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Проект «Побудова мостів в державній політиці: Україна» реалізується за фінансової 
підтримки Foundation Open Society Institute в співпраці з OSIFE при Open Society 
Foundation.  

Завданням програми є ініціювати змістовну дискусію щодо загальноєвропейських 
політичних викликів, яка б ґрунтувалася на аналітичних дослідженнях. Партнерський 
формат співпраці між українськими експертами та колегами з ЄС сприятиме 
нарощуванню потенціалу. Фокус на публічних заходах допоможе охопити аудиторію, яка 
зазвичай стоїть осторонь від процесу розробки політики. Додатковий фокус на адвокації 
дозволить привернути увагу нинішніх країн-членів Європейського Союзу до проблеми 
низької підтримки асоціації України з ЄС. Аудиторія ЄС отримає роз’яснення щодо 
перебігу реформ в Україні, що допоможе уникнути «втоми від України», яка з’являється в 
той момент, коли реформи сповільнюються.  

В рамках проекту експерти ЦЕС та інших організацій-членів РПР проводять адвокаційні 
зустрічі в країнах ЄС та здійснюють дослідження актуальних загальноєвропейських 
політичних питань разом з колегами з ЄС.  

Цей документ політики розроблено з метою сприяти поінформованій дискусії з 
високопосадовцями, відповідальними за прийняття рішень щодо підвищення довіри до 
українських судів. Документ підготовлено на основі: аналітичного кабінетного 
дослідження (включаючи оцінку результатів соціологічних опитувань українських та 
міжнародних організацій / інституцій); обговорень з практиками сектору юстиції в Україні 
та Нідерландах.  Результати презентовано в червні 2019 року. Зміст цього документа є 
повною відповідальністю авторів. 

 

Центр економічної стратегії – незалежний центр досліджень державної політики. Завдання 
ЦЕС – підтримка реформ в Україні з метою досягнення стійкого економічного зростання 
країни. Центр робить внесок у розробку стратегії економічного зростання України, здійснює 
незалежний аналіз найбільш важливих аспектів державної політики, а також працює над 
посиленням громадської підтримки реформ. Заснований у травні 2015 року. 

Для більш детальної інформації про ЦЕС просимо звертатися до Андрія Федотова, 
директора з комунікацій (тел.: (044) 492-7970, office@ces.org.ua).  

Також запрошуємо відвідати наш сайт www.ces.org.ua та слідкувати за нами у соціальних 
медіа facebook.com/cesukraine чи twitter.com/ces_ukraine. 

 

 

 

 

mailto:office@ces.org.ua
file:///F:/!_ANNA/ЦЕС/CFS/facebook.com/cesukraine
file:///F:/!_ANNA/ЦЕС/CFS/twitter.com/ces_ukraine
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ГОЛОВНЕ 

Малі та середні підприємства є основою будь-якої національної економіки. Економіка з високою 
часткою потужних малих та середніх підприємств (МСП) має декілька важливих переваг, як-от 
інклюзивне, стале економічне зростання, засноване на знаннях та інноваціях. МСП також є більш 
гнучкими та інтегрованими у громади. 

У Німеччині розвиток потужного сектору МСП (у Німеччині ці підприємства називають Mittelstand) 
має своїм результатом появу «прихованих чемпіонів», які сприяють економічному успіху країни. 

У даному документі ми вивчаємо ключові внутрішні фактори управління ресурсами в компаніях, які 
належать до Mittelstand, політики, які сприяли успіху німецького сектору МСП, а також можливість 
застосування німецького досвіду в Україні. 

Наш документ базується на кабінетному дослідженні, попередніх дослідженнях Інституту 
економічних досліджень (Київ), результатах робочих візитів до німецьких МСП та органів, що 
розробляють політики, а також глибинних інтерв’ю з українськими та німецькими політиками та 
бізнесменами. 

В Україні, розробляючи стратегічні політики для МСП, необхідно враховувати загальносуспільні 
фактори, в тому числі низький рівень довіри, відносно слабке верховенство права, політичну та 
економічну нестабільність. Ці довгострокові обмеження мають сильний вплив як на державне 
управління, так і на управління бізнесом. 

Щоб сформулювати рекомендації для українських політик у сфері МСП, ми проаналізували розвиток 
бізнесу на кожному рівні – від індивідуального підприємництва до перетворення на міжнародного 
чемпіона. Спочатку ми порівняли абсолютну і відносну кількість населення і суб’єктів 
підприємницької діяльності в обох країнах за найновішими даними. Відносний показник діючих 
підприємств на 1000 осіб населення в певний момент часу засвідчує як готовність, так і здатність вести 
бізнес або бути підприємцем. Потім ми проаналізували причини, чому у Німеччині на кожному рівні 
досягають успіху та/або зростають більше підприємств, ніж в Україні, . 

Незважаючи на те, що структура малих і середніх підприємств та індивідуальних підприємців в 
Україні схожа на аналогічну структуру в Німеччині, українському сектору МСП не вистачає потужності 
й продуктивності, які могли б забезпечити успіх на національному або міжнародному рівні. Зокрема, 
Україна істотно відстає за кількістю малих та середніх компаній, які успішно працюють на 
міжнародних ринках. Таким чином, після порівняльного аналізу секторів МСП Німеччини та України 
(за розміром підприємств та рівнем їх розвитку), ми пропонуємо рекомендації, які допоможуть 
збільшити кількість підприємств, що здатні та готові розвиватися до вищого рівня, аж до 
започаткування експортної діяльності. 
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Рисунок 1. Структура МСП в Україні та Німеччині (останні доступні дані)  

   

Джерело: Державна служба статистики України, Федеральне статистичне управління Німеччини, Федеральне міністерство 
економіки та технологій Німеччини 

Для того щоб створити конкурентоспроможний і інноваційний сектор малого та середнього бізнесу, 
який сприяє формуванню національних і міжнародних чемпіонів, українська політика МСП має бути 
комплексною, довгостроковою та включати такі компоненти: 

 Підтримка потенційних та нових підприємців. Інтенсифікація створення та розвитку 
університетських технологічних парків та активна підтримка бізнесом ідей інноваційних 
стартапів. Створення можливостей для започаткування власного бізнесу уразливими групами 
населення. 

 Полегшення створення суб’єкта господарювання та розширення бізнесу. Уніфікація податкової 
системи; поєднання програм кредитування і консалтингу від місцевих органів влади, банків та 
міжнародних фінансових інституцій; регіональні центри підтримки інновацій. 

 Національний фокус. Розвиток бізнес-асоціацій як потенціал нових ділових партнерських 
відносин; залучення до прийняття рішень у процесі вироблення політики та політичного діалогу; 
поширення використання цифрової інфраструктури за межами великих міст. 

 Допомога з виходом на зовнішні ринки. Розвиток нових брендів; спрощення експортного 
законодавства; заохочення короткострокової мобільності працівників та менеджерів за кордон та 
вивчення ними іноземних мов. 
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1. ВСТУП 

Малі та середні підприємства в Україні зазвичай працюють у дуже конкурентному середовищі. Проте 
в деяких випадках вони стикаються з бар'єрами для розвитку або виходу на ринок, штучно створеними 
державою або їхніми конкурентами. Коли штучних бар'єрів для виходу на ринок немає, єдиним 
способом отримати значну частку ринку є інновації та створення нових продуктів, процесів та послуг. 
Інновація передбачає більше інвестицій та кращу якість для клієнтів або споживачів, тому це 
позитивно впливає як на економіку, так і на добробут населення.  

Ми досліджуємо способи, якими держава та інші зацікавлені сторони можуть допомогти МСП 
перетворитися на національних та міжнародних чемпіонів шляхом інновацій, залишаючись у 
конкурентному середовищі. Ми пропонуємо зосередитись на м'яких стимулах заохочення (soft 
incentives), а не на прямій державній допомозі, оскільки останнє несе корупційні ризики та спотворює 
рівні умови та конкуренцію. 

Як ми зрозуміли з німецького досвіду, розвиток малих і середніх підприємств може також допомогти 
країні вирішити економічні та соціальні проблеми, як-от монополізація, безробіття та нерозвиненість 
окремих регіонів, що призводить до неінклюзивної економіки. Вирішення цих проблем –  це запорука 
більш інклюзивної та стабільної економічної системи. 

У наступному розділі ми дамо визначення таким термінам: МСП, німецький Mittelstand та «приховані 
чемпіони». У розділі 4 представимо огляд німецьких малих і середніх підприємств і «прихованих 
чемпіонів». Далі проаналізуємо конкретні причини успіху німецького Mittelstand. Опишемо конкретні 
управлінські особливості (внутрішні чинники) та заходи політики (зовнішні чинники), що були 
застосовані в Німеччині для посилення розвитку інноваційних та успішних МСП. У розділі 6 описано 
сектор МСП в Україні. У розділ 7 проаналізовано прогалини в українській політиці щодо МСП та 
запропоновано рекомендації щодо її покращення. Ми дотримуємося думки, що державна політика 
МСП має бути структурована відповідно до конкретних потреб підприємців та розміру підприємств і, 
таким чином, спрямована на збільшення частки успішних МСП та їх укрупнення (від мікро- до малого, 
від малого до підприємства середнього розміру тощо) та підвищення продуктивності (продажі, 
прибутки від експорту, позиція на ринку). 

2. ВИЗНАЧЕННЯ: МСП, MITTELSTAND ТА 

«ПРИХОВАНІ ЧЕМПІОНИ» 

Ми використовуємо три основні терміни: МСП, Mittelstand та «приховані чемпіони». 

Основними параметрами, за якими підприємство визначається як МСП, є (1) чисельність персоналу та 
(2) оборот / дохід / зведений баланс. Параметри МСП представлені в Таблиці 1. 

Визначення МСП у Європейському Союзі та Україні дещо відрізняються. Визначення ЄС1 включає такі 
параметри, як кількість працівників та оборот підприємства на основі консолідованих рахунків 
підприємств (якщо підприємство пов’язано з іншими МСП). Іншими словами, важливою 
характеристикою є приналежність підприємства до великої бізнес-групи. Натомість Господарський 

                                                                            
1 Commission Recommendation of 6 May 2003 concerning the definition of micro, small and medium-sized enterprises (Text with EEA 
relevance) (notified under document number C(2003) 1422) доступне за посиланням http://data.europa.eu/eli/reco/2003/361/oj. 

http://data.europa.eu/eli/reco/2003/361/oj
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кодекс України, згідно з яким підприємства визначаються як малі та середні, не бере до уваги 
приналежність до бізнес-групи. Ще однією відмінністю між статистикою МСП в ЄС та Україні є широке 
визначення середніх підприємств в Україні. Зокрема, Україна визначає середні підприємства як такі, 
що мають понад 250 співробітників, але з доходами нижче 50 млн євро (в гривневому еквіваленті), тоді 
як ЄС класифікує всі підприємства, на яких більше 250 працівників, як великі2 фірми. 

Таблиця 1. Параметри МСП 

Розмір підприємства Кількість працівників Річний 
дохід 

Річний 
оборот 

Зведений 
баланс 

UA, EU DE (IfM Bonn) UA DE, EU EU 

Мікро < 10 <10 ≤ € 2 m ≤ € 2 m ≤ € 2 m 

Малі < 50 <50 ≤ € 10 m ≤ € 10 m ≤ € 10 m 

Середні < 250 <500 ≤ € 50 m ≤ € 50 m ≤ € 43 m 

Джерело: Господарський кодекс України, рекомендація ЄС 2003/361, IfM Bonn 

Німецькі урядовці часто послуговуються визначенням, сформульованим Інститутом досліджень 
малого й середнього бізнесу (IFM Bonn). Це визначення відображає особливості німецьких бізнес-
структур і удвічі збільшує максимальну кількість працівників для середніх підприємств порівняно з 
попередніми визначеннями.3 

Описуючи сектор МСП України або Німеччини, ми користуємося, відповідно,  визначеннями 
Європейської комісії або Інституту досліджень малого й середнього бізнесу (IFM Bonn). 

