовжують гальмувати розвиток бізнесу в Україні. Про це свідчить їхня кількість, тривалість та
наслідки. За результатами дослідження  94% підприємств були перевірені контролюючими органами у
2003 році, стільки ж було перевірено й попереднього року. На кожне підприємство у 2003 році в середньо$
му припало 10 перевірок, загальна тривалість яких склала 13 робочих днів. У 2002 році ці результати скла$
дали 14 перевірок та 17 робочих днів. Зважаючи на загальну кількість підприємств, в Україні впродовж 2003
року було проведено понад чотири мільйони перевірок.

В Україні налічується понад 30 органів, наділених повноваженнями проводити перевірки діяльності еконо$
мічних суб’єктів. Найактивнішими серед контролюючих органів упродовж 2003 року були податкова інспек$
ція та органи пожежної інспекції – кожен з них перевірив більше половини всіх українських підприємств. 
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�������!�� Органи податкової та пожежної інспекції у 2003 році перевірили
більше половини всіх українських підприємств
% респондентів, перевірених у 2003 році

� Перевірки в Україні залишаються масовими. За результатами опитування у 2003 році контро$
люючими органами було перевірено 94% підприємств (для порівняння, таку саму частку пере$
вірено і 2002 року).  

� Кількість, тривалість та наслідки перевірок свідчать про те, що перевірки  залишаються однією
з перешкод для розвитку бізнесу в Україні:

� на кожне підприємство у 2003 році в середньому припало 10 перевірок (у 2002 році – 14),
загальна тривалість яких складала 13 робочих днів (у 2002 році – 17);

� 28% перевірених 2003 року підприємств під час перевірок здійснювали неофіційні платежі.

� У 2003 році, як і на рік раніше, найактивнішими серед контролюючих органів залишалися по$
даткова інспекція, органи пожежної інспекції та санітарно$епідеміологічна служба.

� Система перевірок не виконує у повному обсязі свою головну функцію – попередження пору$
шення норм чинного законодавства. Замість цього перевірки виконують фіскальну функцію:

� кожне третє з опитаних підприємств внаслідок перевірок заплатило штраф, середній роз$
мір штрафу складав 1920 гривень (358 доларів США);

� 55% респондентів оцінюють суму, витрачену внаслідок усіх перевірок, як обтяжливу чи не$
виправдано високу;

� підприємці вважають, що сума санкцій, котрі накладаються на підприємство за недотри$
мання вимог і норм, цілком порівнянна з витратами на дотримання цих вимог та норм.

� Підприємства частіше сплачують штраф за результатами перевірок у тих обласних центрах, де
рівень заробітної платні порівняно нижчий.

� Дві третини підприємців вважають прийняття закону, який регулював би процедури прове$
дення перевірок, найбільш ефективною мірою для зменшення їх кількості.
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Інспектори з податкових органів, органів державного пожежного нагляду, а також санітарно$епідеміологіч$
ної служби (СЕС) частіше проводили перевірки підприємств, ніж інші органи. У 2003 році ці органи перевіри$
ли 38% всіх підприємств. Перевірки саме цих органів відволікали найбільше ресурсів підприємств. 

Система перевірок не виконує свою основну функцію – 
попередження порушень чинного законодавства
Такий висновок можна зробити при співставленні результатів опитування. Результати показали, що для біль$
шості респондентів вимоги органів, котрі здійснюють перевірки, є зрозумілими.  

На Графіку показані органи контролю, які найактивніше здійснювали перевірки впродовж 2003 року. Анало$
гічна тенденція простежується і стосовно інших органів контролю: загалом менше ніж 20% підприємців вка$
зали, що вимоги органів, котрі здійснювали перевірки, були для них незрозумілими. 

Однак, загалом розуміючи вимоги органів контролю, половина підприємців стверджує, що для них виконува$
ти ці вимоги є надто складною справою. Окрім того, підприємці вважають, що сума санкцій, котрі наклада$
ються на підприємство за недотримання вимог і норм, є цілком співставною з витратами на дотримання цих
вимог та норм. Цей факт на прикладі найактивніших органів контролю проілюстровано графічно. 

Пенсійний фонд

Охорона праці

Фонд зайнятості

Фонд соціального страхування
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Управління захисту прав споживачів

Середня кількість перевірок на одне підприємство
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�������!�� Перевірки податкових органів, органів пожежної інспекції та
СЕС займали найбільше часу у підприємств 
середня кількість та середня тривалість перевірок

40 30 20 10 0 2010 40 60 70 8030 50 90

%

Податкова міліція

Податкова інспекція

Органи державного 
пожежного нагляду

СЕС

Вимоги незрозумілі Вимоги радше незрозумілі

Вимоги радше зрозумілі Вимоги зрозумілі

11% 22% 36% 32%

6% 17% 37% 41%

6% 11% 36% 48%

4% 11% 37% 49%

�������!�� Підприємці розуміють вимоги органів контролю 
% респондентів, перевірених вказаними органами у 2003 році
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Вимоги виконати складно

Сума cанкцій така сама, як і витрати на виконання вимог

100 20 30 40 50 60 70 80
%

Податкова інспекція

Органи державного 
пожежного нагляду

СЕС

57%
60%

50%
74%

41%
60%

�������!�� Вимоги органів контролю складно виконати, а їх дотримання є
економічно недоцільним
% респондентів, перевірених у 2003 році

Така сама тенденція спостерігається і стосовно інших органів контролю. 

Після співставлення результатів опитування стає очевидним, що вимоги і норми органів контролю зрозумілі
для підприємців, але дуже часто виходить так, що виконати їх неможливо, а стимули до виконання практич$
но відсутні. Таким чином, для підприємців доцільнішим є невиконання вимог та норм, яке сприяє заощаджен$
ню ресурсів. 

Негативні наслідки перевірок, а також штрафи, зустрічаються достатньо часто. Однак більшість опитаних вва$
жає, що з боку органів контролю не було порушень і, відповідно, не було причин для оскарження їх рішень:
55% підприємців не оскаржували санкції органів контролю щодо їхніх підприємств тому, що, на їхню думку,
для цього не було підстав (детальніше про це див. у розділі далі). 

Таким чином, цілком імовірно, що підприємці свідомо порушують правила та норми органів контролю через
неможливість виконання таких норм та відсутність економічних стимулів до цього. Перевірки, маючи мас$
штабний характер, не виконують повною мірою свою основну функцію – запобігати порушенням чинного за$
конодавства.

Перевірки, окрім контрольно2ревізійної, виконують 
ще й фіскальну функцію
Підприємці вважають, що в органів, котрі здійснюють перевірки, існують плани збору коштів під час перевірок. 

При співставленні показника охоплення підприємств перевірками з рівнем заробітної платні у регіоні
очевидною є цікава закономірність: що вищим є рівень заробітної плати, то рідше підприємства сплачують
штрафи за результатами перевірок. 

Інколи простіше заплатити штраф, аніж виконувати всі правила та норми органів контролю. Це значно де�
шевше з точки зору ресурсів та витраченого часу.

Учасник фокус�групи  

У контролюючих органів є план щодо розмірів збору коштів. Буває, що вони приходять до нас з проханням
допомогти виконати цей план. І ми знаходимо компроміс. Нехай заплатимо 1�2% від прибутку, а то дійсно
почнуть перевіряти і знайдуть порушень на ще більшу суму.

Учасник фокус�групи  
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71%

70%

68%

65%

62%

61%

59%

59%

54%

53%

48%

48%

48%

48%

47%

42%

40%

35%

34%

32%

32%

31%

27%

26%

8%

�������!�� Рівень заробітної платні в регіоні впливає на штрафні санкції за
результатами перевірок 
% перевірених у 2003 році респондентів, які сплачували штрафи

На частоту перевірок та санкції за їх результатами може впливати індивідуальна зацікавленість самих орга$
нів контролю.

Окрім того,  розмір підприємств, котрі перевіряються, теж впливає на частоту перевірок: великі підприємс$
тва перевіряються частіше, аніж малі. 

* рівень місячної заробітної платні у регіоні менше 450 грн. (85 дол. США)

Коментар експерта

У бюджеті України існує рядок «надходження від штрафів та фінансових санкцій», котрий передбачає, що у
2003 році громадяни України (в тому числі і підприємці) порушать чинне законодавство і за це сплатять
283 800 000 гривень штрафів. 30% прибутків від штрафів та фінансових санкцій органи контролю можуть
залишати у своєму розпорядженні. Тому органи контролю напряму зацікавлені у штрафних санкціях1.   

1Ивченко О.М., “Про�
верки органами кон�
троля субъектов пред�
принимательства”,
Київ, 2003
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Малі  
(11$50 працівників)

Мікро  
(1$10 працівників)

 Середні 
 (51$250 працівників)

Великі  
(251$1000 працівників)

Податкова інспекція

Пожежна інспекція

СЕС

100 20 30 40 60 80 10050 70 90
%

57%
50%

28%

68%
66%

47%

79%
69%

53%

88%
82%

68%

�������!�� Охоплення підприємства перевірками є прямо пропорційним 
до його розміру 
% респондентів, перевірених у 2003 році

Цей факт має цілком логічне пояснення: що більшим є підприємство, то більше у нього операцій і, відповід$
но, вищою є ймовірність недотримання норм та вимог, які висувають органи контролю. Такий стан речей від$
повідає концепції організації системи перевірок, базованої на оцінюванні рівня і видів ризиків, про що
йдеться мова у рекомендаціях до даного розділу. Однак, значна частка невеликих за розмірами підприємств,
котрі потрапили в поле діяльності контролюючих органів упродовж 2003 року, зазначає про те, що перевір$
ки, загалом, призначаються без урахування ризиків, котрі несе в собі діяльність конкретного підприємства. 

Згідно з результатами опитування, у 2003 році істотні наслідки перевірок відчули на собі кожні три із чоти$
рьох перевірених респондентів. Враховуючи те, що інспекції відбувалися майже на всіх українських підпри$
ємствах, очевидно, що наслідки мають масовий характер. 

За результатами опитування, близько 37% респондентів, перевірених органами контролю у 2003 році, внас$
лідок перевірок сплатили штраф, його середній розмір становив 1920 гривень (близько 358 дол. США). Ця
сума менша, аніж минулорічна – середній розмір штрафу у 2002 році складав 2758 гривень (520 дол. США).
Понад чверть перевірених у 2003 році підприємств у ході перевірок здійснювали неофіційні виплати. 

Існує потреба у системному законодавчому регулюванні процедур
перевірок для зменшення кількості порушень прав підприємців
Результати дослідження показують, що підприємства не є пасивними у справі захисту своїх прав. При пере$
вірках більшість підприємств використовує процедури, які регламентують права і обов’язки органів контро$
лю (наприклад, журнали реєстрації перевірок, процедури оскарження рішень). 

