
СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ МСП 2020: 
ПРІОРИТЕТИ, ПРЕЗЕНТАЦІЯ, ОБГОВОРЕННЯ



Оцінка 
бізнес-середовища в Україні

Doing Business-2017

• 80 місце в рейтингу
(189 країн)

• + 32 позиції (з 2013р.)

• Ключові виклики щодо:
- відновлення 
платоспроможності
- отримання дозволів на 
будівництво
- підключення до 
електромереж

SME Policy Index-2016

• Серед 6 країн Східного 
партнерства – останнє 
або передостаннє місце

• Перше місце тільки у 
«стандартах і технічному 
регулюванні»

• Виклики:
- відсутність стратегії
- обмеженість доступу до 
фінансування
- адміністративні бар’єри



Стратегічні цілі

Удосконалення 
нормативно-правового, 

інституційного та 
операційного 

середовища для МСП

Покращення доступу 
МСП до фінансування

Спрощення податкового 
адміністрування для МСП

Популяризація 
підприємницької 

культури та розвиток 
конкурентоспроможного 

людського капіталу 

Сприяння експортній 
діяльності МСП / 

Інтернаціоналізації МСП 
в контексті УА/ПВЗВТ

Підсилення 
конкурентоспроможності 

та інноваційного 
потенціалу МСП

Сприятливі умови для ведення бізнесу та розкриття 
потенціалу сектору МСП



Удосконалення 
нормативно-правового, 
інституційного та 
операційного 
середовища для МСП

• Інформація та статистичні дані

• Реєстрація нових підприємств

• Закриття підприємства

• Банкрутство та другий шанс

• «Єдине вікно»

• Ліцензії та дозволи

• Перевірки

• Оцінка регуляторного впливу 

• Державно-приватний діалог 

• Державні закупівлі

• Забезпечення виконання контрактів 



Покращення доступу 
МСП до фінансування

• Кредитування МСП комерційними 

банками

• Безпечність вкладень

• Механізми гарантування кредитів 

• Кредитні спілки

• Бюро кредитних історій для МСП

• Лізинг та факторинг

• Фінансування стартапів

• Фінансування експорту



Спрощення податкового 
адміністрування для 
МСП

• Податкова реєстрація

• Подання та сплата податків

• Сплата та повернення ПДВ

• Прострочення платежів

• Тіньова економіка

• Первинна документація

• Псевдо самозайнятість



Популяризація 
підприємницької 
культури та розвиток 
конкурентоспроможного 
людського капіталу й 
підприємницьких 
навичок

• Культура підприємництва

• Глобальний моніторинг підприємництва

• Освіта протягом життя

• Узгодження кваліфікацій та попиту

• Інвестиції в навички / людей

• Навички для інтернаціоналізації МСП

• Тиждень МСП Україна- ЄС

• Жіноче підприємництво

• Підтримка підприємництва для 

спеціальних груп 

• Фінансова грамотність для МСП



Сприяння експортній 
діяльності МСП / 
Інтернаціоналізації МСП 
в контексті УА/ПВЗВТ

• Повна та Всеосяжна Зона Вільної 

Торгівлі

• Експортна готовність МСП

• Контроль якості / стандарти / 

сертифікація

• Європейська мережа підприємств 



Підсилення 
конкурентоспроможності 
та інноваційного 
потенціалу МСП

• Послуги з розвитку бізнесу 

• Бізнес-консалтинг

• Організації підтримки бізнесу 

• Розвиток місцевого підприємництва

• Бізнес-інфраструктура

• Академічне підприємництво

• Кластери / ланцюги доданої вартості

• Дослідження і розробки та інновації

• Трансфер технологій 

• Зелена економіка / екологізація МСП

• HORIZON-2020 та COSME



• Україна входить в ТОП-3 Індексу 
економічної політики у сфері МСП

• Частка МСП у валовій доданій вар-
тості зросла з 55.8% (2014р.) до 60.2%

• Частка МСП в обсягу реалізації 
зросла з 63.0% (2015р.) до 66%

• Частка прибутку, отриманого МСП, 
зросла з 65.3% від загального обсягу 
(2014р.) до 75.2%

• Частка компаній-експортерів зросла 
з 11.7% (2013р.) до 14.1%

• Частка МСП, які впроваджують 
інноваційні продукти або процеси 
зросла з 7.4% (2015) до 7.9%

• TOП-20 в рейтингу «Ведення 
бізнесу» Світового банку

• Зростання частки прокредитованих 
підприємств з 18% (2014р.) до 24.8%

• Зростання частки інноваційних 
підприємств з 14.6% (2014р.) до 20%

• Зростання витрат підприємств на 
науково-дослідницьку діяльність з 
0.420% ВВП (2015р.) до 0.426%

• Збільшення частки ринків із 
конкурентною структурою з 42.7% 
(2015р.) до 49.5%

Кількісні цілі стратегії

Підприємства загалом МСП



Моніторинг виконання

Призначення 
спеціально 

уповноважених 
з питань МСП

Щоквартальне та щорічне 
засідання уповноваженої 

робочої групи

Підготовка 
щоквартальних 
та річних звітів 
про реалізацію

Незалежне зовнішнє 
оцінювання

Залучення
Ради 

підприємців 
при КМУ



Наступні кроки

• Адаптація тексту Стратегії до вимог 
нормотворення

• Проведення громадських консультацій

• Погодження проекту Стратегії з ЦОВВ

• Прийняття Стратегії Кабінетом Міністрів

Грудень 2016

• Започаткування робочих груп за 
основними стратегічними напрямками

• Розробка Плану заходів з реалізації 
Стратегії

• Прийняття Плану заходів Кабінетом 
Міністрів

Січень 2017 -
Березень 

2017



Дякую за увагу!

Наталія Коваленко
Міністерство економічного 

розвитку і торгівлі
nkovalenko@me.gov.ua