2.1. НІМЕЦЬКИЙ MITTELSTAND 

Німецькою мовою Mittelstand буквально означає «середня група»4. У німецькомовних країнах цей 
термін зазвичай позначає малі й середні підприємства.  Федеральне статистичне управління (Destatis) 
та німецькі джерела використовують терміни «МСП» і «Mittelstand» як взаємозамінні5. Однак, існують 
інші (якісні) критерії, за якими підприємства відносять до німецького Mittelstand. В деяких 
публікаціях дещо більші фірми також розглядаються як частина Mittelstand. 

Інститут досліджень малого й середнього бізнесу (IFM Bonn) дає таке визначення компанії, яка належить 
до німецького Mittelstand: до двох осіб або членів їх сімей (прямо або опосередковано) мають принаймні 
50% акцій компанії, і ці фізичні особи також належать до керівництва підприємства.6 Це означає, що 
великі підприємства також можуть бути віднесені до Mittelstand, навіть якщо чисельність їхніх 

                                                                            
2 USAID. Official Statistics of SMEs in Ukraine: Analysis and Suggestions for Improvement. 
https://dec.usaid.gov/dec/content/Detail_Presto.aspx?ctID=ODVhZjk4NWQtM2YyMi00YjRmLTkxNjktZTcxMjM2NDBmY2Uy&rID=MjM
0NDA1  
3 IfM Bonn. SME-definition of IfM Bonn. https://en.ifm-bonn.org/definitions/sme-definition-of-ifm-bonn/  
4 Oxford Dictionaries. Definition of Mittelstand in English. https://en.oxforddictionaries.com/definition/mittelstand  
5  Statistisches Bundesamt (Destatis). The German Mittelstand in the age of globalisation. 
https://www.destatis.de/EN/Publications/WirtschaftStatistik/TheGermanMittelstand_Soellner_022016.pdf 
6 IfM Bonn. Definition "Deutscher Mittelstand" https://en.ifm-bonn.org/definitions/definition-deutscher-mittelstand/  

https://dec.usaid.gov/dec/content/Detail_Presto.aspx?ctID=ODVhZjk4NWQtM2YyMi00YjRmLTkxNjktZTcxMjM2NDBmY2Uy&rID=MjM0NDA1
https://dec.usaid.gov/dec/content/Detail_Presto.aspx?ctID=ODVhZjk4NWQtM2YyMi00YjRmLTkxNjktZTcxMjM2NDBmY2Uy&rID=MjM0NDA1
https://en.ifm-bonn.org/definitions/sme-definition-of-ifm-bonn/
https://en.oxforddictionaries.com/definition/mittelstand
https://www.destatis.de/EN/Publications/WirtschaftStatistik/TheGermanMittelstand_Soellner_022016.pdf
https://en.ifm-bonn.org/definitions/definition-deutscher-mittelstand/
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працівників перевищує 499 осіб або оборот становить понад 50 мільйонів євро. Визначення щодо 
структури власності також широко обговорюються в літературі з питань  сімейного бізнесу, яка 
досліджує поведінкові моделі сімейних фірм (які часто перебувають у власності декількох поколінь) 
порівняно з публічними компаніями.7 

Багато компаній німецького Mittelstand є гарним прикладом так званих Шумпетеріанських компаній 
– це означає, що такі МСП створюють інновації в продуктах, процесах або бізнес-моделях. Інші форми 
МСП можна класифікувати як «звичайні» – це ті , що пристосовуються до ринкових умов, або ті,  що 
«зумовлені бідністю», тобто створені через відсутність економічного розвитку, можливостей 
працевлаштування та державної соціальної допомоги.8 

2.2.  «ПРИХОВАНІ ЧЕМПІОНИ» 

Сімейні компанії, що орієнтовані на експорт і працюють у секторі виробництва, – характерна риса 
німецького Mittelstand. Попри це, його унікальність полягає також у здатності цих компаній стати 
«прихованими чемпіонами». Цей термін вперше використав  1996 року професор Германн Саймон 
(Hermann Simon), німецький дослідник та бізнес-лідер. За Саймоном, основні риси «прихованого 
чемпіона» такі:  «прагнення стати лідером світового ринку в конкретній ніші ринку» та «не шукати і не 
привертати увагу громадськості». Саймон стверджує, що «приховані чемпіони» існують не тільки в 
Німеччині, однак завдяки умовам у Німеччині (а також в Австрії та Швейцарії) явище «прихованих 
чемпіонів» здебільшого асоціюється з цими німецькомовними країнами.9  Їх називають 
«прихованими», оскільки більшість їхніх продуктів продаються корпоративним клієнтам (B2B) і 
використовуються у виробничому процесі або входять до складу кінцевого продукту. Таким чином, 
вони лишаються ніби «невидимими» для кінцевих споживачів.10 

Професор Крістоф Мюллер (Christoph Müller) зі Школи підприємництва HBM університету Санкт-
Галлена визначає кілька критеріїв «прихованих чемпіонів». Він стверджує, що не всі компанії, які 
проголошують себе «чемпіонами», є фактично стабільними лідерами світового ринку. За Мюллером,  
критеріями «прихованих чемпіонів» є такі:  

 найбільша або друга за розміром ринкова частка  у ринковій ніші; 

 річний оборот понад 50 млн євро (великі підприємства, за визначеннями); 

 генерування щонайменше половини обороту за кордоном; 

                                                                            
7 Handler, W. C. (1989). Methodological issues and considerations in studying family businesses. Family business review, 2(3), 257-276. 
Harms, H. (2014). Review of family business definitions: cluster approach and implications of heterogeneous application for family 
business research. International Journal of Financial Studies, 2(3), 280-314. 
8 The Role of Small and Medium-sized Enterprises in Development What Can be Learned from the German Experience? 

Hansjörg Herr and Zeynep M. Nettekoven November 2017 http://library.fes.de/pdf-files/iez/14056.pdf  
9 Simon, H., 1996. You Don`t Have to Be German to be a Hidden Champion, s.l.: Business Strategy Review. 
10 Germany Trade and Invest. Economic Overview Germany. Issue 2018 
https://www.gtai.de/GTAI/Content/EN/Invest/_SharedDocs/Downloads/GTAI/Brochures/Germany/economic-overview-germany-
market-productivity-innovation-en.pdf?v=9  

http://library.fes.de/pdf-files/iez/14056.pdf
https://www.gtai.de/GTAI/Content/EN/Invest/_SharedDocs/Downloads/GTAI/Brochures/Germany/economic-overview-germany-market-productivity-innovation-en.pdf?v=9
https://www.gtai.de/GTAI/Content/EN/Invest/_SharedDocs/Downloads/GTAI/Brochures/Germany/economic-overview-germany-market-productivity-innovation-en.pdf?v=9
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 діяльність принаймні на трьох континентах. 11 

Професор Мюллер та його команда щороку оновлюють свою базу даних «прихованих чемпіонів». У 
2018, згідно з вищезазначеними критеріями, лідерами світового ринку визнано 461 німецьку 
компанію.12 

3. ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕКТОРУ МСП НІМЕЧЧИНИ 

Малі та середні підприємства вважаються основою німецької економіки та драйвером її успіху.13 У 
Німеччині розвиток сектору малого та середнього бізнесу сприяв появі «прихованих чемпіонів», які 
вже є частиною бренду країни. 

Як і майже в кожній країні, у Німеччині сектор МСП є найбільшим роботодавцем з часткою 60,7% усіх 
працівників (Рисунок 2). Щодо секторів економіки, то малі та середні підприємства мають найбільший 
оборот у сфері будівництва та послуг розміщення (понад 80% обороту  в 2017 році), а найменше –  в 
секторі енерго- та водопостачання (менше 10%) (Рисунок 3).14 

Таблиця 2.  Місце МСП в економіці Німеччини (2016)  

Джерело:   Федеральне статистичне управління (Destatis) 

                                                                            
11 Schmidt, K. Hidden champions. Das sind Deutschlands geheime Weltmarktführer. 
https://www.wiwo.de/unternehmen/mittelstand/hannovermesse/hidden-champions-das-sind-deutschlands-geheime-
weltmarktfuehrer/20883700.html  
12 ibid. 
13 Federal Ministry for Economic Affairs and Energy. The German Mittelstand as a model for success 
https://www.bmwi.de/Redaktion/EN/Dossier/sme-policy.html  
14 Statistisches Bundesamt (Destatis), Small & medium-sized enterprises https://www-
genesis.destatis.de/genesis/online/data;sid=132F9771E62A3B4322F5EB911AF030AC.GO_2_1?operation=abruftabelleAbrufen&selectio
nname=48121-0001&levelindex=1&levelid=1560424359021&index=1 

Розмір 
підприємства 

Підприємства Зайнято осіб Оборот Валові інвестиції в  
основні 
матеріальні активи 

Валова додана 
вартість за 
факторними 
витратами 

кількість % кількість % млн EUR % млн 
EUR 

% млн EUR % 

Мікропідприємства 1 983 076 80,36% 5 416 503 18,62% 419 801 6,78% 36 110 15,69% 190 611 11,49% 

Малі підприємства 394 596 15,99% 6 742 562 23,18% 746 186 12,04% 37 607 16,34% 292 668 17,64% 

Середні 
підприємства 

72 155 2,92% 5 627 840 19,35% 928 176 14,98% 33 791 14,68% 306 460 18,47% 

Всього МСП 2 449 827 99,28% 17 786 905 61,15% 2 094 162 33,8% 107 508 46,72% 789 739 47,59% 

Великі 
підприємства 

17 859 0,72% 11 299 510 38,85% 4 101   281 66,20% 122 606 53,28% 869 591 52,41% 

Всього 2 467 686 100% 29 086 415 100% 6 195 443 100% 230 114 100%  1 659 330 100% 

https://www.wiwo.de/unternehmen/mittelstand/hannovermesse/hidden-champions-das-sind-deutschlands-geheime-weltmarktfuehrer/20883700.html
https://www.wiwo.de/unternehmen/mittelstand/hannovermesse/hidden-champions-das-sind-deutschlands-geheime-weltmarktfuehrer/20883700.html
https://www.bmwi.de/Redaktion/EN/Dossier/sme-policy.html
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Згідно з аналізом Асоціації німецьких ощадних банків, у 2015 році коефіцієнт прибутковості 
німецького середнього підприємства в середньому становив 7,3% проти  6,3% у середньому для 
великих підприємств.15 Приблизно 90%  цих середніх підприємств працюють на ринку B2B, а 70% 
мають головні офіси у провінції16, 17. 

Рисунок 2.  Співвідношення працевлаштування, 2016  

Джерело:  Федеральне статистичне управління (Destatis)  

Рисунок 3. Співвідношення обороту, 2017  

 

Джерело: Федеральне статистичне управління (Destatis) 

                                                                            
15 Sommer, U. The Mighty Mittelstand https://global.handelsblatt.com/companies/the-mighty-mittelstand-519763  
16 The Economist. Mittel-management. https://www.economist.com/business/2010/11/25/mittel-management 
17 Financial Times. Germany’s apprenticeship scheme success may be hard to replicate. http://www.ft.com/content/1a82e8e0-04cf-11e7-
aa5b-6bb07f5c8e12. April 21, 2017 
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https://global.handelsblatt.com/companies/the-mighty-mittelstand-519763
https://www.economist.com/business/2010/11/25/mittel-management
http://www.ft.com/content/1a82e8e0-04cf-11e7-aa5b-6bb07f5c8e12
http://www.ft.com/content/1a82e8e0-04cf-11e7-aa5b-6bb07f5c8e12
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Креативні індустрії є одним з найбільш інноваційних секторів Німеччини. Зазвичай вони зосереджені 
у великих містах, а їхній внесок у продуктивність економіки майже дорівнює показникам традиційних 
галузей промисловості. Культурні та креативні індустрії стимулюють інновації в інших секторах, 
наприклад, в промисловий дизайн та на рекламному ринку, які забезпечують традиційні галузі 
контентом, дизайном та взаємодією з клієнтами.18 У 2017 році валова додана вартість в культурних та 
креативних індустріях становила 102,4 млрд євро, і вона має тенденцію до зростання. 