Наслідки в результаті перевірок

Штрафи

Неофіційні виплати

0 10 30 5020 40 60 70 80
%

76%

37%

28%

�������!�� Наслідки перевірок відчувають на собі майже всі підприємства,
що були перевірені
% респондентів, перевірених у 2003 році

Законодавчо врегульовано право підприємств вимагати від інспектора, який здійснює перевірку, запов�
нення журналу реєстрації перевірок2. Підприємствам рекомендується вести журнал відвідувань представ�
никами органів контролю з обов’язковим зазначенням дати і цілі відвідування, посади, прізвища інспек�
тора. Представники органів контролю зобов’язані поставити свій підпис перед початком кожної перевір�
ки підприємства. Якщо особа, що здійснює перевірку, відмовляється зареєструватися, підприємство має
право не допустити її до проведення перевірки. Реєстрації перевірок відводиться роль ефективного інс�
трументу регулювання частоти перевірок

2 Використання жур�
налу реєстрації пере�

вірок регулюється
Указом Президента

України “Про деякі за�
ходи щодо дерегуляції

підприємницької ді�
яльності” від 23 липня
1998 року № 817/98,

згідно з яким журна�
лу/книзі реєстрації

перевірок відводиться
роль ефективного інс�
трументу регулювання

частоти перевірок.
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Згідно з результатами дослідження, у 2003 році 71% підприємств мали журнал реєстрації перевірок. З тих
респондентів, які мають журнал перевірки, 85% респондентів відзначили, що представники органів контро$
лю завжди або як правило заповнюють журнал при проведенні планових перевірок і понад 75% зазначили,
що журнал відвідувань інспектори заповнюють і при проведенні позапланових перевірок3.

Широко розповсюджена практика використання журналу реєстрації перевірок, тим не менше, дозволяє уни$
кати тільки деяких неправомірних дій інспекторів, і не дозволяє регламентувати кількість перевірок підпри$
ємства, тому її ефективність обмежена. Крім того, відповідальність інспекторів за неправомірні дії під час пе$
ревірок передбачена не для всіх органів контролю. 

3В Указі Президента
України "Про деякі за�
ходи щодо дерегуляції
підприємницької ді�
яльності" визначено
два види перевірок �
планова та позапла�
нова виїзна перевір�
ка. Плановою вважа�
ється перевірка, кот�
ра передбачена пла�
ном роботи органу
контролю і проводить�
ся не частіше одного
разу на рік. Позапла�
новою вважається пе�
ревірка, котру не пе�
редбачено планом ро�
боти, і проводиться
вона за наявності
обставин, котрі вказа�
ні у п.4 даного указу.
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71%
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29%

9%

15%

23%

53%

�������!� Підприємці активно використовують журнал реєстрації 
перевірок

За неправомірні дії інспекторів під час проведення перевірки відповідальність передбачена для службов�
ців митних органів, КРУ, міліції, фондів соціального страхування тимчасової непрацездатності, соціально�
го страхування від нещасних випадків, Інспекції контролю за якістю лікарських засобів, Державної інспек�
ції по цінних паперах. Для інших служб (включно з податковою інспекцією, пожежною інспекцією, санепі�
демстанцією) відповідальність не визначена.4

4Ивченко О. М., “Про�
верки органами кон�
троля субъектов пред�
принимательства”, 
Київ, 2003.Серед респондентів, не згодних з діями органів контролю у зв’язку із санкціями, прийнятими після перевірок,

тільки третина оскаржила такі дії. 

70 60 50 40 30 20 10 0 10 20 4030

%

Не оскаржували санкції, хоч і були з ними незгодні Доводилось оскаржувати санкції

67% 33%

�������!�! Практика оскарження неправомірних дій інспекторів у зв'язку 
із санкціями, накладеними внаслідок перевірок, застосовувала
лише третина підприємств, не згодних з такими діями 
% респондентів, які мали підстави для оскарження неправомірних дій органів контролю 
у зв'язку із санкціями, накладеними внаслідок перевірок у 2003 році 
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Незважаючи на те, що тільки невелика частина підприємців звертається до суду для оскарження рішення, ре$
зультати такого оскарження можуть бути позитивними. 

Великі підприємства більш активні в обстоюванні своїх інтересів у суперечках з органами контролю. 

В останні роки вимальовується і позитивний досвід оскарження рішень, особливо у суперечках з органа�
ми контролю. Мені доводиться представляти в суді права підприємців, і судові органи частіше приймають
рішення на користь підприємців.  

У мене випадок був – я виграв процес, оскаржив рішення про стягнення штрафу. Я знав, що мав рацію.
Багато залежить від юриста. У нас, одначе, часто не хочуть сперечатися з органами контролю, звикли з
державою не сперечатися.

Учасники фокус�групи  

80 60 40 20 0 20 6040 80

%

Великі  
(251$1000 працівників)

Середні  
(51$250 працівників)

Малі 
(11$50 працівників)

Мікро  
(1$10 працівників)

37% 63%

50% 50%

63% 37%

69% 31%

Не доводилось оскаржувати санкції, хоч і були з ними незгодні

 Оскаржували санкції

�������!��" Великі підприємства частіше оскаржують дії органів контролю у
зв'язку з накладенням санкцій після перевірок 
% респондентів, які мали підстави для оскарження неправомірних дій органів контролю 
у зв'язку із санкціями, накладеними внаслідок перевірок у 2003 році 

Порядок, у якому органи контролю можуть перевіряти господарчу діяльність підприємств, встановлено Ука$
зом Президента України «Про деякі заходи щодо дерегуляції підприємницької діяльності»5. Згідно з даним ука$
зом, органи контролю мають право приймати нормативні акти, спрямовані на регламентацію порядку про$
ведення перевірок суб’єктів підприємництва за умови обов’язкового узгодження з Державним комітетом з
питань регуляторної політики та підприємництва.6 Однак, окрім двох$трьох винятків, таких актів практично не
існує.

Процес проведення перевірок системно і цілісно не регулюється жодним нормативним актом, і це впливає
на зниження рівня прозорості процедур проведення перевірок, дублювання функцій органів контролю і роз$
ходження у процедурах проведення перевірок як серед різних органів контролю, так і серед органів контро$
лю національного та регіонального рівнів. 

На відміну від багатьох західних країн, в Україні органи контролю та бізнес не є партнерами і не зможуть
ними стати у найближчому майбутньому. Причин для цього песимістичного прогнозу декілька. Перша і го�
ловна – це ментальність (держслужбовець – апріорі повелитель, бізнесмен – прохач, закони не діють). У
межах подібної ментальності вибудовується і відповідний незугарний законодавчий ряд, коли розмитість і
суперечливість нормативних актів дозволяють органам виконавчої влади вибирати вигідний для виконан�
ня закон, по�своєму його трактувати і реалізовувати так, щоби забезпечити необхідний для них результат7.

5Указ Президента Ук�
раїни "Про деякі захо�

ди щодо дерегуляції
підприємницької діяль�

ності" № 817/98 (від
23 липня 1998 року).

6 Розділ 8 Указу Пре�
зидента України "Про
деякі заходи щодо де�

регуляції підприєм�
ницької діяльності" 
№ 817/98 (від 23
липня 1998 року).

7 Защита от всесилия,
“Комп&ньон”

№27 (387)
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Дві третини опитаних підприємців вважають прийняття закону, який би регулював процедури проведення пе$
ревірок, найбільш ефективним інструментом для зменшення кількості перевірок з боку органів контролю. 

Існує необхідність систематизації процедур контролю на законодавчому рівні й удосконалення конкретних
процедур. На даний момент очевидним є дублювання функцій деяких органів. 

Представник органу контролю 

Використання журналу  
реєстрації перевірок

Вплив місцевої влади  
на органи контролю

Перехід на спрощену  
систему оподаткування

Прийняття закону про перевірки

Подача скарг та позовів до суду

Неофіційні виплати

0 10 20 30 40 50 60 70
%

68%

32%

12%

11%

11%

10%

�������!��� Прийняття закону, який би регулював процедури проведення 
перевірок, є найбільш ефективним інструментом для зменшення
кількості перевірок
% респондентів

Понад 30% підприємців вважають, що зменшити кількість перевірок допоможе перехід підприємства на
спрощену систему оподаткування. 

На думку учасників фокус$груп, на ситуацію можуть вплинути також бізнес$асоціації, якщо вони візьмуть на
себе роль виразників інтересів підприємців і братимуть активнішу участь у формуванні нормативно$право$
вої бази. 

Рекомендації
1. Законодавчо закріпити уніфіковані вимоги до змісту нормативних актів, які регулюють процедури пере$

вірок.

2. Повноваження на прийняття нормативних актів, які регулюють процедури перевірок, віднести до компе$
тенції Кабінету Міністрів України. 

3. Переглянути технічні норми та вимоги органів контролю з метою їх спрощення та усунення застарілих ви$
мог та норм. Норми затвердити постановою Кабінету Міністрів України.

4. Запровадити систему проведення перевірок на основі оцінки рівня і видів ризиків для безпеки та здо$
ров’я, пов’язаних з проведенням того чи іншого виду підприємницької діяльності.  

5. Розробити і впровадити типовий регламент роботи органів контролю, в якому мають бути чітко розписа$
ні як права та обов’язки інспекторів під час перевірки, так і права та обов’язки підприємств, які переві$
ряють. Регламент повинен містити також повноваження на здійснення контрольної діяльності та уніфіко$
вані операційні процедури для кожного органу контролю. 

6. Запровадити в органах контролю, які здійснюють перевірки, контрольні списки запитань, за якими буде
проводитись перевірка. Ці контрольні списки питань також стануть дієвим інструментом недопущення
втручання окремих інспекторів у сфери, які не входять до їхньої компетенції. 

7. Розглянути можливість наближення до європейських стандартів і скасувати практику перерахування час$
тини штрафів на рахунки органів контролю. Скасувати планування штрафних надходжень під час бюджет$
ного процесу. 
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Згідно з результатами опитування, два з трьох українських підприємств планували вкладати кошти у розви$
ток бізнесу у 2003 році. Більшість з них (71%) зверталися за фінансуванням виключно до внутрішніх джерел
фінансування, кожне десяте зверталося тільки до зовнішніх джерел, решта – поєднували внутрішні та зовніш$
ні джерела. 

Причина такої «непопулярності» зовнішнього фінансування полягає, очевидно, у «популярності» внутрішніх
джерел, а ситуація змінюватиметься у процесі розвитку фінансового ринку в країні. Як відомо, розвиток фі$
нансового (як і будь$якого іншого) ринку залежить від можливостей інвесторів забезпечити повернення
вкладених ресурсів, тобто можливостей, які, у свою чергу, залежать від дотримання прав власності у країні.
Окрім того, поширення внутрішніх джерел фінансування пояснюється переважанням в економіці мікро$ та
малих підприємств, більшість із яких інвестують у свій бізнес, звертаючись переважно до внутрішніх джерел. 

Небанківські позики*

Безпроцентні позики

Кошти партнера/інвестора

Банківські кредити

Особисті кошти

Лізинг

Державні фонди

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
%

46%

25%

10%

3%

2%

2%

1%

��������"�� Зовнішні джерела фінансування залишаються непопулярними 
% респондентів, які планували вкладати кошти у розвиток бізнесу

* безвідсоткові позики – кошти, передані у користування на визначений строк відповідно до договорів, які не передбачають
нарахування відсотків або надання інших видів компенсацій як оплату за користування цими коштами

� Лише 25% підприємств, які планували вкладати кошти в розвиток бізнесу у 2003 році, звер$

нулися до банківського фінансування. Частка підприємств, які отримали кредит 2003 року (від

загальної кількості тих, що зверталися за кредитом), зросла порівняно з 2002 роком на 9 про$

центних пунктів і становила 79%.  

� Високі процентні ставки були причиною того, що 35% підприємств не зверталися до банків. 

� Порівняно з 2002 роком зросла частка довгострокових кредитів (3$5 років) – з трьох до вось$

ми відсотків від загальної кількості отриманих кредитів. Поряд з тим, частка кредитів, виданих

на термін понад п’ять років, залишається незначною (менше одного відсотка). Це означає, що

банківське фінансування ще не стало реальним джерелом для інвестиційних заходів на під$

приємствах України. 

� Лише 4% українських підприємств, що планували придбати обладнання, намагалися викорис$

товувати лізинг для оновлення основних фондів, хоча потенційний попит на фінансування та$

кого типу є достатньо високим – у кожного третього підприємства (34%) була потреба придба$

ти нове обладнання у 2003 році. 
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Банки є найбільш поширеними джерелами зовнішнього
фінансування. Зросла частка підприємств, 
які отримали кредит у банку 
Хоча лише 25% підприємств, які планували вкладати кошти у розвиток бізнесу, зверталися до банків, проте
банки були найбільш поширеним зовнішнім джерелом фінансування для підприємств. 

Згідно з даними опитування, більшість підприємств, які зверталися до банків, отримали кредит. Частка під$
приємств, які отримали кредит у 2003 році (від загальної кількості тих, що зверталися за кредитом), зросла
порівняно з 2002 роком на 9 процентних пунктів і становила 79%.  

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

%

Внутрішні

Джерела фінансування:

Середні  
(51$250 працівників)

Малі  
(11$50 працівників)

Мікро  
(1$10 працівників)

Великі  
(251$1000 працівників)

Внутрішні та зовнішні Зовнішні

77% 15% 8%

65% 26% 9%

53% 34% 13%

32% 55% 13%

��������"�� Мікро2 та малі підприємства зверталися переважно 
до внутрішніх джерел фінансування 
% респондентів, які планували вкладати кошти у розвиток бізнесу

2003 рік

2002 рік

100 20 30 40 50 60 70 80 90 100

%

Середні  
(51$250 працівників)

Малі  
(11$50 працівників)

Мікро  
(1$10 працівників)

Великі  
(251$1000 працівників)

94%
87%

93%
80%

92%
66%

73%
70%

��������"�� Імовірність отримання кредиту зросла
% респондентів, які зверталися до банку за кредитами

Найбільше зросла кількість успішних звернень до банків серед малих підприємств (з 66% у 2002 році до 92%
у 2003 році), найменше – серед мікропідприємств. Причини найменшого приросту успішності мікропідпри$
ємств в отриманні кредиту, як і причини, через які мікропідприємства були найменш успішними в отриманні
кредитів, є типовими для бізнесу такого розміру.  

По$перше, відволікання будь$кого із співробітників для роботи над оформленням кредиту більше відчуваєть$
ся на мікропідприємствах – тривалість оформлення кредитів стала перешкодою при отриманні кредиту для
більшої частки мікропідприємств, аніж серед підприємств іншого розміру. 

По$друге, капіталомісткість виробництва у мікропідприємств є, як правило, нижчою, ніж у більших за розмі$
рами підприємств, а, отже, і можливості забезпечення кредиту та інвестування власних засобів у проект у них
менші. 
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Хоча незадоволення високими процентними ставками 
зменшилося, проте ставки за кредитами залишаються 
надто високими для підприємств 
Зниження процентних ставок за кредитами у 2003 році вплинуло на підприємства. За результатами опиту$
вання, рівень невдоволення керівників підприємств високими процентними ставками за кредитами у 2003
році істотно зменшився. Якщо у 2002 році вони (ставки) були однією з причин відмови звертатися до банку
для двох третин (68%) підприємств, то у 2003 році „незадоволених” високими процентними ставками стало
вдвічі менше (35%).

Вищий рівень невдоволення високими процентними ставками серед підприємств середнього та великого роз$
міру є радше результатом більших потреб у банківському фінансування (малі за розмірами підприємства рідше
звертаються до зовнішніх джерел фінансування), і, відповідно, вищої чутливості до впливу цього фактору. 

Тим не менше, враховуючи обмеженість попиту на кредитні ресурси (за даними Національного банку України,
обсяги наданих кредитів у гривні 2003 року були навіть меншими, ніж обсяги залучених депозитів), можна при$
пустити про те, що банківські кредити залишаються надто витратними для підприємств України. 

... банки також зацікавлені у поверненні кредиту, тому звертають увагу на репутацію підприємства та стаж
його роботи. Якщо мова йде про підприємство, котре пропрацювало на ринку понад 2�3 роки, то шанси
отримати кредит зростають. Мікропідприємства часто не викликають довіри у банків, оскільки немає га�
рантії, що таке підприємство зможе втриматися на ринку й повернути кредит, а не згорнеться вже завтра...
банк вимагає наявності певної суми на балансі підприємства, як гарантії. Дуже часто мікропідприємства
не можуть цього забезпечити... 

Учасник фокус�групи.

Середня реальна процентна ставка за кредитами знизилася з 20% у 2002 році до 10% у 2003 році. При
незмінній ставці за кредитами в іноземній валюті (12%), падіння середньої ставки відбулося виключно за
рахунок зниження ставки за кредитами у гривні (з 25% 2002 року до 18% 2003 року), а також за рахунок
підвищення інфляції (споживчі ціни зросли на 1% у 2002 році і на 5% у 2003 році; ціни виробників зросли
на 3% у 2002 році та на 8% у 2003 році).

2003 рік

2002 рік

100 20 30 40 50 60 70 80 90
%

Середні  
(51$250 працівників)

Малі  
(11$50 працівників)

Мікро  
(1$10 працівників)

Великі  
(251$1000 працівників)

48%
73%

47%
78%

31%
64%

36%
68%

��������"�� Високі процентні ставки у 2003 році були перешкодою 
для меншої кількості підприємств 
% респондентів, котрі не зверталися до банку через надміру високі процентні ставки

По$третє, більшість мікропідприємств є «молодшими» за підприємства з вищою кількістю працівників (це при$
родно, адже більшість підприємств у процесі розвитку або збільшує обсяги виробництва, або зникає), відпо$
відно, існування достатньої кредитної історії у мікропідприємств є менш вірогідним, аніж у підприємств інших
розмірів.



Незважаючи на зміни в бік довгострокового кредитування, 
частка кредитів на термін понад 5 років залишається незначною
За даними опитування, у 2003 році відбувся зсув у бік довгострокового кредитування. Порівняно з поперед$
нім роком, частка довгострокових кредитів (3$5 років) зросла з 3% до 8% від загальної кількості отриманих
кредитів. 
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Понад 3 роки

Терміни кредитування:

2003 рік

2002 рік

Від 1 до 3 років

Менше року

8% 24% 67%

3% 21% 76%

��������"�� У 2003 році кредити стали "довшими" 
% респондентів, які отримали кредити

Тим не менше, не можна вважати, що банківське фінансування стало реальним джерелом для інвестиційних
заходів на підприємствах України. Згідно з опитуванням, частка кредитів, виданих на термін понад п’ять ро$
ків, залишається незначною (менше 1%). 

Ринок небанківських фінансових посередників є нерозвиненим 
Банки виявилися найпопулярнішим джерелом зовнішнього фінансування для підприємств, незважаючи на
нечасті звертання до них з боку підприємств. До небанківських фінансових посередників (установ1), за ре$
зультатами опитування, звернулося близько двох відсотків опитаних. 

Причини такої низької популярності небанківських фінансових посередників – ті самі, що й у невисокої попу$
лярності банків. 

По$перше, економічним суб’єктам вигідніше самим вкладати кошти, аніж залучати до цього фінансових по$
середників. 

По$друге, існує певна недовіра до вкладання «вільних» грошей у фінансові інститути через комерційні ризики
цих інститутів і, хоч і зменшені, проте все ж наявні ризики макрорівня (інфляція, знецінення валюти, зміни за$
конодавства та економічної політики). Це саме можна сказати стосовно комерційних ризиків підприємств
при вкладанні у них грошей самими фінансовими інститутами. 

По$третє, певна частина вільних коштів, котру підприємства можуть вкладати у власний бізнес, не може бути
вкладеною у фінансові інститути через її тіньове походження. 

Окрім зазначених ускладнень із залученням ресурсів, притаманних усім фінансовим посередникам, небан$
ківські фінансові посередники, за визначенням, стикаються з більшими, ніж у банків, проблемами із залу$
ченням вільних коштів. Причина полягає в тому, що формування грошових ресурсів небанківських фінансо$
вих інститутів не є депозитним, тобто наданими коштами їх власники не можуть розпоряджатися так вільно,
як депозитами.  

Тим не менше, зважаючи на масштаби інвестування з використанням внутрішніх джерел (71% респондентів
зверталися виключно до цих джерел), можна зробити припущення про те, що потенційний попит на послуги
фінансових посередників є значним, а його реалізація залежатиме від подальшого зниження рівня ризиків
та детінізації в країні, а також від здатності фінансових інститутів залучити вільні ресурси підприємств або їх
власників.  

1 Небанківська фінан�
сова установа – це
юридична особа, яка,
відповідно до законо�
давства, не є банком,
надає одну або декіль�
ка фінансових послуг і
яку внесено у відпо�
відний державний ре�
єстр фінансових за�
кладів у спосіб, вста�
новлений чинним за�
конодавством. 
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У лізингових компаній складне сьогодення, однак протягом 
наступних 223 років кількість звернень до лізингових кредитів 
може збільшитися втричі
Дослідження показало, що у кожного третього підприємства (34%) була потреба купувати  нове обладнання
у 2003 році. Однак лише чотири відсотки підприємств, які планували купувати обладнання, намагалися вико$
ристовувати лізинг для оновлення основних фондів. Три з чотирьох підприємств, які зверталися до цього ти$
пу фінансування, отримали лізингові кредити. 

Хоча ситуація покращилася порівняно з 2002 роком, коли послугами лізингодавців скористалися два відсот$
ки підприємств, що купували обладнання, проте лізинг як джерело фінансування інвестиційних потреб під$
приємств в Україні залишається непопулярним. На думку підприємств, головними причинами низької попу$
лярності фінансування активів за допомогою лізингу є недостатня пропозиція лізингових послуг. Ті підпри$
ємства, що зверталися за лізинговими послугами, зазначають також про інші обмеження з боку пропозиції
– жорсткі умови, недостатній вибір обладнання і т.п. 

Для порівняння: у країнах Європи на лізинг припадає від 15% до 30% інвестицій. За даними опитування, в
найближчому майбутньому попит на лізингові послуги зростатиме. Однак зростання попиту відбуватиметься
не за рахунок збільшення потреби підприємств у придбанні нового обладнання, а за рахунок частішого вико$
ристання підприємствами саме цього типу оновлення своїх активів. У найближчих два$три роки частка під$
приємств, які планують купувати обладнання, залишиться на рівні 34%. Більшу частину цих підприємств (59%)
складатимуть ті, що придбали обладнання у 2003 році. Однак, якщо у 2003 році за лізинговими послугами
зверталися чотири відсотки підприємств (від загальної кількості тих, що планували придбати нове обладнан$
ня), то в 2004$2006 роках до цього механізму фінансування планують звернутися вже 13% підприємств, що
бажають придбати обладнання. 