Сімейний бізнес, який провадять мігранти, стає невід'ємною частиною німецького сектору МСП. Він 
складає понад 10% загальної кількості німецьких підприємств. Інтернаціоналізація (міжнародні 
економічні зв’язки) МСП мігрантів не обмежується країною походження або сімейними зв'язками 
власника. Всупереч поширеній думці, підприємства мігрантів не менш інноваційні, ніж підприємства 
місцевих мешканців, до того ж вони більш орієнтовані на створення інноваційних продуктів та послуг. 
Останні дослідження свідчать, що стартапи, започатковані багатонаціональною групою засновників, 
значно більше схильні до впровадження інновацій, ніж моноетнічні команди. Ці висновки свідчать 
про те, що поточний приплив мігрантів до Німеччини може бути додатковим джерелом сили для її 
економіки, оскільки суспільство та економіка стають дедалі різноманітнішими, а різноманітність 
зазвичай призводить до поєднання нових ідей та інновацій. Дослідження також показують, що 
підприємства, якими управляють мігранти, зазвичай не орієнтуються на регіон свого походження.19 

Рисунок 4. Кількість лідерів світового ринку (ТОП-3 по кожному сегменту ринку)  

 

% від всіх сегментів ринку 

61% 

45% 

42% 

25% 

22% 

13% 

8% 

Джерело: (De Massis, et al., 2017)20 

Близько чверті німецького експорту надходить від «прихованих чемпіонів», а 20% – від МСП. Успіх 
малих і середніх підприємств у Німеччині полягає в їх інтернаціоналізації (Рисунок 4). Згідно з 
дослідженням EFIGE (здійсненим у семи країнах ЄС-19 аналітичним центром Bruegel), компанії-
експортери є більш продуктивними (в Німеччині – в 1,47 раза) і більш прибутковими (в Німеччині – в 

                                                                            
18 2018 Cultural and Creative Industries Monitoring Report. Summary https://www.kultur-kreativ-
wirtschaft.de/KUK/Redaktion/DE/PDF/monitoring-report-cultural-and-creative-industries-2018.pdf?__blob=publicationFile&v=3 
19 Bijedić, T., Kay, R. & Schlepphorst, S., 2017. Familienunternehmen von Migranten. IfM-Materialien  
https://www.ifm-bonn.org//uploads/tx_ifmstudies/IfM-Materialien-261-2017.pdf  
20 De Massis, A., Audretsch, D., Uhlaner, L. & Kammerlander, N., 2017. Innovation with Limited Resources: Management Lessons from 
the German Mittelstand. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/jpim.12373  
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2,35 рази), ніж ті, що не провадять експортну діяльність.21 Діяльність фірми у вузькій ніші може 
забезпечити значний оборот у тому випадку, коли вона охоплює значну частку ніші на 
загальносвітовому рівні.22 Ефективність «прихованих чемпіонів» у сфері інновацій та досліджень і 
розробок перевершує ефективність великих корпорацій у 5 разів.23 

Деякі «приховані чемпіони»  відносно невеликого розміру володіють 70-100% частки свого ринку 
завдяки глибокому досвіду в своїх галузях, а також постійному випередженні своїх конкурентів, який 
вони забезпечують безперервними інноваціями. За умови правильної ринкової стратегії, така 
політика фірми збільшує ризик ринку при скороченні ризику конкуренції.24 

4. РОЗВИТОК МСП У НІМЕЧЧИНІ: ФАКТОРИ 

УСПІХУ 

Проводячи порівняння у міжнародному масштабі, слід мати на увазі, що успішні малі та середні 
підприємства досягли рівня  «прихованих чемпіонів» у сприятливих умовах. Більшість сучасних 
німецьких «прихованих чемпіонів» мають довгу історію зростання в гетерогенному секторі малого та 
середнього бізнесу країни; в основному ними володіли та управляли члени однієї сім'ї. З іншого боку, 
в Україні приватний бізнес почав з'являтися лише після здобуття незалежності 1991 року. 

З огляду на той факт, що багато середніх українських підприємств були створені в 1990-х роках 
засновниками у свої найбільш продуктивні роки, до цих підприємств слід застосовувати 
довгостроковий підхід. Коли першозасновники відходять від справ, династичні сімейні підприємства 
вже розвиваються, використовуючи довгостроковий підхід за моделями німецьких сімейних фірм. 
Тому варто розглянути потенційні фактори успіху цього зростаючого перспективного українського 
сектору МСП, можливості створення для нього сприятливих умов і виробити змістовні рекомендації 
щодо управління для потенційних українських «прихованих чемпіонів».  

4.1. МЕНЕДЖМЕНТ ТА ВНУТРІШНІ ФАКТОРИ 

Професор Саймон (1996) стверджує, що «приховані чемпіони» як у Німеччині, так і в інших країнах 
просто застосовують більше здорового глузду до своїх бізнес-моделей, а також вважає, що «багато 
людей… переоцінюють національні аспекти менеджменту». На основі свого дослідження «прихова-
них чемпіонів» у всьому світі він створив схему «трьох кіл і дев'яти уроків» (Рисунок 5). 

На думку деяких дослідників, головним чинником еволюції Mittelstand  у «прихованих чемпіонів» є 
кваліфікований менеджмент. De Massis, Audretsch, Uhlaner та Kammerlander (2017) найбільш детально 

                                                                            
21 Bruegel (2012). Breaking down the barriers to firm growth in Europe: the fourth EFIGE policy report 
 http://bruegel.org/wp-content/uploads/imported/publications/Blueprint-XVIII-EFIGE-web.pdf  
22 Statistisches Bundesamt (Destatis), Small & medium-sized enterprises https://www-https://www-
genesis.destatis.de/genesis/online/data;sid=132F9771E62A3B4322F5EB911AF030AC.GO_2_1?operation=abruftabelleAbrufen&selectio
nname=48121-0001&levelindex=1&levelid=1560424359021&index=1  
23 Simon H. Hidden Champions (1): what German companies can teach you about innovation http://www.whiteboardmag.com/hidden-
champions-1-what-german-companies-can-teach-you-about-innovation/  
24 Simon H. Hidden Champions of the 21st Century. The Success Strategies of Unknown World Market Leaders 
https://www.deginvest.de/DEG-Englische-Dokumente/PDFs-Download-Center/Presentation-Herrmann-Simon.pdf  

http://bruegel.org/wp-content/uploads/imported/publications/Blueprint-XVIII-EFIGE-web.pdf
https://www-https/www-genesis.destatis.de/genesis/online/data;sid=132F9771E62A3B4322F5EB911AF030AC.GO_2_1?operation=abruftabelleAbrufen&selectionname=48121-0001&levelindex=1&levelid=1560424359021&index=1
https://www-https/www-genesis.destatis.de/genesis/online/data;sid=132F9771E62A3B4322F5EB911AF030AC.GO_2_1?operation=abruftabelleAbrufen&selectionname=48121-0001&levelindex=1&levelid=1560424359021&index=1
https://www-https/www-genesis.destatis.de/genesis/online/data;sid=132F9771E62A3B4322F5EB911AF030AC.GO_2_1?operation=abruftabelleAbrufen&selectionname=48121-0001&levelindex=1&levelid=1560424359021&index=1
http://www.whiteboardmag.com/hidden-champions-1-what-german-companies-can-teach-you-about-innovation/
http://www.whiteboardmag.com/hidden-champions-1-what-german-companies-can-teach-you-about-innovation/
https://www.deginvest.de/DEG-Englische-Dokumente/PDFs-Download-Center/Presentation-Herrmann-Simon.pdf
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аналізують шість ключових факторів управління ресурсами на підприємствах Mittelstand на 
сьогоднішній день.25 Щоб пояснити ці фактори, ми використали структуру їхнього аналізу, взявши за 
основу текст статті та інші джерела з цього питання. 

Рисунок 5. Три кола Саймона і дев'ять уроків «прихованих чемпіонів»  
 

  

Джерело: (Simon, 1996)  

4.1.1. НІШОВИЙ ФОКУС ТА СПІВПРАЦЯ З КЛІЄНТАМИ; ГЛИБОКА ІНТЕГРАЦІЯ, ЩОБ 

ОТРИМАТИ ПРЯМИЙ ДОСТУП ДО КЛІЄНТІВ 

Більшість «прихованих чемпіонів» експортують за кордон через свої дочірні компанії, самі 
виробляють компоненти, які в подальшому використовуються в більш складних агрегатах, і самі 
забезпечують сервісне обслуговування замість аутсорсингу непрофільних видів діяльності. без цього 
вони втрачали б не тільки в якості, а їм би бракувало й інноваційного підходу до виробництва та 
послуг.26 Це відповідає принципу збереження контролю в руках власника-менеджера.27  

Саймон згадує про ментальну інтернаціоналізацію німецьких підприємців. Завдяки володінню 
іноземними мовами та активній участі у програмах міжнародного обміну для молоді (наприклад, 
академічна мобільність)  підприємець почувається більш упевнено при виході на нові ринки.28 
Німеччина відправляє більше студентів за кордон, ніж будь-яка інша країна ОЕСР. Крім того, як вже 
було зазначено, зростання міграції до Німеччини протягом останнього десятиліття призводить до  
дедалі більшого розмаїття населення та робочої сили.  Така розмаїтість означає не тільки  прихід у 

                                                                            
25 De Massis, A., Audretsch, D., Uhlaner, L. & Kammerlander, N., 2017. Innovation with Limited Resources: Management Lessons from the 
German Mittelstand. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/jpim.12373  
26 Ibid. 
27 Ibid. 
28 Simon, H., 2012. Hidden Champions (1): what German companies can teach you about innovation. 
http://www.whiteboardmag.com/hidden-champions-1-what-german-companies-can-teach-you-about-innovation/  

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/jpim.12373
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/jpim.12373
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/jpim.12373
http://www.whiteboardmag.com/hidden-champions-1-what-german-companies-can-teach-you-about-innovation/
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малі фірми більш інноваційних працівників, а й краще розуміння міжнародних ринків і розширення 
горизонтів німецької робочої сили. На багатьох німецьких МСП 50% працівників є мігрантами, і 
більшість підприємців вважають це різноманіття важливим ресурсом організаційної толерантності та 
відкритості. 

4.1.2. ПЕРЕВАГА НАДАЄТЬСЯ  САМОФІНАНСУВАННЮ 

Фірми Mittelstand є привабливими для іноземних інвесторів.29 Проте ці фірми вважають за краще 
зберегти свою фінансову незалежність, значною мірою покладаючись на внутрішнє фінансування.  

Німецькі банки традиційно більш орієнтовані на довгостроковий період, ніж їхні колеги в інших 
країнах, особливо в ліберальних ринкових економіках, як-от у Великобританії чи США. Традиційна 
німецька модель «власного банку», який  досконально знає фірму, зберігає довготривалі відносини з 
нею й у минулому не раз надавав підтримку навіть під час кризи, у наш час може бути менш важливою, 
ніж 20-30 років тому. Проте можна припустити, що міцні давні відносини між банками та фірмами 
досі відіграють важливу роль у довгостроковому успіху фірм. 