Головними гравцями на ринку лізингових послуг у 2003 році в Україні були вітчизняні компанії: комерційні
банки (до них за лізинговими послугами зверталося 46% підприємств) та лізингові компанії (40%). До інозем$
них лізингодавців звертались 16% підприємств від загальної кількості тих, хто планував отримати обладнан$
ня в лізинг. Лідером за кількістю виданих лізингових послуг є українські лізингові компанії. 

Причина цього полягає як у кращих умовах (розмір застави, відсутність передоплати, маркетинг на основі
“особистих зв’язків”), так і в більш лояльному ставленні до клієнтів (дві третини тих, хто звернувся до цих ком$
паній, отримали фінансування, порівняно з кожним другим підприємством з тих, що звернулися до комерцій$
них банків та однією третиною з тих, що зверталися до іноземних компаній).

Популярність банків пояснюється передусім їх кращим доступом до клієнтів та нижчими, порівняно з іншими
учасниками ринку, ставками. За іншими параметрами (вимоги щодо застави, попередньої плати, надання ім$
портного обладнання за гривні) вони є аутсайдерами ринку. 

Іноземні лізингодавці займають поки що невелику частку ринку, незважаючи на пропоновані ними приваб$
ливі процентні ставки та кращі можливості щодо придбання імпортного обладнання за гривні. Це пояснюєть$
ся передусім жорсткішими вимогами і, як наслідок, високим рівнем відмови в отриманні лізингових послуг
(переважна більшість підприємств, що звернулися до іноземних компаній в 2003 році, не отримали активів
у лізинг). За рештою параметрів «іноземці» знаходяться між українськими лізинговими компаніями та укра$
їнськими комерційними банками. 

Відбувається нав'язування обладнання. Я хочу цієї фірми обладнання закупити, а � ні, Ви повинні тільки тієї
фірми… Знову нема того ж таки партнерства… Я, наприклад, теж звертався, хотів придбати автомобіль,
так мені вказали який і в якій фірмі брати автомобіль…

Учасник фокус�групи

…Західні лізингові компанії висувають дуже жорсткі умови, жорсткіші, аніж банки, і надають тільки інозем�
не обладнання.

Учасник фокус�групи
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Мікро (1$10 працівників)

Малі (11$50 працівників)

Середні (51$250 працівників)

Великі (251$1000 працівників)

36% 32% 21% 11%

��������"�� Головним споживачем лізингових кредитів буде малий 
та середній бізнес  
% респондентів, які планували придбання обладнання в лізинг

Беручи до уваги те, що основними факторами при виборі лізингодавця є процентні ставки, особисті зв’язки
та можливість купувати імпортне обладнання за гривні, можна припустити, що іноземні компанії займають
міцне місце на ринку. 

За підрахунками, зробленими на основі результатів опитування, для підприємств з чисельністю працівників
до тисячі осіб у найближчі роки обсяг ринку лізингового фінансування може скласти від 300 до 500 млн. до$
ларів США на рік. При цьому більша частина обороту лізингових компаній припадатиме на мікро$, малі та се$
редні підприємства. 

Рекомендації

1. Національному банку України потрібно знайти спосіб підвищення стабільності через вплив на базові пове$
дінкові стимули банківської системи – як, наприклад, поліпшення корпоративного управління банками. 

2. Розвиваючи фондовий ринок чи впроваджуючи пенсійну систему, уряд зможе створити достатньо «дов$
гих» фінансових ресурсів, підштовхуючи, таким чином, до зниження процентної ставки. 

3. Реалізувати програми підвищення рівня знань підприємців про ефективність зовнішніх джерел фінансу$
вання і механізмів звертання до банківських кредитів, небанківських позик та лізингових ресурсів. 

4. Прийняти нормативні акти, які стимулюватимуть розвиток лізингу. Прискорена податкова амортизація,
знижені ставки ввізного мита, вдосконалені механізми повернення предмету лізингу у випадку неплато$
спроможності боржника підвищуватимуть рівень привабливості лізингу як механізму оновлення основ$
них фондів.
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� У 2003 році свою продукцію експортували 6% діючих підприємств. Ще близько 3% планували,

але не здійснили експортні операції.

� В Україні на експортні операції накладають нетарифні обмеження: процедури санітарного та

митного контролю, ліцензування й сертифікації товарів, які експортують; чинні терміни повер$

нення валютної виручки перешкоджають чотирьом з десяти підприємствам експортерам. 

� У 2003 році неповернення ПДВ стало проблемою для 54% респондентів$експортерів; біль$

шість респондентів не вважала звернення до суду дійовим заходом: у половині випадків, ко$

ли респондентам вдавалося виграти справу в суді, суму ПДВ у повному обсязі так і не було по$

вернуто.

� Експортні можливості підприємств обмежуються дією факторів «комерційного» характеру:

52% підприємств, що експортують власну продукцію, відчувають на собі негативний вплив

через конкуренцію на зарубіжному ринку з боку інших виробників.

� Експортери здебільшого підтримують вступ України в ЄЕП, а не СОТ.

За даними опитування, в 2003 році власну продукцію експортували 6% діючих підприємств України. Ще
близько 3% планували, але не здійснили експортні операції. Сім з десяти підприємств$експортерів продають
власну продукцію до країн СНД, кожне третє підприємство – до Європи, а кожне п’ятнадцяте – до країн Азії.

Більше половини експортерів вважає експортну діяльність 
складною

Серед підприємців, що займаються  експортом, складним цей процес вважають 61% підприємців. При цьо$
му значимішим результатом опитування стало те, що так вважає ще більша частина респондентів серед тих,
хто планував займатися експортом. Цей факт може стати перешкодою для подальшого розвитку експортної
діяльності підприємств України.

Чому підприємці вважають експорт складним процесом? Які фактори впливають на таке ставлення підпри$
ємців до експортної діяльності? Результати опитування виявили перешкоди для розвитку експортної діяль$
ності українських підприємств. Ці перешкоди можна об’єднати у дві групи: ті, що пов’язані з нетарифним1 ре$
гулюванням, та перешкоди комерційного характеру.

1 Нетарифні обмеження – сукупність економічних та адміністративних заходів, що виходять за межі митно�тарифних
обмежень, спрямованих на регулювання зовнішньої торгівлі. Наприклад, квоти, процедури митного або санітарного
контролю.

Не експортували, 
але планували

Експортували

90 80 70 60 50 2040 0 20 30 4010 10 50

%

17% 66% 17%

17% 44% 28% 11%

Дуже складно

Скоріше складно

Скоріше просто

Дуже просто

����������� Для тих, хто не займався експортом, цей процес здається
складнішим  
% респондентів
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Експорту з України перешкоджають тарифні та нетарифні
обмеження, але найбільшими проблемами для експортерів 
є власне українські процедури

Результати опитування показали, що від антидемпінгових процедур проти українських товарів потерпають
43% експортерів, а квотування з боку країни$імпортера є перешкодою для кожного третього підприємства,
що експортує або планує експортувати продукцію.

Українські підприємства відчувають тиск нетарифних обмежень у розвитку своєї експортної діяльності не ли$
ше з боку країн, де знаходяться їхні експортні ринки, а й з боку України, що важливіше: процедури митного
контролю вважають перешкодою 56% експортерів, процедури ліцензування та сертифікації товарів, що екс$
портуються – відповідно, 36% і 34%, чинні терміни повернення валютної виручки – 44%.

Як показали результати дослідження, причини цих обмежень лежать у площині недосконалості самих проце$
дур, які проходять підприємства у відносинах з державою. 

Тривалі процедури

Складні процедури,  
незрозумілі вимоги

Багато документів

Часто змінюються процедури

Неофіційні платежі

Недоступність / брак інформації

80 60 40 20 0 20 40 60 80

%

12% 46% 34% 7%

8% 46% 37% 9%

21% 43% 31% 5%

23% 40% 32% 5%

14% 30% 41% 15%

2% 31% 49% 17%

Дуже серйозна перешкода

Серйозна перешкода

Незначна перешкода

Не вважаю перешкодою

����������� Велика кількість документів, часті зміни та тривалість процедур
– больові точки у відносинах експортера з державою 
% респондентів�експортерів

Окремою проблемою експортери вважають процедуру відшкодування ПДВ: її негативний вплив відчула на
собі половина українських експортерів, що брали участь в опитуванні.  
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За даними опитування, в середньому по країні експортерам вдавалося повернути трохи більше половини су$
ми сплаченого ПДВ (53% суми). При цьому респондентам, які зазначили, що в них не виникало проблем з від$
шкодуванням ПДВ, повертали в середньому дві третини (64%) сум, які належало відшкодувати, а решті рес$
пондентів – близько 44%.

Переважна більшість респондентів (87%), які мали проблеми з поверненням податку, не вважала за потріб$
не звернутися до суду для розв’язання проблеми. Очевидно, причина нечастого звернення до суду полягає в
неспроможності системи виконання судових рішень – у половині випадків, коли респондентам вдавалося
виграти справу в суді, суму ПДВ так і не було повернуто у повному обсязі.

Через недоліки в роботі судової системи більшість експортерів змушена була звертатися до посередників.
Лише 22% респондентів зазначили, що ніколи не користувалися послугами посередників для вирішення
проблеми. За даними опитування, послуги посередників коштують приблизно третину (31%) суми ПДВ, яку на$
лежить відшкодувати.

Затримка відшкодавуння ПДВ

Неповне відшкодування ПДВ

Неповернення ПДВ

0 5 10 15 20 3025
%

24%

15%

12%

����������� Проблема відшкодування ПДВ постає перед більшістю
експортерів
% респондентів�експортерів

У 2003 році проблема невідшкодування ПДВ торкнулася більшої
частини респондентів2експортерів. 
Більшість з них не вважала звернення до суду дійовим заходом

За результатами опитування, більше половини респондентів$експортерів зіткнулися з проблемою неповер$
нення ПДВ.



79Бізнес$середовище в Україні

ЕК
С

П
О

РТ

Незважаючи на те, що компаніям, які вважають, що не мають проблем з відшкодуванням ПДВ, вдається по$
вернути собі більшу частину суми ПДВ, яку належить відшкодувати, порівняно з компаніями, що користують$
ся послугами посередників (відповідно, 64% та 51% суми), очевидно, що не у всіх компаній є можливість са$
мостійно повернути сплачений ПДВ.

Примітним є те, що, незалежно від використання компанією послуг посередника або самостійного повернен$
ня суми сплаченого ПДВ, певну частину суми, яку належить відшкодувати, цій компанії не повертають: при ко$
ристуванні послугами посередника ця частина суми складає 18%, а при самостійному поверненні ПДВ – 36%.

Переважна частина експортерів, що брали участь в опитуванні, вважає, що до затримок з відшкодуванням
ПДВ причетні працівники Податкової адміністрації, Держказначейства та митних органів.

Митниця

Держказначейство

Наш партнер

Наше підприємство

ДПАУ

0 10 20 30 40 6050
%

16%

55%

11%

3%

2%

����������� На думку опитаних, ДПАУ є основною стороною, причетною до
затримок з поверненням ПДВ
% респондентів�експортерів
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ПДВ, який експортери 
повернули самостійно

ПДВ, для повернення  
якого експортери залучали 

посередників

51%

����������� Експортери не можуть повернути сплачений ПДВ 
у повному обсязі
% сум ПДВ, які належить відшкодувати
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Однак розглянуті фактори адміністративного та нетарифного регулювання експортної діяльності українських
підприємств виявилися менш значимими з точки зору експортерів. Опитування показало, що експортні мож$
ливості підприємства найбільше обмежувалися дією факторів комерційного характеру. Більше половини під$
приємств$експортерів відчувають негативний вплив через конкуренцію на закордонному ринку з боку інших
виробників. Примітним є те, що ця точка зору не залежить від того, на який ринок підприємство експортує
свою продукцію.

Окрім того серед обмежувальних факторів комерційного характеру є проблеми браку засобів для досліджен$
ня експортних ринків і просування своїх товарів.

Домінування факторів комерційного характеру (частка експортерів, які зіткнулися з проблемами через кон$
куренцію з боку закордонних виробників, є вищою, ніж частка тих, хто пов’язує перешкоди розвитку своєї
експортної діяльності з тарифними й нетарифними обмеженнями) пояснює ще один результат дослідження:
у 2003 році експортерів, які вважали, що членство України в Єдиному економічному просторі (ЄЕП) сприяти$
ме розвитку їх бізнесу, було менше, ніж експортерів, які сподівалися на вигоди від членства України у Світо$
вій організації торгівлі (СОТ). 

Експортери більше підтримують вступ України до ЄЕП, ніж до СОТ
Згідно з результатами дослідження, більшість експортерів України не проти інтеграції країни в торгові та еконо$
мічні союзи. Третина респондентів висловилася за вступ України як до СОТ, так і до ЄЕП, чверть респондентів
вважає, що інтеграція не позначиться на їхньому бізнесі, а проти цих об’єднань виступає лише 2% опитаних.

За останні десять років загальна частка Росії, Білорусі та Казахстану в товарообігу України скоротила�
ся з 53% до 30%. Причиною зменшення стало, головним чином, збільшення обсягів торгівлі з іншими
країнами. Враховуючи той факт, що більшість цих країн є членами СОТ, зацікавленість у приєднанні до
СОТ в Україні продовжує зростати. Ще 1993 року країна подала заяву про вступ до СОТ і наприкінці
2003 року підписала протоколи про взаємний доступ на ринки товарів і послуг з 20 країнами. Як ві�
домо, подавши заявку на членство в СОТ, Україна зобов'язалася істотно не змінювати свою зовніш�
ньоторговельну політику. Однак у вересні 2003 року президенти Білорусі, Казахстану, Росії та Украї�
ни підписали угоду про формування між цими країнами Єдиного економічного простору.

Складна міжнародна логістика

Потрібно знати ціноутворення

Проблеми довіри / безпеки

Висока вартість просування  
товару за кордоном

Пошуки партнера

Потрібно знати міжнародні  
правила оплати

Мовний бар'єр

60 40 20 0 20 40 60 80 100

%

2% 24% 23% 51%

3% 20% 22% 56%

5% 26% 21% 48%

9% 48% 15% 28%

4% 26% 17% 53%

1% 18% 28% 53%

2% 8% 57% 33%

Дуже серйозна перешкода

Серйозна перешкода

Незначна перешкода

Не вважаю перешкодою

����������� Витрати на просування товару за кордоном – головна
"комерційна" перешкода для експорту
% респондентів�експортерів
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Незважаючи на те, яким чином уряд вирішуватиме згадане питання, слід зазначити, що, за даними дослід$
ження, інтеграцію «на схід» (до ЄЕП) підтримує переважна частина експортерів (60% респондентів зазначили,
що вступ до ЄЕП сприятиме їхньому бізнесу); натомість за інтеграцію «на захід» (до СОТ) висловилися 44% рес$
пондентів. Орієнтація українських експортерів здебільшого на ринки країн СНД, крім меншої конкуренції на
цих ринках порівняно з ринками західних країн, викликана ліберальнішими ставками мита, яке слід сплачу$
вати при експорті в ці країни. Серед інших причин такої позиції варто зазначити вже згаданий брак коштів
на дослідження зовнішніх ринків і просування своїх товарів. Дослідження і просування на західних ринках
експортери сприймають як складніші й витратніші для розвитку своєї зовнішньоторговельної діяльності по$
рівняно з ринками країн СНД.

Рекомендації
1. Зменшити чинні нетарифні обмеження для експортерів всередині країни. Розробити й запровадити пла$

ни поетапного спрощення процедур експорту та зменшення кількості необхідних документів.

2. Мотивувати керівництво ДПАУ, Митного комітету та Держказначейства вирішити проблему затримок з
поверненням ПДВ.

3. Розглянути можливість поширення баз даних про імпортерів для українських експортерів.

4. Активізувати роботу торгових відділів посольств України за кордоном. Поставити зростання експорту Ук$
раїни до окремих країн як основний індикатор успішності такої роботи.



Детальна інформація про дослідження
Опитування (первинний збір даних) було проведено у період з 26 квітня до 9 червня 2004 року незалежною
маркетинговою компанією, що має багаторічний досвід проведення подібних опитувань в Україні та за її ме$
жами.

Інтерв’ю з респондентами проводилися за допомогою анкети, що містила 155 комплексних запитань про ре$
гуляторні процеси і перешкоди, з якими підприємці можуть стикатися у своїй щоденній практиці. Анкета скла$
далася з трьох частин: основна анкета (105 запитань), анкета самозаповнення (43 запитання), призначена
для перших осіб на підприємствах, а також анкета бухгалтера (7 запитань).

Результати аналізу даних, одержаних у процесі опитування, було протестовано в тематичних фокус$групах, де
підприємці та експерти могли висловити свою думку про відповідність одержаних результатів реальному ста$
ну підприємницького середовища. Ці думки враховано у звіті. Окрім того, було проведено ряд особистих ін$
терв’ю з представниками державних структур, які безпосередньо здійснюють регулювання підприємницької
діяльності в межах своїх повноважень. Ці дані також враховано у звіті.

Характеристика вибірки    
Вибірку для дослідження було сформовано таким чином, що одержані результати є репрезентативними для
сектора мікро$, малих, середніх і великих підприємств України.

У процесі дослідження було опитано 2500 керівників мікро$, малих, середніх і великих підприємств, що діють
у всіх 23 обласних центрах України, містах Києві та Сімферополі і репрезентують усі головні галузі економіки
країни. Таким чином, критеріями формування вибірки стали:

� розмір підприємства (мікро$, мале, середнє, велике);
� сфера господарської діяльності підприємства (галузь економіки);
� місцезнаходження підприємства (обласний центр, міста Київ та Сімферополь).

Склад вибірки відповідає вказаним параметрам сукупності діючих підприємств в обласних центрах, містах
Києві та Сімферополі. Вибірку було сформовано відповідно до даних Державного комітету статистики Украї$
ни станом на 01.01.2004 року. При аналізі одержаних даних застосовувалася процедура зважування – при$
ведення статистичних показників до норми для забезпечення репрезентативності деяких галузей і типів під$
приємств відповідно до їх частки у досліджуваній сукупності. Необхідність зважування обумовлена наявністю
у вибірці достатньої кількості респондентів на рівні кожного міста, галузі і розміру підприємств, питома вага
яких у вибірці не завжди відповідала пропорціям досліджуваної сукупності. Застосування зважування забез$
печило даним  характер репрезентативності. Завдяки розробленій методиці та чіткому дотримуванню її ви$
мог результати дослідження можна поширювати на всю досліджувану сукупність підприємств.

Респондентами стали перші особи на підприємствах, що володіли максимальною інформацією про підприєм$
ницьке середовище, в якому працює їхнє підприємство (тобто керівники, які самі здійснювали процедури ре$
єстрації, одержували дозволи, узгодження, ліцензії, сертифікати для даного підприємства або керували спів$
робітниками, які здійснювали такі процедури; керівники, які приймали рішення про фінансування діяльності
підприємства, про експорт продукції, мали повну інформацію про перевірки підприємства контрольними ор$
ганами та були компетентними в різних питаннях оподаткування діяльності їх підприємства).
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Мета дослідження:

Об’єкт дослідження:

Метод дослідження:

Вибірка:

Оцінка стану підприємницького середовища в Україні за підсумками діяльності 
підприємств у 2003 році.

Думка керівників діючих підприємств обласних центрів України, міст Києва та
Сімферополя.

Опитування підприємців на їхніх робочих місцях за методом структурованих
особистих інтерв’ю, тематичні фокус$групи, а також особисті інтерв’ю з пред$
ставниками державних органів.

Багатоступенева, районована, квотна, випадкова на етапі відбору респонден$
тів, загальною чисельністю 2500, репрезентативна для масиву мікро$, малих,
середніх і великих підприємств України. Окрім того, додатково було опитано
300 підприємств$експортерів1. 

1 Отримані результати є репрезентативними. Їх було використано для аналізу перешкод в експортній діяльності українських
підприємств.
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У сформованій вибірці точно відображено структуру сектора малого та середнього бізнесу України за розмі$
рами діючих підприємств: мікропідприємства – з кількістю працівників до 10 осіб; малі підприємства – від
10 до 50 осіб; середні підприємства – від 51 до 250 осіб; і великі підприємства – від 251 до 1000 осіб2. Най$
більші підприємства (понад 1000 працівників) виключені з вибірки, оскільки їх залучення ускладнювало по$
рівняльний аналіз з малими та мікропідприємствами.

Вибрані для опитування підприємства репрезентували всі значимі для приватного сектора галузі економіки
України, за винятком сільського господарства. 

2 Вказана кількість
працівників для пев�
ного розміру підпри�
ємства є загально�
прийнятою, тобто та�
кою, що використову�
ється в багатьох євро�
пейських державах,
вона є зручною для
аналізу та звичною
для сприйняття. Вка�
зана кількість, однак,
не збігається з відпо�
відними критеріями,
визначеними в поло�
женнях Господарсько�
го Кодексу України,
який набрав чинності
01.01.2004 року, і
відповідно до якого
розмір підприємства
визначають  за такою
кількістю працівників:
мале підприємство �
до 50 осіб, середнє
підприємство – від 51
до 1000 осіб, велике
підприємство – понад
1000 осіб.  

Галузевий склад учасників опитування ������������

Промисловість

Будівництво

Торгівля

Громадське харчування

Транспорт

Фінансові послуги

Інші послуги

Підприємства металургії, машинобудування, обробної, харчової, паливної, хі$
мічної, нафтохімічної, целюлозно$паперової, а також легкої промисловості,
деревообробної та будівельних матеріалів, сектора телекомунікацій

Компанії, що надають послуги з будівництва

Підприємства оптової та роздрібної торгівлі

Ресторани, бари, кафе та їдальні

Вантажні перевезення, пасажирський громадський транспорт

Комерційні банки та страхові компанії, пенсійні фонди

Готелі, агентства нерухомості, видавничий бізнес, телекомунікації, інші 
підприємства сфери послуг

Галузь економіки ВВиидд  ддііяяллььннооссттіі  ппііддппррииєєммссттвв
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Будівництво

Промисловість

%
3% 1%

9% 

34%

18%

35%

����������� Структура вибірки за
галузями економіки
% респондентів

Належність підприємства$респондента до тієї чи іншої галузі економіки визначалася за видом діяльності,
який вважався основним в його роботі.