4.1.3. ОРІЄНТАЦІЯ НА ДОВГОСТРОКОВУ ПЕРСПЕКТИВУ 

Орієнтація на довгострокову перспективу фірм Mittelstand має такі риси: 

 більш консервативне ставлення до зростання, яке відбивається в тенденції відмовлятися від 
можливостей зростання, якщо для цього треба ризикувати виживанням фірми; 

 побудова довгострокових відносин з усіма зацікавленими сторонами – постачальниками, 
клієнтами, колегами по галузі та, що найважливіше, співробітниками: найуспішніші німецькі 
фірми налагоджують співпрацю з профспілками, вкладають кошти в розвиток навичок і 
особистісне зростання своїх співробітників та мають дуже низький рівень плинності кадрів. Це 
має своїм результатом високу лояльність співробітників, які готові співпрацювати та асоціюють  
власний успіх з успіхом своєї фірми; 

 прагнення залишити спадок майбутнім поколінням сім'ї власника. 30 

4.1.4. ВІДНОСИНИ МІЖ КЕРІВНИЦТВОМ І ПРАЦІВНИКАМИ  

Як уже зазначалося, відносини між працівниками та роботодавцями спрямовані на довгострокову 
перспективу, і обидві сторони намагаються створити безпрограшну ситуацію. Наприклад, органи 
самоврядування працівників можуть залучатися до процесу прийняття рішень. Окреме законодавство 
про участь працівників у прийнятті рішень дає можливість створити «трудові ради». Ці ради 
представляють працівників і мають значну владу, включаючи право вето у деяких питаннях. Вони є 
низовими організаціями та доповнюють профспілки. 31  

Трудові ради допомагають захищати права працівників від зазіхань роботодавця. Водночас, німецькі 
асоціації роботодавців сповідують стратегії співпраці з працівниками й справді тісно співпрацюють 

                                                                            
29 Ramthun, C. Bundesregierung verbietet erstmals Firmenverkauf an Chinesen https://www.wiwo.de/politik/deutschland/leifeld-metal-
spinning-bundesregierung-verbietet-erstmals-firmenverkauf-an-chinesen/22846694.html?share=fb  
30 De Massis, A., Audretsch, D., Uhlaner, L. & Kammerlander, N., 2017. Innovation with Limited Resources: Management Lessons from the 
German Mittelstand. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/jpim.12373  
31 L. Fulton (2015) Worker representation in Europe. Labour Research Department and ETUI. https://www.worker-
participation.eu/National-Industrial-Relations/Countries/Germany/Workplace-Representation/#note2 

https://www.wiwo.de/politik/deutschland/leifeld-metal-spinning-bundesregierung-verbietet-erstmals-firmenverkauf-an-chinesen/22846694.html?share=fb
https://www.wiwo.de/politik/deutschland/leifeld-metal-spinning-bundesregierung-verbietet-erstmals-firmenverkauf-an-chinesen/22846694.html?share=fb
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/jpim.12373
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для досягнення успіху підприємств. На рівні галузі є розуміння того, що співпраця у висліді дасть 
кращий результат для всіх зацікавлених сторін, тоді як обман (односторонній чи взаємний) завдасть 
шкоди всім у довгостроковій перспективі.  Завдяки підходу, заснованому на співпраці, працівники 
добровільно погоджувалися на меншу заробітну плату, щоб врятувати фірми під час кризи 2009 року. 
Коли економіка врешті знову почала розвиватися і фірми компенсували свої збитки, багато фірм 
добровільно підвищили заробітну плату, щоб компенсувати збитки  своїм працівникам, хоча й не були 
зобов'язані це робити. Обидві сторони усвідомлювали довгострокові переваги співпраці для всіх 
партнерів. 

4.1.5. ІНТЕГРАЦІЯ В ГРОМАДИ 

Розташування в невеликих місцевих громадах забезпечує такі можливості для бізнесу: 

 збереження джерела кадрів 32; 

 партнерство з місцевими науково-дослідними установами 33; 

 збільшення соціальної відповідальності34. 

Для економіки загалом розподіл успішних фірм по всій країні (Рисунок 6), а не концентрація в 
промислових центрах, має своїм результатом сталий розвиток провінційних районів.35 Наразі 
найбільш успішними районами  за кількістю «прихованих чемпіонів» є захід та південь Німеччини. 
Федеральні землі на схід від колишнього кордону, що розділяв Німеччину на дві держави, мають 
значно менше «чемпіонів». Однак їх чимало, що свідчить про те, що з концентрованим і 
довгостроковим підходом можна створити сприятливі умови для «прихованих чемпіонів» навіть у 
колишній соціалістичній державі. 

Німецьку професійно-технічну освіту називають «унікальною подвійною системою професійного 
навчання».36 Вона була впроваджена у 1969 році Законом про професійно-технічну освіту (змінений у 
2005 році). Цей закон був спрямований на розвиток співпраці між компаніями та національними і 
федеральними органами влади, з метою надання молодим людям достатньої освіти й підготовки до 
майбутньої роботи в промисловості.37  Нині німецька система професійно-технічної освіти вважається 
зразком для наслідування для багатьох інших країн світу та розглядається як важлива складова історії 
успіху німецької економіки і особливо її МСП. Систему професійного навчання організовують фірми 
як самотужки, так і в рамках діяльності торгово-промислових палат, а уряд зі свого боку надає 

                                                                            
32 DZ Bank Group, 2012. Confidence in the German Mittelstand. 
http://www.geschaeftsbericht.dzbank.de/2012/gb/files/pdf/en/DZBANK_Group_AR2012_Magazine‐Confidence‐in‐the‐german‐
Mittelstand.pdf  
33 Weber, W. W., 2016. Germany’s Midsize Manufacturers Outperform Its Industrial Giants.  
https://hbr.org/2016/08/germanys-midsize-manufacturers-outperform-its-industrial-giants 

34 Cruz, C., Larraza‐Kintana, M., Garcés‐Galdeano, L. & Berrone, P., 2014. Are family firms really more socially responsible?. 
Entrepreneurship Theory and Practice, 38(6) https://academica-
e.unavarra.es/bitstream/handle/2454/18917/FamilyFirms.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

35 The Economist, 2019. Why Germany has no gilet jaunes protesters https://www.economist.com/europe/2019/02/09/why-germany-
has-no-gilet-jaunes-protesters 
36 Simon, H. Why Germany Still Has So Many Middle-Class Manufacturing Jobs. 2 May 2017 
https://hbr.org/2017/05/why-germany-still-has-so-many-middle-class-manufacturing-jobs.  
37 Federal Ministry of Education and Research. The German Vocational Training System https://www.bmbf.de/en/the-german-
vocational-training-system-2129.html  

http://www.geschaeftsbericht.dzbank.de/2012/gb/files/pdf/en/DZBANK_Group_AR2012_Magazine‐Confidence‐in‐the‐german‐Mittelstand.pdf
http://www.geschaeftsbericht.dzbank.de/2012/gb/files/pdf/en/DZBANK_Group_AR2012_Magazine‐Confidence‐in‐the‐german‐Mittelstand.pdf
https://academica-e.unavarra.es/bitstream/handle/2454/18917/FamilyFirms.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://academica-e.unavarra.es/bitstream/handle/2454/18917/FamilyFirms.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.economist.com/europe/2019/02/09/why-germany-has-no-gilet-jaunes-protesters
https://www.economist.com/europe/2019/02/09/why-germany-has-no-gilet-jaunes-protesters
https://hbr.org/2017/05/why-germany-still-has-so-many-middle-class-manufacturing-jobs
https://www.bmbf.de/en/the-german-vocational-training-system-2129.html
https://www.bmbf.de/en/the-german-vocational-training-system-2129.html
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підтримку. Професійна підготовка відбувається частково на робочих місцях у компаніях, а частково – 
у професійно-технічних навчальних закладах. 

Рисунок 6. Локалізація «прихованих чемпіонів» на території Німеччини  

 

Джерело: The Economist, 201938 

4.2. ПОЛІТИКИ І ЗОВНІШНІ ФАКТОРИ 

Деякі з вищезгаданих характеристик (зв'язки з науковими установами,  подвійна система освіти) є 
частиною німецьких урядових програм. Однак, на нашу думку, їх можна певним чином використати і 
в інших країнах. Звичайно, німецька модель Mittelstand не може бути ідентично скопійована 
Україною. Проте досвід таких країн, як Польща, свідчить, що можна взяти найкращі практики з-за 
кордону та ретельно адаптувати моделі до національних і регіональних особливостей. 

Для німців Mittelstand – це радше ідея, ніж просто бізнес-модель. Роберт Уордроп (Cambridge’s Judge 
Business School) провів опитування німців, щоб визначити їхнє ставлення до великих компаній та 
комерційних банків у порівнянні з  невеликими кооперативними чи ощадними банками та фірмами 
Mittelstand. І останні виявилися значно популярнішими, і гарне ставлення до них лишається 
стабільним, майже не змінюючись.39 Таким чином, Mittelstand у Німеччині є не лише статистичною 
данністю, а радше концепцією, глибоко закладеною у свідомості німців. Зважаючи на глибокий 
скептицизм німців щодо великих конгломератів, великих фірм, у Німеччині формуються  політики 
активної підтримки широко диверсифікованого німецького Mittelstand. 

 

 

                                                                            
38 Ibid. 
39 Smith Business Insight. The Mittelstand Way To Social Impact 
https://smith.queensu.ca/insight/articles/the_mittelstand_way_to_social_impact  

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/jpim.12373
https://smith.queensu.ca/insight/articles/the_mittelstand_way_to_social_impact
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Врізка 1. Регіональні політики МСП у Німеччині 

У політиці Міністерства економіки Німеччини щодо МСП виділяють 10 основних 
напрямків. Нижче представлені вісім з них як найважливіші для цілей нашого аналізу: 

 активне фінансування стартапів і розвитку; 

 плекання кваліфікованої робочої сили, залучення біженців до професійного 
навчання та праці; 

 неухильне вдосконалення регуляторних вимог та постійні зусилля в напрямку 
зменшення бюрократії; 

 перехід на цифровий формат (діджиталізація); 

 сприяння інноваціям; 

 використання можливостей, які створює глобалізація; 

 розвиток МСП у менш розвинутих регіонах; 

 розвиток нових сфер бізнесу, що виникають у період енергетичного переходу. 

Джерело: The German Mittelstand as a model for success (Німецькі Mittelstand як модель успіху). 
https://www.bmwi.de/Redaktion/EN/Dossier/sme-policy.html 

В історичному минулому протягом століть Німеччина являла собою сукупність невеликих незалежних 
територій –  земель, які мусили самостійно виходити на міжнародні ринки якомога швидше, щоб 
зберегти свою суб’єктність.40 Тож деякі регіони Німеччини віддавна традиційно спеціалізувалися в 
певних галузях виробництва, і відповідні навички місцевих працівників розвивалися і передавалися з 
покоління в покоління. 

Врізка 2.  Рекомендації від B20 SME Cross-thematic Group 

B20 – це організація, що представляє бізнес країн G20. У 2017 році експерти країн «великої 
двадцятки» на чолі з Німеччиною розробили три документи з рекомендаціями, що містять 
дев'ять кроків (політик), спрямованих на підвищення продуктивності малих і середніх 
підприємств. 

Найбільш важливими для мети нашого дослідження є такі: 

 активно залучати МСП у торговельні угоди та глобальні ланцюжки доданої 
вартості, включаючи їхні потреби в угоди та нарощуючи торгівельну 
спроможність; 

 послабити регуляторні обмеження для цифрової торгівлі; 

 забезпечити кращий доступ до Інтернету та цифрової інфраструктури за межами 
промислових центрів та створювати інноваційні хаби; 

                                                                            
40 Simon, H. Why Germany Still Has So Many Middle-Class Manufacturing Jobs  
https://hbr.org/2017/05/why-germany-still-has-so-many-middle-class-manufacturing-jobs  

https://www.bmwi.de/Redaktion/EN/Dossier/sme-policy.html
https://hbr.org/2017/05/why-germany-still-has-so-many-middle-class-manufacturing-jobs
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 покращити інфраструктуру фінансового ринку для МСП; 

 підвищити фінансову грамотність МСП та їхню обізнаність щодо різноманітних 
фінансових інструментів. 