Склад вибірки за розмірами та сферою діяльності підприємств наведено в Таблиці 12.5.

Розподіл вибірки за регіональним розташуванням підприємств наведено в Таблиці 12.6.

До вибірки не ввійшли підприємства, що перебувають у державній власності, такі, що повністю або частково
фінансуються з державних коштів (бюджетні організації, в тому числі школи, муніципальні освітні та медичні
заклади та ін.). Абсолютна більшість підприємств$респондентів за організаційно$правовою формою були то$
вариствами з обмеженою відповідальністю (ТОВ). Меншу частку у вибірці складали приватні підприємства
(ПП), акціонерні товариства (АТ) і підприємства інших форм. 

Кількісний склад підприємств2респондентів за рoзмірами та
сферою господарської діяльності  

������������

Промисловість

Будівництво

Торгівля

Громадське харчування

Транспорт

Фінансові послуги

Інші послуги

Всього

121 129 296 133 679

68 81 177 32 358

409 160 64 11 644

41 38 72 22 173

16 24 15 – 55

13 5 9 2 29

243 183 122 14 562

911 620 755 214 2500

ММііккрроо ММааллее ССееррееддннєє ВВееллииккее ВВссььооггоо
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за регіональним критерієм 
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Вінниця
Дніпропетровськ
Донецьк
Житомир
Запоріжжя
Івано$Франківськ
Кіровоград
Київ
Луганськ
Луцьк
Львів
Миколаїв
Одеса
Полтава
Рівне
Сімферополь
Суми
Тернопіль
Ужгород
Харків
Херсон
Хмельницький
Черкаси
Чернівці
Чернігів

Всього

77
114
111
78
76
77
79

440
79
78
90
80

106
79
78
81
79
76
79

153
78
77
79
78
78

2500

Місто ККііллььккііссттьь  ппііддппррииєєммссттвв$$рреессппооннддееннттіівв

Похибка вибірки складає 2%.
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Реєстрація
Протягом семи років (до 1 липня 2004 року) порядок реєстрації залишався в цілому без змін і регулювався
Законом України «Про підприємництво», а також Постановою Кабінету Міністрів України №740 від 25 серпня
1998 року.

Кожне нове підприємство мало одержати свідоцтво про державну реєстрацію, код ЄДРПОУ та дозвіл на ви$
готовлення печатки, зареєструватися в чотирьох фондах і податковій інспекції, відкрити рахунок у банку.

Схеми порядку реєстрації за звичайною процедурою1 та в єдиних офісах, що діяли до набрання чинності но$
вим законом «Про державну реєстрацію юридичних осіб і фізичних осіб – підприємців», подані на Схемі 1 та 2.
Діючий нині порядок реєстрації наведено на Схемі 3.
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Пенсійний фонд

Райдержадміністрація1

Управління статистики2

Фонд соціального страхування на випадок безробіття4

Фонд соціального страхування від нещасних випадків5

Фонд соціального страхування від тимчасової втрати працездатності6

Відділ внутрішніх справ

0

13

9

12
Банк

11

7(a$г)

Податкова міліція та податкова інспекція

8

#$%&��� Звичайна процедура реєстрації (199722004 рр.)

1 Схему побудовано за даними видання Центру комерційного права "Як зареєструвати підприємницьку діяльність", а також на
основі експертних даних.
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З 2002 року по всій Україні почали відкривати єдині офіси (реєстраційні палати, єдині вікна).

Ті самі етапи, що і для звичайної процедури. Різниця полягає в тому, що етапи 1$8 здійснюються відразу, в од$
ному приміщенні. Тобто всі документи підприємці подають представникам реєстраційних органів, зібраних в
одному приміщенні – єдиному офісі. Там само підприємці одержують оформлені документи.
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3 Пенсійний фонд

Райдержадміністрація1

1$8

Управління статистики2

Фонд соціального страхування на випадок безробіття4

Фонд соціального страхування від нещасних випадків5

Фонд соціального страхування від тимчасової втрати працездатності6

8 Відділ внутрішніх справ

0

13

9

12
Банк

Податкова міліція та податкова інспекція7

10

11

#$%&��� Реєстрація в єдиному офісі (200222004 рр.)
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1 липня 2004 року набрав чинності закон «Про державну реєстрацію юридичних осіб і фізичних осіб – під$
приємців», мета якого полягала в реалізації принципу «єдиного вікна», що позбавляв підприємців від необ$
хідності відвідування органів для обов’язкового обліку (етапи 2$8). Однак з багатьох причин цей принцип
спрацьовує далеко не завжди.

У законі передбачено можливість зарезервувати назву майбутнього підприємства (етап А). Крім того, зміне$
но порядок видання свідоцтва про державну реєстрацію (етап 1).

12 листопада 2003 року скасовано вимогу про повідомлення Пенсійному фонду (етап 10).
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Пенсійний фонд

Управління статистики

Фонд соціального страхування 
на випадок безробіття

Фонд соціального страхування 
від нещасних випадків

Фонд соціального страхування від 
тимчасової втрати працездатності

Відділ внутрішніх справ

Органи повідомляються про реєстрацію підприємства 
по електронній системі через Єдиний державний  реєстр

Зберігається потреба відвідання відомств, зокрема, для одержання 
довідок, необхідних для відкриття рахунку в банку

Податкова міліція та 
Податкова інспекція

А 1

8

0

13

9

12
Банк

Підриємство само звертається до відповідних органів

7(a$г)

3

2

4

5

6

11

#$%&��� Реєстрація згідно з новим законом (з 1 липня 2004 року)
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Етапи процедури реєстрації

А

Етап А. (Лише для Схеми 3) Резервування назви підприємства (на 2 місяці, для акціонерних то$
вариств – 9 місяців). В райдержадміністраціях, міськвиконкомах (для міст обласного підпорядку$
вання), рай$, міськадміністраціях (для Києва та Севастополя).
Подають: а) заяву;

б) підтвердження оплати за резервування;
в) паспорт;
г) довіреність (для представника засновника).

Видається: Довідка з Єдиного державного реєстра про резервування назви.
Термін: 3 робочих дні 
Вартість: 34 грн. (6 дол. США)

0 Етап 0. Відкриття тимчасового рахунку в банку для зарахування статутного капіталу (для господар$
ських товариств). 

2

Етап 2. Отримання коду ЄДРПОУ2 в територіальному управлінні державної статистики
Подають*: а) заповнену облікову картку;

б) копію реєстраційної картки;
в) копії паспортів засновників, їх ідентифікаційні коди.

Видається: Довідка про внесення до ЄДРПОУ.
Термін: 5 днів (прискорена – 1 день).
Вартість: 15 грн. (3 дол. США) (прискорена – 31 грн. (5 дол. США)).

3

Етап 3. Облік у Пенсійному фонді України*
Подають: а) заяву;

б) копію реєстраційної картки з позначкою про реєстрацію;
в) копію довідки про внесення до ЄДРПОУ.

Видається: а) повідомлення;
б) довідка для подання в банк.

Термін:    не встановлено. 
Вартість: безкоштовно.

1

Етап 1. (Для Схем 1 та 2) Отримання свідоцтва про державну реєстрацію, яке видавалося у
відділах реєстрації при рай$, міськвиконкомах або рай,$міськдержадміністраціях.
Подають: а) статутні документи;

б) заповнену реєстраційну картку;
в) підтвердження оплати реєстраційного збору;
г) підтвердження внеску до статутного фонду;
ґ) угоду про оренду або купівлю приміщення.

Видається: а) свідоцтво про державну реєстрацію; 
б) статутні документи з позначкою органу державної реєстрації;
в) копію реєстраційної картки з позначкою про реєстрацію.

Термін:    5 робочих днів (прискорена – 1 робочий день) з дня подання всіх документів.
Вартість: 119 грн. (22 дол. США) (прискорена – 357 грн. (67 дол. США)).

1

(Лише для Схеми 3). У райвиконкомах міськради обласного значення, а також містах Київ та Се$
вастополь.
Подають: а) реєстраційну картку;

б) рішення засновників;
в) статутні документи;
г) підтвердження оплати реєстраційного збору;
ґ) довідку з Єдиного державного реєстру про резервування назви;
д) підтвердження внеску до статутного фонду;
е) паспорт;
є) довіреність;
ж) свідоцтво про державну реєстрацію;
з) статутні документи з позначкою органу державної реєстрації;
и) дві копії реєстраційних карток з позначкою про реєстрацію.

Термін:    3 робочих дні для реєстрації, 1 робочий день – оформлення свідоцтва.
Вартість: 170 грн. (32 дол. США).

2 ЄДРПОУ – Єдиний
державний реєстр
підприємств і органі�
зацій України.
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Етап 4. Облік у Фонді загальнообов’язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття (робочий орган фонду $ Центр зайнятості)*
Подають: а) заяву;

б) копію свідоцтва про державну реєстрацію; 
в) копію довідки про внесення до ЄДРПОУ.

Видається: повідомлення.
Термін: не встановлений.
Вартість: безкоштовно.

5

Етап 5. Облік у Фонді соціального страхування від нещасного випадку*
Подають: а) заяву;

б) копію свідоцтва про державну реєстрацію; 
в) копію довідки про внесення до ЄДРПОУ.

Видається: повідомлення.
Термін: 10 днів.
Вартість: безкоштовно.

6

Етап 6. Облік у Фонді соціального страхування від тимчасової втрати працездатності**
Подають: заяву.
Видається: повідомлення.
Термін: не встановлений.
Вартість: безкоштовно.

7

Етап 7. Облік в органах податкової служби
7а. Паспортний контроль у податковій міліції:
Подають усі реєстраційні документи, паспортні дані засновників, керівників, а також головних
бухгалтерів підприємств. 
7б. Облік у податковій інспекції як платника податків*
Подають: а) заяву (форма №1$ОПП);

б) копію свідоцтва про державну реєстрацію;
в) копію довідки про внесення до ЄДРПОУ
г) копію статутних документів з позначкою органу державної реєстрації;
ґ) копію договору оренди приміщення (юридична адреса підприємства);
д) копії паспортів засновників, керівників, головних бухгалтерів підприємства, 

їх ідентифікаційні коди;
е) копію довідки (форма №4$ОПП), якщо засновники – юридичні особи.

Видається: а) довідка про облік платника податків (форма №4$ОПП) та її копії; 
б) копія статутних документів з позначкою про податковий облік.

Термін: 2 робочих дні.
Вартість: безкоштовно.

Залежно від обраної підприємством форми оподаткування підприємство повинно зареєс"
труватися як платник ПДВ (7в) та/або як платник єдиного податку (7г).

7в. Облік у податковій інспекції як платника ПДВ
Подають: а) заяву (форма №1$Р);

б) платіжний документ про сплату суми за свідоцтво платника ПДВ.
Видається:свідоцтво платника ПДВ (форма №2$Р) та його копії.
Термін: 10 днів.
Вартість: 17 грн. (3 дол. США).
7г. Облік у податковій інспекції як платника єдиного податку (10% або 6% (потрібна  реєс$
трація як платника ПДВ (7в))
Подають: заяву.
Видається: свідоцтво про право сплати єдиного податку (6% або 10%).
Термін: 10 днів.
Вартість: безкоштовно.