Джерело: B20 SME Cross-thematic Group. Think Big for Small. Policy paper 2017 41 

4.2.1. САМОВРЯДНІ БІЗНЕС-АСОЦІАЦІЇ 

У своєму дослідженні IfM Bonn стверджує, що уряди земель у Німеччині (Länder), як і раніше, відіграють 
незначну роль у формуванні політики щодо МСП.42 Натомість горизонтальні зв’язки між політиками, 
підприємствами, їхніми асоціаціями та громадянським суспільством у Німеччині формуються та 
управляються на просунутому рівні, особливо в порівнянні з менш розвиненими економіками, 
такими, як Україна. Існує багато спеціалізованих організацій, які дуже швидко і адекватно реагують 
на потреби МСП: від Торгово-промислових палат та Німецької конфедерації професійних ремесел до 
спеціалізованих освітніх і дослідницьких організацій і різних галузевих бізнес-асоціацій. Ці асоціації 
самоврядні, тобто їхні члени (підприємства) мають повноваження у прийнятті рішень. Таким чином, 
ці асоціації є сильними впливовими посередниками між інтересами бізнесу, політиків та суспільства 
в широкому розумінні. Такі асоціації варто розглядати як сервісні організації, як спосіб, у який фірми-
члени артикулюють свої потреби. 

Врізка 3. Торгово-промислові палати (приклад IHK Rhein-Neckar) 

Торгово-промислові палати (Industrie- und Handelskammern – IHK) є регіональними філіями 
Асоціації німецької палати (DIHK). Членство в місцевій IHK є обов'язковим для місцевого 
бізнесу в сфері торгівлі та промисловості, а професійні ремесла організовані в окрему 
палату. 

У Німеччині існує 79 місцевих філій DIHK, що охоплюють регіони, окремі міста,  невеликі 
місцевості. Вони діють на основі принципів самоврядування та самофінансування. IHK 
виступає як постачальник послуг для МСП та як учасник процесу розробки державної 
політики.  

Торгово-промислова палата в Рейн-Неккар має близько 75 000 членів, які обирають  
правління палати (пленум) що п'ять років. Нині пленум складається з 85 підприємців. 
Обираються також різноманітні комітети, які підпорядковуються пленуму. Принцип 
голосування «одна компанія – один голос», незалежно від розміру або будь-якої іншої 
характеристики, означає, що МСП загалом є більш впливовими, оскільки кількісно 
переважають великі компанії, як-от SAP, Bosh або Daimler. 

Всі підприємства-члени зобов'язані платити внески. Базовий членський внесок 
коливається від 35 до 4000 євро (для компаній з оборотом понад 27,5 млн євро або більше 
500 працівників). Іншою складовою частиною членського внеску є відсоток обороту (дані 
про оборот надаються фінансовими органами), визначений пленумом. Тому малі та 
середні підприємства можуть дозволити собі членство в Палаті. 

                                                                            
41 B20 SME Cross-thematic Group. Think Big for Small. Policy paper 2017. 
https://www.b20germany.org/fileadmin/user_upload/documents/B20/B20_CTG_SMES_Final_Policy_Paper_2017-04-11.pdf 
42 IfM Bonn. Mittelstand policies in practice – Business framework policy or funding policy?  
https://en.ifm-bonn.org//uploads/tx_ifmstudies/Executive_Summary-IfM-Materialie-251_2017.pdf  

https://www.b20germany.org/fileadmin/user_upload/documents/B20/B20_CTG_SMES_Final_Policy_Paper_2017-04-11.pdf
https://en.ifm-bonn.org/uploads/tx_ifmstudies/Executive_Summary-IfM-Materialie-251_2017.pdf


Як малим та середнім підприємствам України стати національними та глобальними чемпіонами? 20 
 

Однією з найзначніших додаткових державних послуг є забезпечення подвійної (дуальної) 
професійно-технічної освіти, завдяки чому покоління й покоління молодих людей 
отримали можливість розпочати свою професійну діяльність.  

Джерело: https://www.rhein-neckar.ihk24.de43,  https://www.dihk.de/en/44 

Консультує та надає підтримку підприємцям також SES (Служба старших експертів). Ця некомерційна 
організація об’єднує висококваліфікованих експертів-пенсіонерів (колишніх німецьких підприємців) 
та їхніх молодших колег з тієї ж сфери діяльності в Німеччині та країнах з перехідною економікою. 
Діяльність SES за кордоном фінансується Федеральним міністерством економіки та енергетики 
(BMWI).45 

Німецькі палати також надають підтримку компаніям-експортерам. Регулярні презентації та семінари 
інформують німецькі підприємства про можливості експорту до різних країн. Спеціалізовані 
консультанти допомагають МСП провадити експорт, інформують про закони, стандарти та тарифні 
бар'єри. Так, DІНК e.V. (Німецька асоціація торгово-промислових палат), SES (Служба старших 
експертів) та IPD (Служба сприяння імпорту) мають угоди про співпрацю з ТПП України (Торгово-
промисловою палатою України). Деякі українські регіональні ТПП мають окремі угоди з німецькими 
та європейськими органами влади. Ці партнерські відносини спрямовані на зміцнення міжнародних 
зв'язків та покращення спроможності українських підприємств у сфері експертизи, торгівлі, 
кооперації тощо.46  

4.2.2. ПІДТРИМКА КЛАСТЕРІВ 

Існує декілька програм підтримки кластерів для окремих секторів або технологій як на національному 
рівні (наприклад, Go-cluster), так і на державному (наприклад, програма Baden-Württemberg’s 
ClusterAgentur BW programme). Програма Go-cluster від Міністерства економіки та енергетики 
Німеччини спрямована на підтримку співпраці між різними групами: великими корпораціями, МСП, 
науково-дослідними інститутами, включаючи університети, а також місцевими та регіональними 
урядовими суб'єктами. Така підтримка полягає не лише у фінансуванні спільних науково-дослідних 
проєктів, а й у супроводі менеджменту кластера: консалтинг, навчання та мережеві можливості.  У 
промислових секторах основними напрямками фінансування є високі технології та відновлювана 
енергетика. 47 

Хоча програми для кластерів підтримує уряд, вони, по суті, є ініціативами знизу від основних місцевих 
суб'єктів (бізнес, наукові кола, дослідницькі установи, місцеві органи влади тощо). Таким чином, 
місцеві установи та підприємства можуть формувати кластери та подавати заявки на фінансування. 
Учасники кластеру повинні також розробити план його розвитку.  

 

 

                                                                            
43 IHK Rhein-Neckar https://www.rhein-neckar.ihk24.de 
44 Deutscher Industrie- und Handelskammertag https://www.dihk.de/en/ 
45 Senior Experten Service (SES). About us. https://www.ses-bonn.de/en/about-us.html  
46  International Projects.  Ukrainian Chamber of Commerce and Industry https://ucci.org.ua/en/international-projects 
47 Ekert, S., Schüren, V. & Bode, A., 2016. Evaluation of „go-cluster“ – A programme of the Federal Ministry for Economic Affairs and 
Energy (BMWi)  
https://www.bmwi.de/Redaktion/EN/Publikationen/evaluation-of-go-cluster-english.pdf?__blob=publicationFile&v=4 

https://www.rhein-neckar.ihk24.de/
https://www.dihk.de/en/
https://www.rhein-neckar.ihk24.de/
https://www.dihk.de/en/
https://www.ses-bonn.de/en/about-us.html
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Основними характеристиками успішного кластера є: 

 Висхідний підхід: учасники кластерів самі формують кластери на основі власних інтересів. Згідно 
з умовами багатьох програм, вони мають вкладати значні власні ресурси, щоб залишатись 
співвласниками проєкту; 

 Сталий розвиток: суб'єкти мають налагоджувати партнерство на основі насамперед 
довгострокових взаємовідносин, а не короткострокових програм фінансування; 

 Співфінансування: операційна діяльність кластерів має фінансуватися з власних джерел; 

 Діяльність на основі цілей: стратегічний план кластера має відповідати цілям регіональних та 
національних стратегій; 

 Реалістичні цілі: діяльність кластера має спиратися на наявні ресурси та конкурентні переваги 
середовища кластера. 

4.2.3. ОБМІН ЗНАННЯМИ ТА ТЕХНОЛОГІЯМИ МІЖ НАУКОЮ І БІЗНЕСОМ 

Підготовча фаза побудови партнерства бізнес-університет починається з долучення бізнесу до 
навчального процесу. Угоди між компаніями та університетами зазвичай укладаються з ініціативи 
компаній, і їхня результативність також головним чином залежить від зусиль компанії.48 Співпраця 
між університетами та бізнесом часто передбачає залучення студентів безпосередньо до виробничої 
діяльності. Наприклад, коли невелика група студентів працює кілька місяців  над конкретним кейсом 
–  це «доступний консалтинг»  для малого чи середнього підприємства, і винагорода студентам не 
виплачується. Проте й компанія вкладає у це власні ресурси – робочий час фахівців,  який вони 
витрачаєть на пояснення проблеми та організацію роботи команди. Якщо проблема вирішена,  обидві 
сторони не мають один перед одним жодних зобов'язань; якщо компанія задоволена результатом, 
вона може зробити благодійний внесок на користь університету або віддячити студентам. 

Врізка 4. Технологічні парки університетів 

Німецькі університети також сприяють розвитку МСП. Гарним прикладом такого 
сприяння є запуск  стартап-інкубаторів у деяких німецьких університетах. Наприклад, 
Gründungsbüro в Університеті прикладних наук Кобленца надає широкий спектр 
безкоштовних послуг для всіх нинішніх і колишніх студентів та співробітників, 
зацікавлених у відкритті бізнесу. До таких послуг належать консультації та поради з 
бізнес-планування та фінансування, організація заходів ( як-от серії семінарів з різних 
питань,  пов'язаних з відкриттям бізнесу), проведення мережевих заходів разом зі 
стартапами інших університетів регіону та їх випускниками,  а також забезпечення 
безкоштовними офісними приміщеннями на строк до чотирьох місяців. 

Gründungsbüro співпрацює з різними організаціями, починаючи від приватних компаній 
у фінансовій галузі (наприклад, Debeka Group) до інших стартап-інкубаторів, як-от 
Технологічний центр Кобленц і Founder Week Germany (Тиждень  Німецьких Засновників). 
Завдяки такому підходу було створено низку успішних підприємств, які працюють у 
різних галузях: технології, продукти харчування, інтернет-ринки, маркетинг, освіта та 
багато інших. 
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Технологічні парки зазвичай мають місцеві наглядові ради (що складаються з 
представників університету, місцевої влади, бізнесу (торгові палати)). Ці експерти 
вирішують, хто може бути прийнятий у члени та отримати підтримку. 

Джерело:  Gründungsbüro,  Hochschule Koblenz  https://www.hs-koblenz.de/en/forschung-transfer/gruendungsbuero/ 49 

Врізка 5. Медичний та текстильний кластери в Мангеймі ( кейс-стаді) 

За словами д-ра Ельмара Бурдона (Кластер медичних технологій у Мангеймі), запорукою 
успішного управління кластером є організаційна інтеграція партнерів та органів влади на 
місцевому, регіональному та національному рівнях, які надають фінансування та 
юридичну підтримку. Це набуває  ще  більшої ваги для вузькоспеціалізованих кластерів. 
Керівництво кластера повинно мати відповідні базові знання для надання 
консультаційних та адвокаційних послуг для учасників кластерів (компаній, стартапів, 
наукових кіл тощо), тобто досвід у галузі та менеджменті, а не представляти клас урядових 
бюрократів. 

Кластер медичних технологій у Мангеймі 

Оскільки Мангейм має кваліфіковану робочу силу на базі місцевих медичних університетів 
та науково-дослідних установ, то медичні технології були визначені однією з ключових 
галузей цього регіону. Загалом галузь медичних технологій  у Німеччині є відносно 
невеликою, у ній зайнято близько 210 тисяч працівників. 92% підприємств медичних 
технологій мають менше 250 працівників. Всі вони мусять бути інноваційними та 
вузькоспеціалізованими. 

Кластер медичних технологій у Мангеймі був заснований 2015 року задля вирішення таких 
проблем: 

 інтенсивний процес злиття та поглинання великими фірмами компаній 
Mittelstand; 

 відсутність венчурного капіталу (VC) в галузі через тривалий цикл розробки 
продукту та загалом низький обсяг залучення фондів VC у Німеччині; 

 необхідність інтеграції виробництва і клінічних досліджень; 

 вимога сертифікації продукції перед медичним застосуванням. 

Стартапи, розташовані в  Cubex (назва Центру стартапів у кластері), зазвичай не були 
побічним (spin-off) продуктом університетів (хоча окремі дослідники з цих університетів 
там працюють. Самим кластером володіє місто Мангейм, мер якого є членом наглядової 
ради. 

Центр моди  Textilerei в Мангеймі 

Малі підприємства мають можливість працювати як учасники кластера. Для Textilerei  
членський внесок становить 5% від обороту. На даний момент тут розташовані бізнеси 
модельєрів, рекламників, фотографів тощо. 

Їм надають таку підтримку: 

 консалтинг і тренінги;  
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 семінари; 

 доступ до високоякісного промислового обладнання; 

 низька ставка орендної плати; 

 промоція продукції; 

 маркетинг та піар. 

Джерело:  http://www.medtech-mannheim.de/; https://textilerei.de/50 

4.2.4. ПІДТРИМКА ДИФУЗІЇ ІННОВАЦІЙ 

На даний час існує чимало цифрових виробничих і дистриб'юторських рішень; однак, вони 
реалізуються переважно у великих компаніях і не є доступними для сектора МСП. Крім того, той факт, 
що вони пов'язані зі специфічними технологіями, означає, що вони практично не придатні для 
застосування в інших сферах.  

Тому німецькі міністерства запроваджують різноманітні програми підтримки діджиталізації 
компаній Mittelstand.  Це, наприклад, програми для діджиталізації сектору професійних ремесел, 
професійно-технічної освіти, програма Industry 4.0 для фірм Mittelstand, які працюють у сфері 
програмного забезпечення. 

Врізка 6. Німецькі агенції Mittelstand 4.0 

Для того щоб розвинути МСП до рівня industry 4.0, уряд Німеччини створив чотири агенції 
Mittelstand 4.0, які підтримують впровадження цифрових інновацій та їх доступність для 
МСП. 

Ці агенції передають свій досвід експертним центрам Mittelstand 4.0, які доносять  
інформацію до фірм. 

Агенція Mittelstand 4.0 for the Cloud надає підтримку щодо застосування та розширення  
використання хмарних комп’ютерних технологій. Агенція Mittelstand 4.0 for Processes 
пропонує допомогу в галузі управління цифровими процесами та ресурсами. Агенція 
Mittelstand 4.0 for Communication надає підтримку в галузі менеджменту інновацій та 
використання цифрового зв'язку. Агенція Mittelstand 4.0 for Trade консультує щодо нових 
технології в цифровій торгівлі, як-от eBilling, і торгівлі обладнанням (production-related 
trade). 

На даний час у Німеччині діють 23 експертні центри Mittelstand 4.0. 

Джерело: Mittelstand Digital. https://www.mittelstand-digital.de/MD/Navigation/DE/Home/home.html 51 

4.2.5. СТРАХУВАННЯ ЕКСПОРТЕРІВ  

Найбільш важливим інструментом зниження ризику для німецьких експортерів є програма Hermes 
guarantees, яку пропонує федеральний уряд. Програма забезпечує страхування оплат за кордоном для 
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німецьких підприємств, які експортують в країни, що розвиваються, захищаючи Mittelstand у разі 
неплатежів. Hermes guarantees є доповненням до пропозицій приватних страхових компаній, які в 
основному зосереджені на гарантіях експортних кредитів і охоплюють менш ризиковані країни. Крім 
того, як великі, так і малі підприємства, що інвестують в країни, що розвиваються, можуть подавати 
заявки на інвестиційні гарантії від федерального уряду для зменшення політичних ризиків.52 

Федеральне міністерство економіки та енергетики (BMWI) також підтримує експорт малого та 
середнього бізнесу, допомагаючи  підприємствам виходити на нові зовнішні ринки або розвивати їх у 
таких галузях, як енергетика чи екологічні технології. Міністерство надає гарантії та субсидії на 
експортні кредити, а також допомагає німецьким фірмам працювати на зовнішньому ринку. 53 

Різноманітні заходи підтримки від BMWI були ефективно скоординовані та об'єднані в рамках нової 
програми «Mittelstand Global» («Міжнародні МСП»). Ця загальна програма містить програми розвитку 
ключових секторів, в яких Німеччина має особливо сильні позиції, як-от: програма з експорту 
медичних товарів, програма з експорту технологій та послуг цивільної безпеки, програма з експорту 
екологічних технологій.54 

4.2.6. ДОДАТКОВЕ УРЯДОВЕ ФІНАНСУВАННЯ МСП 

Програми підтримки МСП в Німеччині дуже вузькоспеціалізовані і вимагають значного внеску від 
самих вигодонабувачів. Вимога щодо співфінансування робить проєкти менш ризиковими та більш 
стабільними. 

МСП можуть подавати заявки на отримання субсидії або кредитування у рамках окремих державних 
програм, наприклад, у таких вузькопрофільних галузях, як біоінженерія або технології 
енергопостачання. Крім того, вони можуть налагодити співпрацю з науково-дослідними інститутами. 

МСП отримують фінансування у найрізноманітніших високотехнологічних сферах. Фінансова 
підтримка надається спільним проєктам, окремим проєктам з науково-дослідними інститутами, 
також пропонуються інвестиційні позики на інновації. Крім того, фінансуються дослідницькі центри 
для спільних проєктів з МСП. МСП можуть розраховувати на активну підтримку у сфері професійно-
технічного навчання: державне співфінансування складає більше половини витрат на професійно 
технічне навчання в країні.55 Завдяки цій підтримці МСП навчають чотирьох з п'яти німецьких 
студентів, що отримують професійно-технічну освіту.56 Крім того, німецький банк розвитку KfW надає 
МСП через місцеві банки кредити з низькими процентними ставками на інноваційні проєкти.57 
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4.2.7. ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

Ще одним зовнішнім фактором, який сприяє здатності німецьких компаній впроваджувати інновації, 
є високий рівень захисту прав інтелектуальної власності. Це одна з причин, чому компанії німецького 
походження вважають за краще розміщувати свої науково-дослідні відділи та штаб-квартири на 
батьківщині, хоча виробничі лінії можуть бути переміщені за кордон. 

Рисунок 7. Міжнародний індекс прав власності, загальний показник, 2018 рік  

 

Джерело: https://www.internationalpropertyrightsindex.org/compare/country?id=10,42 58 

Для того щоб порівняти рівень захисту прав інтелектуальної власності у Німеччині та в Україні, ми 
використовували Міжнародний індекс прав власності (IPRI) американської правозахисної організації 
«Альянс прав власності» (Рисунок 7).  IPRI охоплює 127 країн і є єдиним індексом у світі, який вимірює 
захист прав інтелектуальної та матеріальної власності. IPRI враховує системи прав власності, що 
поширюються на 98% світового ВВП і 93% населення світу, і є інструментом для політиків, бізнес-
спільнот і громадських активістів.59  Прикметно, що IPRI включає такі загальні показники, як 
незалежність судів, верховенство права, політична стабільність і легкість доступу до кредитів.  

Наш аналіз засвідчив, що хоча патентний захист в Україні є відносно розвинутим, українська 
інституційна система все ще відстає за різними аспектами. Україна потребує подальших реформ, 
особливо в таких сферах, як порушення авторських прав, незалежність судових органів, захист прав 
власності. 

4.3. МОЖЛИВІ ВИКЛИКИ ДЛЯ МОДЕЛІ MITTELSTAND  

Дослідники вказують на декілька теперішніх та майбутніх викликів для німецької моделі МСП та 
сімейного бізнесу. 
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4.3.1. ПРОБЛЕМА ПРАВОНАСТУПНИЦТВА 

Один з ризиків, з яким стикається Mittelstand, полягає в тому, що старіючі власники та менеджери 
компаній не мають бачення свого бізнесу. Приблизно 33% керівників компаній є старшими за 54 роки, 
і майже половина з цих лідерів бізнесу (приблизно 46 тисяч) не мають наступника, за даними Асоціації 
торгово-промислових палат Німеччини.60 Існує ймовірність, що ця проблема стане ще гострішою, 
оскільки до 2030 року майже половина населення Німеччини може складатися з людей старше 50 
років.61  

Очікується, що проблема правонаступництва постане в подальші роки й в  Україні, враховуючи той 
факт, що українські компанії створювались вже в пострадянські часи. Підприємці, які в 1990-х роках 
були у розквіті сил, старіють. Тому сектор українських сімейних фірм, який перебуває на стадії 
формування, повинен мати глибоке розуміння викликів у питанні правонаступництва від одного 
покоління до наступного. 

4.3.2. УПЕРЕДЖЕНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ 

Німецька система професійного навчання має власні недоліки. Близько чверті молодих людей, які 
вступають на курси професійної підготовки, отримують лише початкову кваліфікацію. Таким чином, 
багато з них залишаються не готовим до жодної іншої роботи, крім тієї, яка потребує низької 
кваліфікації, є нестабільною та малооплачуваною.62 

На ринку праці Німеччини цінуються працівники, які пройшли навчання з вузькопрофільних 
професій. Більшість посад, від електриків до вихователів дитячих садків, вимагають стандартної 
освіти та сертифікації. Натомість у багатьох країнах, які прагнуть повторити успіх дуальної освіти 
Німеччини, інший стан справ. Хоча кар’єрне просування працівників середньої ланки в інших країнах 
є легшим, оскільки не так жорстко залежить від кваліфікаційного рівня, така розмитість може 
підірвати статусність і ефективність програм професійного навчання молоді.63  

Таким чином, програма професійного навчання має постійно оновлюватися та вдосконалюватися. І 
справді, німецькі торгово-промислові палати та Конфедерація професійних ремесел, які 
організовують навчання, неухильно стежать за його вдосконаленням та адаптацією до мінливого світу. 

5. УКРАЇНА: ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕКТОРУ МСП 

Статистичний огляд сектору МСП, що представлений нижче, ґрунтується на прийнятих в Україні 
підходах до визначення МСП та способів збору інформації про сектор МСП. Обидва ці питання 

                                                                            
60 Deutscher Industrie- und Handelskammertag eV. Für Unternehmensnachfolge genug Zeit einplanen  
https://www.dihk.de/themenfelder/gruendung-foerderung/news?m=2018-13-20-evers-nachfolge  
61 Reuters Staff. Ageing Mittelstand bosses seen as threat to German economic vitality https://www.reuters.com/article/germany-
mittelstand-investment/ageing-mittelstand-bosses-seen-as-threat-to-german-economic-vitality-idUSL5N0ZT3HX20150731  

62 Jacobs, R., 2017. Germany’s apprenticeship scheme success may be hard to replicate. Financial Times, 21 April 2017. 

https://www.ft.com/content/1a82e8e0-04cf-11e7-aa5b-6bb07f5c8e12  

63 Ibid. 

https://www.dihk.de/themenfelder/gruendung-foerderung/news?m=2018-13-20-evers-nachfolge
https://www.reuters.com/article/germany-mittelstand-investment/ageing-mittelstand-bosses-seen-as-threat-to-german-economic-vitality-idUSL5N0ZT3HX20150731
https://www.reuters.com/article/germany-mittelstand-investment/ageing-mittelstand-bosses-seen-as-threat-to-german-economic-vitality-idUSL5N0ZT3HX20150731
https://www.ft.com/content/1a82e8e0-04cf-11e7-aa5b-6bb07f5c8e12
https://www.ft.com/content/1a82e8e0-04cf-11e7-aa5b-6bb07f5c8e12
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детально описані в програмному документі ІЕД/USAID LEV «Офіційна статистика МСП в Україні: 
аналіз та пропозиції щодо вдосконалення».64 Автори звертають увагу на ключове питання відмінності 
у визначенні середніх і малих підприємств в Україні та ЄС. Зокрема, визначення ЄС включає кількість 
працівників та товарооборот підприємства на основі зведених рахунків підприємств, що мають між 
собою зв'язки. Іншими словами, важливою характеристикою є приналежність підприємства до великої 
бізнес-групи. Натомість Господарський кодекс України, згідно з яким підприємства визначені як малі 
та середні, не бере до уваги членство у бізнес-групі. 