* Документи слід подати протягом 10 календарних днів з дня одержання свідоцтва про державну реєстрацію.
** Документи слід подати протягом 20 календарних днів з дня одержання свідоцтва про державну реєстрацію.

Етапи процедури реєстрації

(Продовження)
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8

Етап 8. Отримання дозволу органу МВС на виготовлення штампу та печатки підприємства
(районний відділ внутрішніх справ)
Подають: а) заяву;

б) копію свідоцтва про державну реєстрацію та оригінал (подають при видачі дозволу);
в) 2 примірника ескізів печаток та штампів, затверджених керівником підприємства;
г) підтвердження оплати за видачу дозволу;
ґ) паспорт (подають при видачі дозволу).

Видається: а) дозвіл;
б)  проштамповані примірники ескізів печаток та штампів;
в) оригінал свідоцтва про державну реєстрацію (з відповідним штампом).

Термін: 5 робочих днів (3 робочих дні – прискорена).
Вартість: 51 грн. (10 дол. США, прискорена – до 150 грн. (28 дол. США)).

9

Етап 9. Оформлення рахунку в банку
Подають: а) заяву (як правило, потрібна особиста присутність осіб, уповноважених розпоряджатися

рахунком);
б) копію свідоцтва про державну реєстрацію;
в) копію статутних документів;
г) копію довідки про облік платника податків (форма №4$ОПП); 
ґ) банківську картку зі зразками підписів;
д) довідку про реєстрацію в Пенсійному фонді;
е) копію довідки про внесення до ЄДРПОУ;
є) копії повідомлень про облік у соціальних страхових фондах;
ж) паспорти або копії першої, другої сторінок та сторінок з пропискою паспортів осіб, 

уповноважених розпоряджатися коштами на рахунку;
з) довідки про присвоєння ідентифікаційного коду платника податків.

Видається: а) договір про відкриття рахунку; 
б) відривна частина довідки про реєстрацію в Пенсійному фонді, заповнена банком;
в) повідомлення для податкової інспекції.

Термін:    10 днів.
Вартість: згідно з тарифами банку (приблизно 100$200 грн. (19$38 дол. США)).

10

Етап 10. (Для Схем 1 та 2) Повідомлення Пенсійного фонду про відкриття рахунку в банку 
Подають: а) відривну частину довідки про реєстрацію в Пенсійному фонді, заповнену банком.
Термін подання: протягом 30 календарних днів з дня надання цієї довідки Пенсійним фондом для 

подання в банк. 
Даний етап скасовано згідно з Інструкцією НБУ №492 від 12.11.2003 р.

11

Етап 11. Повідомлення органу податкової служби про відкриття рахунку в банку
Подають: Повідомлення про відкриття рахунку в банку (за встановленою формою).
Видається: копія повідомлення з позначкою органу податкової служби.
Термін: протягом 3 робочих днів з дня відкриття рахунку в банку.

12
Етап 12. Повернення банку повідомлення органу податкової служби про відкриття рахунку
в банку

13 Етап 13. Відкриття рахунку в банку (з цього моменту дозволено операції з витрачання коштів)

Етапи процедури реєстрації

(Закінчення)
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Участь органів у єдиних офісах 
у деяких обласних центрах
(за даними опитування)

���������

Вінниця

Івано$Франківськ

Київ

Кіровоград

Львів

Рівне

Одеса 

Запоріжжя

Полтава

Донецьк

Всі (9)

Всі (9)

Всі (9)

Всі (9)

Всі (9)

Всі (9)

7

7

6

4

Місто ККііллььккііссттьь  ооррггаанніівв  ((ппооссллуугг))

Еволюція процедури реєстрації���������

Районна державна адміністрація 
(свідоцтво про державну реєстрацію)

Управління статистики 

Пенсійний фонд

Фонд соціального страхування 
від нещасного випадку на виробництві 

Фонд соціального страхування 
на випадок втрати працездатності

Фонд соціального страхування на випадок
безробіття

ДПА

МВС (дозвіл на виготовлення печатки)

Банк

14

4

7

4

4

4

4

Процедура реєстрації ЗЗввииччааййннаа  ппррооццееддуурраа ЄЄддиинниийй  ооффіісс ДДеерржжааввнніі  ррееєєссттррааттооррии

Час дії 1998 � 2004 рр. 2002�2004 рр. З 1 липня 2004 р.

Органи

Загальна середня тривалість процедури 38 20 11

Кількість робочих днів, затрачених на процедури в 2003 році

* Дані опитування. Загальна кількість робочих днів, затрачених на реєстрацію та постановку на облік відрізняється від суми днів у кожно�
му органі, оскільки постановку на облік у соціальних фондах можна здійснювати одночасно.
**За новим законом, реєстраційні процедури триватимуть не більше 4 робочих днів (3 �  на реєстрацію  та 1 � для оформлення свідоцтва).
***Дані опитування. Два останніх відомства відокремлені для зручності порівняння трьох підходів до реєстрації. Крім того, процедури в
цих відомствах у цілому залишилися без змін. Оскільки для відкриття банківського рахунку потрібне  формальне підтвердження про по�
відомлення Пенсійного фонду та податкового органу, то відкриття рахунку в банку вважається складовою процедури реєстрації. Вимоги
повідомлення Пенсійного фонду було скасовано в листопаді 2003 року.

32* 19* 4**

7***
7

2
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Основні принципи нормативного регулювання процедур видачі
дозволів у країнах ЄС та в Україні���������

Необхідність отримання дозволів, як правило, ви$
значається законами.

Відсутня законодавча заборона, і, відповідно, іс$
нує масова практика встановлення обов'язковос$
ті дозволів відомствами та місцевими органами
влади, органами місцевого самоврядування. 

Необхідність отримання дозволів встановлюєть$
ся законами.

Отримання дозволу є обов'язковим тільки у то$
му випадку, коли це прямо передбачено зако$
ном.

Значна частина процедур видачі дозволів не є пуб$
лічною, зважаючи на їх затвердження норматив$
ними актами відомств, місцевих органів влади та
місцевого самоврядування.  

Процедури видачі дозволів є завше публічними,
зважаючи на їх визначеність у законах та нор$
мативних урядових актах.

Закони в переважній більшості випадків не регу$
люють процедурні аспекти видачі дозволів. Умови
видачі дозволів (матеріальні та процесуальні кри$
терії; вартість процесу; вимоги стосовно докумен$
тів і т.п.) регулюються нормативними актами Кабі$
нету Міністрів, відомств, місцевих органів. 

Адміністративний процесуальний кодекс не прий$
нято. Існує його проект. 

Переважно законами встановлюються:

� об'єкти та види діяльності, котрі вимага$
ють дозволів;

� матеріальні та процесуальні критерії;

� плата за видачу дозволів;

� умови ануляції;

� санкції за порушення терміну розгляду;

� процедура апеляційного оскарження. 

Закони делегують уряду повноваження на вре$
гулювання окремих питань видачі дозволів.

Процедури видачі дозволів визначені переваж$
но в Адміністративному процесуальному кодексі. 

Існування повідомчих дозволів не передбачено.Існує можливість повідомчих дозволів, себто
підприємці у певних випадках можуть розпочи$
нати свою діяльність одразу після повідомлення
вповноваженого органу про свій намір.

Країни ЄС Україна 

Додаток 2.

Дозволи
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� Віднесення до компетенції Верховної Ради (тобто виключно законодавчого
органу) визначення випадків видачі дозволів та їхніх видів, що автоматич$
но забороняє вводити нові види дозволів відомчими нормативними акта$
ми та актами органів місцевої влади й місцевого самоврядування; 

� Запровадження заборони на видачу дозволів, не передбачених законами
України;

� Забезпечення обліку виданих дозволів шляхом запровадження Єдиного
реєстру виданих дозволів.

Оптимізація кіль$
кості наявних доз$
волів 

� Вилучення з компетенції відомств, органів місцевої влади та самоуправлін$
ня можливості регулювати процес видачі дозволів, – перенісши відповідні
повноваження до виключної компетенції Кабінету Міністрів України;

� Запровадження уніфікованих вимог до змісту нормативних актів, які визна$
чають порядок видачі дозволів;

� Закріплення принципу обов'язковості прийняття єдиного нормативного ак$
ту для кожного дозволу та всіх узгоджень, які передують його видачі;

� Встановлення можливості запровадження спрощеного порядку видачі доз$
волів стосовно здійснення діяльності та дій, не пов'язаних з виконанням
робіт та експлуатацією об'єктів, машин, механізмів, обладнання підвище$
ної небезпеки.

Встановлення про$
зорих та якісних
дозвільних проце$
дур 

� Закріплення принципу обов'язковості прийняття єдиного нормативного акту
для кожного дозволу та всіх узгоджень, які передують його видачі, що автома$
тично забороняє приймати окремі нормативні акти про видачу узгоджень,
збільшуючи кількість учасників дозвільних процедур до нескінченності;

� Віднесення повноважень щодо нормативного регулювання процесу видачі
дозволів до виключної компетенції Кабінету Міністрів України, що практич$
но виключає можливість дублювання повноважень центральних відомств у
процесі видачі дозволів, зважаючи на особливу колегіальну процедуру
прийняття рішень українським урядом.

Скорочення кіль$
кості органів, котрі
беруть участь у про$
цесі видачі одного
й того самого доз$
волу 

� Закріплення принципу безкоштовності видачі дозволів, за винятком визна$
чених у законах випадків;

� Закріплення принципу, згідно  яким розмір плати за видачу дозволу, якщо та$
ка оплата прямо передбачена законом, не повинен перевищувати витрат на
видачу дозволу, понесених уповноваженими на їх видачу органами;

� Віднесення повноважень щодо визначення тарифів за здійснення державни$
ми органами підготовки документів, котрі є основою для отримання відповід$
ного дозволу, до компетенції Кабінету Міністрів України, винісши відповідні
повноваження із відомчої компетенції;

� Закріплення принципу, згідно з яким вартість послуг при підготовці докумен$
тів, котрі є основою для отримання відповідного дозволу, і котрі надаються
окремими госпрозрахунковими підрозділами вповноважених на видачу доз$
волів та узгоджень органів, державних та комунальних підприємств, не може
перевищувати граничну вартість відповідних послуг, встановлених законо$
давством для вповноважених на видачу дозволів та узгоджень органів.

Врегулювання пи$
тань, пов'язаних з
офіційними випла$
тами у процесі доз$
вільних процедур 

� Покладення на Кабінет Міністрів України зобов'язання щодо забезпечення
перегляду стандартів, санітарно$епідеміологічних, ветеринарно$санітарних
правил, правил протипожежної безпеки, будівельних норм та інших нормов$
становлюючих документів, тобто вимог, на підтвердження відповідності яким
і видаються відповідні дозволи, у визначені законом строки.  

Оптимізація та
адаптація до зако$
нодавства ЄС та до
вимог ВТО щодо
відповідних стан$
дартів, норм та пра$
вил

Задачі Шляхи вирішення

Основні задачі закону про організаційно2правові основи
здійснення дозвільних функцій у сфері господарчої діяльності���������
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Правові аспекти надання найбільш 
розповсюджених ліцензій�������� 

Будівництво, послуги з перевезення пасажирів та
багажу автомобільним транспортом, виробниц$
тво та торгівля пестицидами та агрохімікатами,
виробництво і торгівля лікарськими препарата$
ми, туроператорська та турагентська діяльність,
медична практика та ін.

Торгівля алкогольними напоями та тютюновими
виробами

Обов'язковість одержання ліцензій та порядок їх
одержання визначені в Законі України “Про лі$
цензування певних видів господарської діяльнос$
ті” від 1 червня 2000 р. № 1775$ІІІ.

Обов'язковість одержання ліцензій та порядок їх
одержання визначені в Законі України “Про дер$
жавне регулювання виробництва і обігу спирту
етилового, коньячного і плодового, алкогольних
напоїв і тютюнових виробів” від 19 грудня
1995 р. № 481/95$ВР.

Ліцензії можуть видавати органи виконавчої вла$
ди, визначені Кабінетом Міністрів України, або
спеціально уповноваженими органами рад. Пе$
релік органів ліцензування визначено в постано$
ві  Кабінету Міністрів України, або спеціально
уповноваженими органами рад. Перелік органів
ліцензування визначається в постанові Кабінету
Міністрів України. 

Ліцензії на право оптової торгівлі  алкогольними
напоями та тютюновими виробами видають орга$
ни виконавчої влади, уповноважені Кабінетом
Міністрів України в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві та Севастополі. 

Ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольни$
ми напоями та тютюновими виробами видають
органи виконавчо влади, уповноважені Кабіне$
том Міністрів України в містах, районах, районах в
містах Києві та Севастополі за місцем торгівлі; лі$
цензії підлягають обов'язковій реєстрації в органі
державної податкової служби України, а в сіль$
ській місцевості – і в органах місцевого само$
врядування за місцем торгівлі. 

Вичерпний перелік документів, необхідних для
одержання ліцензії, визначено в Законі України
"Про ліцензування певних видів господарської ді$
яльності". Він складається з заяви, копії свідоцтва
про державну реєстрацію суб'єкта підприємниць$
кої діяльності або копії довідки про внесення до
Єдиного державного реєстру підприємств і органі$
зацій України; а для окремих видів господарської
діяльності $ також спеціального переліку докумен$
тів, визначених Кабінетом Міністрів України.   

Ліцензію видають на підставі заяви та копії сві$
доцтва про державну реєстрацію суб'єкта підпри$
ємницької діяльності, завіреної нотаріально або
органом, що видав оригінал документа.

Види ліцензій

Нормативні акти, що визначають правові основи надання ліцензій

Органи ліцензування

Перелік документів 

Додаток 3.

Ліцензії
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Розмір плати за надання ліцензії встановлюється Ка$
бінетом Міністрів України. Поточний її розмір вста$
новлено на рівні 20 неоподатковуваних мінімумів до$
ходів громадян, якщо органом ліцензування є цен$
тральний орган виконавчої влади (340 грн. або
64 дол. США), або 15 неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян, якщо органом ліцензування є міс$
цевий орган виконавчої влади (225 грн. або 42 дол.
США).

Щорічна плата за ліцензію на право оптової тор$
гівлі алкогольними напоями та тютюновими виро$
бами складає 50000 грн. або 9412 дол. США і
стягується щорічно.

Щорічна плата за ліцензію на право роздрібної
торгівлі алкогольними напоями та тютюновими
виробами складає 4000 грн. або 753 дол. США (а
на території сіл і селищ – 500 грн. або
94 дол. США) на кожне торгове місце  і стягується
щоквартально рівними частинами.

Щорічна плата за ліцензію на право роздрібної
торгівлі тютюновими виробами складає 2000 грн.
або 376 дол. США (а на території сіл і селищ –
250 грн. або 47 дол. США) на кожне торгове місце
і стягується щоквартально рівними частинами.

Плата за надання ліцензій

Більшість ліцензій в Україні видається на трирічний
термін, за винятком ліцензій на послуги радіозв'язку
(10 років), телефонного зв'язку (15 років), а також
технічного обслуговування мереж теле$, радіо$ та дро$
тового мовлення в мережах промислової експлуата$
ції (5 років).

Ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними
напоями та тютюновими виробами видаються на
п'ятирічний термін. Ліцензії на право роздрібної
торгівлі алкогольними напоями та тютюновими
виробами терміном на один рік.

Терміни дії ліцензій

�������� ��(закінчення)

У законі "Про ліцензування певних видів господар$
ської діяльності" встановлено три види термінів про$
цедури ліцензування: 10 робочих днів на розгляд до$
кументів, поданих для одержання ліцензії, і на прий$
няття рішення по результатах такого розгляду; 3 ро$
бочих дні на відправку заявнику повідомлення про
прийняте рішення; 3 робочих дні на оформлення лі$
цензії, з дня одержання документа, що підтверджує
внесення плати за надання ліцензії.

Ліцензія або рішення про відмову в наданні лі$
цензії подається заявнику не пізніше десяти ка$
лендарних днів з моменту подання документів.

Процедурні терміни  
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Головні терміни

Підтвердження відповідності – дії, за допомогою яких документально доводять, що продукція (процес,
послуги, персонал та ін.) відповідає вимогам законодавства (стандартам, технічним вимогам тощо). Може
здійснюватися шляхом декларації відповідності або сертифікації.

Декларація відповідності – процедура підтвердження відповідності. Підприємство під свою відповідаль$
ність заявляє про те, що продукція (процес, послуга) відповідають вимогам законодавства (стандартам
технічним вимогам). У результаті складають однойменний документ.

Сертифікація – процедура підтвердження відповідності, як правило, із залученням третьої, незалежної,
сторони для оцінки  продукції (процесів, послуг) на предмет відповідності вимоги та законодавства (стан$
дартам, технічним вимогам). Видається документ – сертифікат відповідності.

Сертифікат відповідності – документ, який вказує на те, що продукція (процес, послуга) відповідають ви$
могам законодавства (стандартам, технічним вимогам).

Обов’язковим є підтвердження відповідності в законодавчо регульованій сфері (раніше $  обов’язкова
сертифікація) для окремих видів продукції, що може становити загрозу для життя та здоров’я людини, тва$
рин, рослин та ін. 

Підтвердження відповідності в законодавчо нерегульованій сфері здійснюється на добровільній основі
(раніше – лише добровільна сертифікація).

Орган оцінки відповідності – випробувальна лабораторія або орган сертифікації.

Технічний регламент – нормативний акт, що містить опис продукції, яка підлягає обов’язковому підтвер$
дженню відповідності, вимоги до безпеки, процедури підтвердження, правила маркування, введення в
обіг та ін.

Акредитація – офіційне визнання того, що дане підприємство (орган сертифікації, лабораторія) є право$
спроможним  здійснювати випробування, видавати сертифікати.

Додаток 4.

Підтвердження відповідності
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Розробка стандартів та запровадження списків продукції
Призначення органів сертифікації

Затвердження та контроль за правилами оцінки відповідності
Введення реєстру УкрСЕПРО

Нагляд за органами сертифікації та виробниками

Порівнює результати випробувань 
з вимогами та стандартами

Підвищується якість

Стимулюється конкуренція 

Купує безпечну  продукцію
Одержує інформацію про товар

Вибір товару простіший

Одержує "перепустку" на ринок
Підтверджується безпека продукції

Одержує конкурентну перевагу
Завойовує довіру споживачів

Акредитація органів сертифікації

Нагляд за органами сертифікації

Розгляд апеляцій

Державний комітет з питань споживчої  
політики та стандартів України

Національне агентство з питань  
акредитації України (НААУ)

5

6 2

3

7

4

1

8

9

Îðãàí ñåðòèô³êàö³¿ Ðåçóëüòàòè âèïðîáóâàíü

Âèïðîáóâàëüíà ëàáîðàòîð³ÿ

Çðàçêè ïðîäóêö³¿

Ñåðòèô³êàò â³äïîâ³äíîñò³

Âèðîáíèê

Ñåðòèô³êîâàíà ïðîäóêö³ÿ

Ðèíîê

Ñïîæèâà÷

#$%&��! Сертифікація продукції 
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 Можливість використання спрощеної системи оподаткування передбачена Указом Президента України

“Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва” від 3 липня
1998 р. № 727/98.

Підприємства мають право переходити на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, якщо се$
редньооблікова чисельність їх працівників на рік не перевищує 50 осіб, а обсяг виручки від реалізації про$
дукції (товарів, робіт, послуг) не перевищує 1 млн. гривень (187000 дол. США) на рік.

Перейти на спрощену систему оподаткування (сплату єдиного податку) підприємство  може  за однією з на$
ведених нижче ставок єдиного податку:    

$ 6% від суми виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) без врахування акцизного збору у ви$
падку сплати ПДВ (податку на додану вартість);

$ 10% від суми виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), за винятком акцизного збору, у ви$
падку включення ПДВ (податку на додану вартість) у склад єдиного податку.

При цьому платник єдиного податку звільняється від сплати всіх вказаних нижче податків та зборів:

� податку на прибуток; 

� податку на додану вартість, – лише у випадку сплати єдиного податку за ставкою 10%;

� плати за землю;

� збору за специфічне використання природних ресурсів;

� збору у Фонд для здійснення заходів з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи і соціального за$
хисту населення;

� збору в Державний інноваційний фонд;

� збору на обов’язкове соціальне страхування;

� відрахувань і зборів на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг загаль$
ного користування України;

� комунального податку;

� податку на промисел;

� збору на обов’язкове державне пенсійне страхування;

� збору за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг;

� внесків у Фонд України соціального захисту інвалідів;

� внесків у Державний фонд сприяння зайнятості населення;

� плати за патенти.  

Спрощена система оподаткування 
для підприємств – суб'єктів малого бізнесу ���������"

Додаток 5.

Оподаткування
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Податки та збори (обов'язкові виплати), 
які сплачувалися підприємствами у 2003 році����������

Податок на рекламу

Комунальний податок

Збір за паркування автотранспорту

Ринковий збір

Збір за участь у бігах на іподромі 

Збір за право використання місцевої символіки

Збір за право проведення кіно$ та телезйомки

Збір за проведення місцевого аукціону, конкур$
сного розпродажу та лотерей 

Збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів
торгівлі і сфери послуг 

Збір за проїзд по території прикордонних областей
автотранспорту, котрий прямує за кордон* (Був
скасований у квітні 2003р.)

Податок на додану вартість 

Акцизний збір

Податок на прибуток підприємств

Мито 

Державне мито

Плата (податок) за землю

Податок на нерухомість*(відсутній механізм
сплати)

Податок з власників транспортних засобів та ін$
ших самохідних машин та механізмів 

Збір за спеціальне використання природних 
ресурсів 

Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані
за рахунок державного бюджету 

Збір за забруднення довколишнього середовища

Збір на обов'язкове державне пенсійне страху$
вання* (Замість збору сплачуються внески  на
пенсійне страхування)  

Плата за торгівельний патент на деякі види під$
приємницької діяльності 

Фіксований сільськогосподарський податок 

Збір на розвиток садівництва, виноробства та
хмелярства

Єдиний збір, який справляється у пунктах про$
пуску через державний кордон України 

Збір у Фонд гарантування вкладів фізичних
осіб* (Хоча Фонд гарантування вкладів фізичних
осіб і не включено у Державний бюджет України)  

Збір у вигляді цільової надбавки до чинного та$
рифу на електричну та теплову енергію 

Рентні виплати

Загальнонаціональні податки та збори Місцеві податки та збори