5.1. КІЛЬКІСТЬ МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ 

У 2017 році в Україні налічувалося 1,8 мільйона малих і середніх підприємств (15 тисяч середніх, 323 
тисяч малих (разом з мікро-), 1,467 млн індивідуальних підприємців (ФОП) і лише 399 великих 
підприємств).65 Кількість МСП зменшилась на 3,2% (приблизно на 60 тисяч суб’єктів) у порівнянні з 
2016 роком. Як результат, кількість МСП на 1000 жителів скоротилася з 43,7 у 2016 році до 42,5 у 2017 
році (див. Рисунок 8). Це сталося насамперед через скорочення кількості індивідуальних підприємців, 
які становлять основну частину (81,3%) сектора МСП. Кількість індивідуальних підприємств (ФОП) 
зменшилася на 5,9%. Водночас кількість мікро-, малих та середніх підприємств зросла на 12,3%, 10,9% 
та 0,7% відповідно. 

Рисунок 8.  Кількість МСП на 1000 населення (2012-2017) 

 

 

 

 

 

 

 

У 2017 році лише 18,7% МСП вели свою діяльність як юридичні особи, решта – як індивідуальні 
підприємці (ФОП). Цей показник на 2,3 в.п. вище, ніж у 2016 році, коли його значення було найнижчим 
за останні роки. Індивідуальне підприємництво стало популярним способом мінімізації податкових 
платежів. 

Верховна Рада України прийняла зміни до Закону «Про збір та облік єдиного внеску на 
загальнообов'язкове державне соціальне страхування» (підписаний Президентом у грудні 2016 року), 
який запровадив нові вимоги до індивідуальних підприємців. Нині вони зобов'язані сплачувати 

                                                                            
64 Офіційна статистика МСП в Україні: аналіз та пропозиції щодо вдосконалення (2017) 
http://www.lev.org.ua/articles/pp_SME_statistics_2017.html  
65 Якщо враховувати лише критерій чисельності (250 і більше зайнятих), кількість великих підприємств у кілька разів більша. 
Наприклад, у 2016 році – понад 2,7 тисячі.  
66 Державна служба статистики України, 2018 http://www.ukrstat.gov.ua/  

Джерело: Державна служба статистики України, 2018 р.66 

http://www.lev.org.ua/articles/pp_SME_statistics_2017.html
http://www.ukrstat.gov.ua/
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Єдиний соціальний страховий внесок, навіть якщо не ведуть активної діяльності. Це призвело до 
зниженню кількості ФОП наприкінці 2016 –  на початку 2017 року. У перші місяці 2017 року було 
закрито понад 200 тисяч приватних суб'єктів господарювання. За даними ABCA 2016, 12,5% 
індивідуальних підприємців планували зареєструвати свій бізнес як юридичну особу (за ABCA 2015 –
13,3%) 67. 

Варто підкреслити, що більше чверті юридичних осіб зареєстровано в столиці України, м. Києві. Однак 
багато з цих підприємств лише зареєстровані в Києві, а фактично володіють та керують бізнесом у всіх 
регіонах України. Також велика кількість малих і середніх підприємств розташовані в 
Дніпропетровській, Харківській, Київській, Львівській та Одеській областях. У деяких областях 
(наприклад, у Чернівецькій, Тернопільській, Херсонській) є лише декілька великих підприємств, тож, 
відповідно, сектор МСП відіграє головну роль у бізнес-секторі цих областей. 

Таблиця 3. Сектор МСП у 2017 році 

 
Абсолютні показники Відносні показники 

 
Кількість, 

тис. 

Зайнятість, тис. 
працюючих осіб 

Оборот, 
млрд грн 

Частка у 
загальній 
кількості 

Частка в загальній 
кількості зайнятого 
населення 

Частка в 
загальному 
обороті 

Мікропідприємства 278,1 714,6 497,8 15,4% 8,8% 6,0% 

Малі підприємства  44,8 944,3 984,2 2,5% 11,6% 11,8% 

Середні 
підприємства 

14,9 2 593,1 3 296,4 0,8% 31,9% 39,7% 

Індивідуальні 
підприємці (ФОП) 

1 466,8 2 328,1 604,3 81,3% 28,6% 7,3% 

МСП 1 804,7 6 580,1 5 382,8 99,98% 80,8% 64,8% 

Великі 
підприємства 

0,4 1 560,9 2 929,5 0,02% 19,2% 35,2% 

Всього 1 805,1 8 141 8 312,3 100,0% 100,0% 100,0% 

Джерело: Державна служба статистики України, 2018 р.68 

5.2. ЗАЙНЯТІСТЬ 

У 2017 році в секторі МСП працювало близько 6,58 млн осіб: на середніх підприємствах – 2,593 млн 
осіб, на малих (разом з мікро-) підприємствах – 1,659 млн осіб, на індивідуальних підприємствах 
(ФОП) – 2,328 млн осіб (див. Таблицю 3). У порівнянні з 2016 роком, зайнятість у МСП зросла на 0,9% 
(58 тис. працевлаштованих). Джерелом зростання стало збільшення зайнятості на малих (у тому числі 
мікро-) підприємствах (4,2%) та індивідуальних підприємствах (0,9%). Проте середні підприємства 
наймали на 1,1% менше осіб, ніж у 2016 році. 

                                                                            
67 ABCA (Annual Business Climate Assessment) – щорічне опитування суб’єктів МСП, що проводилось Інститутом економічних 
досліджень і політичних консультацій в рамках програми USAID LEV.  
68 Державна служба статистики України, 2018 http://www.ukrstat.gov.ua/ 
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Після щорічного зменшення у 2012-2015 рр. зайнятості у МСП,  2017 рік став другим роком, коли 
зайнятість у МСП зростала. У 2016 році показник зростання був приблизно на тому ж рівні (0,8%). 
Згідно з опитуванням ABCA 2016, третина українських МСП скорочувала кількість працівників у 2015-
2016 роках. Проте на 45% МСП чисельність працівників не змінилась, а на 22% – збільшилась. 

Рисунок 9. Частка МСП у загальній зайнятості (2012-2017) 

Нині сектор малого та середнього бізнесу є основним роботодавцем в Україні. У 2017 році МСП надали 
близько 80,8% усіх робочих місць (приблизно на 0,4 в.п. вище, ніж 2016 року). У 2017 році загальна 
кількість осіб, які працюють на підприємствах, також зросла (приблизно на 0,4%) за рахунок зростання 
зайнятості на МСП. Натомість зайнятість на великих підприємствах зменшилася на 1,6%. Така зміна 
також збільшила частку МСП. Частка малих та середніх підприємств у загальній зайнятості також 
значна. У 2017 році на сектор МСП припадало 42,5% працівників у працездатному віці (41,7% у 2016 
році), що перевищувало показник 2012 року (див. Рисунок 9). 

5.3. ОБОРОТ 

У 2017 році річний оборот сектору сягнув 5 383 млрд грн. Враховуючи інфляцію, оборот збільшився на 
8,5% порівняно з 2016 роком. Значний внесок зробили середні підприємства, на які припало 61,2% 
обороту сектору. Така ж ситуація була і 2016 року, коли реальний приріст обороту склав 8,6%. Дані за 
2017 рік доводять, що сектор МСП, ймовірно, відновився і продовжує зростати. 

У 2017 році частка МСП становила 64,8% сукупного обороту суб'єктів господарювання в Україні. У 2016 
році цей показник був на 0,4 в.п. нижче (див. Рисунок 10).  МСП за останні кілька років також збільшили 
свою роль у сфері постачання товарів та послуг. 

Рисунок 10. Частка МСП у сукупному обороті суб'єктів господарювання (2012-2017) 

Останнім часом однією з головних проблем українського бізнесу став недостатній попит. Згідно з 
ABCA 2016, 58,5% МСП потерпали від низького попиту на свою продукцію та послуги у 2016 році. Проте 
лише 38,5% респондентів відзначили цю проблему у 2015 році. Водночас у 2016 році 50,3% МСП 
провадили свою діяльність лише на регіональному (місцевому) ринку (52,8% у 2015 році). За даними 
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дослідження, 46% МСП (порівняно з 43,3% у 2015 році) планували розширити свої ринки (вітчизняні 
та іноземні) в 2016 році. Зокрема, 21% підприємців хотіли знайти клієнтів у ЄС або інших країнах 
(проти лише 16,9% у 2015 році). 

Рисунок 11. Ринки діяльності МСП (2016) 

 

У цьому контексті в українській статистиці бізнесу відсутні дані про експортну діяльність сектору 
МСП, тож опитування залишалися одним з основних джерел інформації в цій сфері. Однак у 2018 році 
Державна служба статистики України вперше оприлюднила дані про експорт кількох компаній. Згідно 
з цими даними, у 2016 році в Україні налічувалося 21 319 компаній-експортерів. Близько двох третин 
(13 413, або 62,9%) мали менше 250 працівників. Однак вони становили лише 28,3% українського 
експорту (10,3 млрд дол.). Крім того, налічувалося також 5740 індивідуальних підприємців-
експортерів, але вони становили лише 1% (357 млн дол.) загального експорту. Якщо порівнювати з 2015 
роком, то частки підприємств, які мали від 0 до 249 працівників, та індивідуальних підприємств майже 
не змінилися (28,3% та 0,8% відповідно). 

5.4. ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ 

У 2017 році найбільша кількість малих і середніх підприємств (МСП) працювала в секторах оптової та 
роздрібної торгівлі (близько 834 тис. суб’єктів, або 46,4%). Крім оптової та роздрібної торгівлі, багато 
малих і середніх підприємств діють у галузі інформації та зв’язку (близько 147 тис., або 8,1%), 
промислового виробництва (близько 127 тис., або 6,8%), а також професійної, наукової та технічної 
діяльності (124 тис., або 6,9%). Однак, відповідно до українського законодавства, дані про зайнятість 
та оборот МСП з розподілом по галузях є частково конфіденційною інформацією. Таким чином, повна 
галузева статистика доступна лише щодо малих підприємств. Проте детальна картина малого бізнесу 
загалом відображає галузевий розвиток МСП в Україні. 

У 2017 році найбільша кількість малих підприємств (близько 86,6 тис., або 26,8%) також вела діяльність 
в секторі оптової та роздрібної торгівлі (див. Таблицю 4). Цей сектор був основним роботодавцем (там 
працює близько 370 тис. осіб, або 22,3%) і мав найбільший оборот (723,2 млрд грн, або 48,8%). Того ж 
року сільське господарство посіло друге місце за кількістю малих суб'єктів господарювання (44,7 тис. 
підприємств, або 14,8%), але третє місце за зайнятістю (229,7 тис. працюючих, або 13,8%) та оборотом 
(177,5 млрд грн, або 12%). Сектор промисловості посів лише третє місце за кількістю суб'єктів 
господарювання (37,1 тис. підприємств), але друге місце за кількістю робочих місць (близько 294,3 тис. 
працюючих, або 17,7%) і оборотом (188,4 млрд грн, або 12,7%). 
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Таблиця 4.  Статистика малого бізнесу: кількість малих підприємств, зайнятість і оборот (2017)  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Джерело: Державна служба статистики України, 2018 р.69 
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Вид діяльності Кількість Зайнятість Оборот 
 

тис. 
підприємств 

Частка тис. працюючих 
осіб 

Частка млрд грн Частка 

Всього 322,9 100,0% 1658,9 100,0% 1482,0 100,0% 

Оптова та роздрібна 
торгівля; ремонт 
автомобілів і 
мотоциклів 

86,6 26,8% 369,4 22,3% 723,2 48,8% 

Сільське, лісове та 
рибне господарство 

47,7 14,8% 229,7 13,8% 177,5 12,0% 

Промисловість 37,1 11,5% 294,3 17,7% 188,4 12,7% 

Операції з 
нерухомістю 

33,7 10,4% 123,8 7,5% 60,3 4,1% 

Професійна, наукова 
та технічна діяльність 

26,9 8,3% 106,0 6,4% 45,2 3,0% 

Будівництво 26,7 8,3% 149,7 9,0% 110,3 7,4% 

Діяльність у сфері 
адміністративного та 
допоміжного 
обслуговування 

15,1 4,7% 91,9 5,5% 29,4 2,0% 

Транспортування та 
зберігання 

14,1 4,4% 92,9 5,6% 66,6 4,5% 

Інформація та зв’язок 13,1 4,1% 66,0 4,0% 41,0 2,8% 

Послуги з розміщення 
та харчування 

7,0 2,2% 42,8 2,6% 9,3 0,6% 

Охорона здоров'я та 
соціальна робота 

4,0 1,2% 37,2 2,2% 5,1 0,3% 

Фінансова та страхова 
діяльність 

3,7 1,2% 17,9 1,1% 18,8 1,3% 

Інші послуги 3,4 1,0% 15,3 0,9% 3,0 0,2% 

Освіта 2,0 0,6% 12,2 0,7% 1,7 0,1% 

Мистецтво, розваги та 
відпочинок 

1,8 0,6% 9,8 0,6% 2,5 0,2% 
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5.5. ЗАЛУЧЕННЯ У МЕРЕЖІ ТА ВИСХІДНІ КОМУНІКАЦІЇ 

Палати та бізнес-асоціації є структурами, через які МСП можуть впливати на прийняття політичних 
рішень. Однак лише 15% МСП в Україні є членами принаймні однієї бізнес-асоціації.70 Торгово-
промислова палата України (ТПП) та її 25 обласних дочірніх палат ведуть свою діяльність відповідно 
до окремого закону України.71 Таким чином, система ТПП України має привілейований статус, 
оскільки лише вона регулюється профільним законом. ТПП готує та видає такі документи:  

 експертні висновки щодо законопроєктів; 

 сертифікати про форс-мажорні обставини; 

 свідоцтва про внесення до Недержавного реєстру надійних партнерів тощо. 

Близько 8 тисяч підприємств є членами ТПП України, яка складається з 20 галузевих комітетів. З 
огляду на близько 3 мільйони підприємств –  офіційних членів німецької DIHK, рівень залучення 
підприємців до палат і бізнес-асоціацій у двох країнах є непорівнюваним. Структура фінансування 
також відрізняється. У 2016 році річний дохід ТПП України складався переважно з плати за послуги, 
тоді як членські внески складали лише 1,51% бюджету. 

Крім ТПП, є й інші впливові на національному рівні бізнес-асоціації. Наприклад, Українська рада 
бізнесу (УРБ), Європейська бізнес-асоціація (ЄБА), Спілка українських підприємців (СУП), а також 
близько 60 промислових і регіональних асоціацій, створених на добровільній основі.72 

6. РОЗВИТОК МСП В УКРАЇНІ: ПОТОЧНА 

ПОЛІТИКА 

6.1. ЗОВНІШНІ ПОЛІТИЧНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ ФАКТОРИ 

Проаналізувавши потужний німецький сектор малого та середнього бізнесу (Mittelstand) і явище 
«прихованих чемпіонів» (а також чинники, які визначали їхній успіх) та поточну ситуацію в Україні, 
ми дійшли кількох висновків. 

Збільшення частки потужних малих і середніх підприємств може позитивно вплинути на економіку, в 
тому числі завдяки: 

 більшій інклюзивності і стабільності економіки (наприклад, The Economist порівняв французьку 
та німецьку економіку і дійшов висновку, що потужні німецькі Mittelstand запобігли 
маргіналізації малих міст)73; 

 економічному зростанню, заснованому на широкому та інклюзивному підході використання 
інновацій на засадах знань (knowledge-based innovations). 

                                                                            
70 ABCA 2016-2017 http://www.ier.com.ua/en/sme_development/InfoFigureics_LEV?pid=6086%5C  
71 Про торгово-промислові палати в Україні (2016) іhttps://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/671/97-%D0%92%D0%A0?lang=en  
72 Annual Report 2016. Ukrainian Chamber of Commerce and Industry. 
https://drive.google.com/file/d/0B4e0RVTixtZUZndtaU80U056cmM/view  
73 The Economist, 2019. Why Germany has no gilet jaunes protesters https://www.economist.com/europe/2019/02/09/why-germany-
has-no-gilet-jaunes-protesters  

http://www.ier.com.ua/en/sme_development/Infographics_LEV?pid=6086%5C
https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/671/97-%D0%92%D0%A0?lang=en
https://drive.google.com/file/d/0B4e0RVTixtZUZndtaU80U056cmM/view
https://www.economist.com/europe/2019/02/09/why-germany-has-no-gilet-jaunes-protesters
https://www.economist.com/europe/2019/02/09/why-germany-has-no-gilet-jaunes-protesters
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Що стосується України, то існують загальні фактори, які необхідно враховувати при розробці 
стратегічних заходів політики щодо МСП. Це довгострокові чинники, що впливають як на державне 
управління, так і на управління бізнесом. 

Низький рівень довіри в суспільстві. Існують переконливі докази того, що рівень довіри у 
суспільстві пов'язаний з рівнем ВВП на душу населення. Частка людей, які погоджуються, що «всім 
людям слід довіряти», у Німеччині вдвічі вища, ніж в Україні (дані за 2014 рік). Ми вважаємо, що 
низький рівень довіри перешкоджає розвитку МСП, спричинюючи невпевненість стейкхолдерів та 
зменшуючи ймовірність того, що людина (чи група людей) розпочнуть бізнес та будуть впроваджувати 
інновації. Зокрема, в Україні як країні з низьким рівнем довіри складніше сформувати щільні мережі 
співпраці, що лежать в основі структури німецького Mittelstand. 

Слабке верховенство права. Державні установи загалом мають низький рівень довіри суспільства 
(наприклад, лише 9,1% населення довіряють державним службовцям), що є наслідком слабкого 
верховенства права74. Це призводить до: 

 неможливості захистити права власності на активи, прибуток та інтелектуальну власність; 

 низького рівня довіри до системи правосуддя та правоохоронних органів; 

 високого ризику «захоплення» держави кумівським капіталізмом та монополіями, що 
спотворюють рівні умови; 

 високого рівня корупції. 

Таким чином, будь-яка ініціатива уряду щодо надання фінансових засобів підтримки МСП може бути 
сприйнята з недовірою з боку потенційних отримувачів, оскільки вони можуть не вірити у 
справедливий розподіл цих коштів з огляду на вплив корупції. Це також може призвести до низького 
рівня попиту на державне фінансування та підтримку МСП. 

Політична та економічна нестабільність – ще один фактор, який стримує бізнес від 
довгострокового планування через високий ризик неочікуваних змін в оподаткуванні, регулюванні та 
зовнішньоторговельній політиці з огляду на зміни на політичній арені та лобі великого бізнесу. 
Доведено, що політична невизначеність впливає на технологічні інновації більше, ніж сама політика 
в цій сфері.75 Таким чином,  високий рівень політичного впливу на економічні рішення призводить до 
уповільнення технологічних інновацій. 

6.2. ОГЛЯД ПОТОЧНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ МСП 

У 2015 році МЕРТ розробив проєкт Стратегії розвитку малого та середнього бізнесу, який 
обговорювався упродовж трьох місяців. Протягом січня-березня 2016 року уряд провів кілька 
презентацій та публічних обговорень стратегії з органами виконавчої влади, бізнес-асоціаціями, 
організаціями підтримки бізнесу та науково-дослідними установами, представниками міжнародних 

                                                                            
74 Hromadskiy prostir Level of trust in public institutions and electoral orientation of Ukrainian citizens – research. 
https://www.prostir.ua/?news=riven-doviry-do-suspilnyh-instytutiv-ta-elektoralni-orijentatsiji-hromadyan-ukrajiny-doslidzhennya   
75 Bhattacharya, Utpal, et al. “What Affects Innovation More: Policy or Policy Uncertainty?” Journal of Financial and Quantitative Analysis, 
vol. 52, no. 5, 2017, pp. 1869–1901. https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-financial-and-quantitative-
analysis/article/what-affects-innovation-more-policy-or-policy-uncertainty/FB21593CFF8551F9204850EFA896658B  

https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-financial-and-quantitative-analysis/article/what-affects-innovation-more-policy-or-policy-uncertainty/FB21593CFF8551F9204850EFA896658B
https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-financial-and-quantitative-analysis/article/what-affects-innovation-more-policy-or-policy-uncertainty/FB21593CFF8551F9204850EFA896658B
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та донорських організацій, а також МСП. Після доопрацювання стратегії, її було прийнято 24 травня 
2017 року.76 

Рисунок 12.  Довіра та ВВП на душу населення  
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У 2015 році МЕРТ розробив проєкт Стратегії розвитку малого та середнього бізнесу, який 
обговорювався упродовж трьох місяців. Протягом січня-березня 2016 року уряд провів кілька 
презентацій та публічних обговорень стратегії з органами виконавчої влади, бізнес-асоціаціями, 
організаціями підтримки бізнесу та науково-дослідними установами, представниками міжнародних 
та донорських організацій, а також МСП. Після доопрацювання стратегії, її було прийнято 24 травня 
2017 року.77 

Концепція стратегії МСП на 2017-2020 рр. полягає у створенні сприятливих умов для відкриття, 
діяльності та зростання бізнесу і зміцнення сектора МСП. Загальні цілі Стратегії МСП: 

 поліпшення позиції України у рейтингу Світового банку «Doing Business» (до рівня першої 
двадцятки); 

 збільшення частки інноваційних підприємств з 14,6% (2014 р.) до 20%; 

                                                                            
76 EU4Business. Investing in SMEs in the Eastern Partnership. Country report Ukraine. 
http://www.eu4business.eu/files/medias/country_report_ukraine.pdf 
77 EU4Business. Investing in SMEs in the Eastern Partnership. Country report Ukraine. 
http://www.eu4business.eu/files/medias/country_report_ukraine.pdf 
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 збільшення частки ринків з конкурентною структурою з 42,7% (2015 р.) до 49,5%. 

Важливо зазначити, що постійно створюються нові органи підтримки МСП та програми сприяння 
їхньому розвитку. Так, у 2018 році було започатковано кілька нових інституцій78. Серед них можна 
назвати такі: 

 Український національний фонд стартапів з бюджетом 50 млн грн (1,56 млн євро) потенційних 
грантів для стартапів. Він інвестуватиме від 25 000 до 75 000 доларів у гривневому еквіваленті й 
шукатиме зовнішні інвестиції. 

 Фонд підтримки винахідників з бюджетом 100 млн грн для підтримки інноваційних 
підприємств. Критеріями для отримання державної підтримки є новизна, соціальна або ринкова 
доцільність, термін реалізації тощо. На першому етапі після конкурсу винахідникам надається 
підтримка у вигляді послуг (бізнес-планування, лабораторні випробування, патентна заявка тощо) 
за державний кошт (до 500 тис. грн). На другому етапі переможцям виділяється ще 2 млн грн.  
Фінансування здійснює Державна інноваційна фінансово-кредитна установа (ДІФКУ), яка має 
можливість інвестувати до 10% власних фінансових ресурсів.79 

 Офіс розвитку малого та середнього бізнесу Міністерства економіки, який має займатися: 

 аналізом потреб МСП та наданням рекомендацій уряду; 

 розробленням механізмів кредитних гарантій; 

 створенням інтегрованого офіційного інформаційного ресурсу для забезпечення доступу до 
всієї необхідної інформації; 

 організаційною інтеграцією діяльності органів влади, залучених до реалізації програм 
розвитку МСП; 

 підтримкою місцевих органів влади у створенні центрів підтримки підприємництва на 
регіональному та місцевому рівнях. 

 Кластери різних форм (створені приватними інвесторами та місцевими органами влади), 
включаючи індустріальні парки, технопарки та наукові парки. (Однак вони все ще перебувають на 
рівні місцевих ініціатив, які не координуються на національному рівні). 

 Рада з розвитку інновацій – консультативно-дорадчий орган, створений при Кабінеті Міністрів 
України у жовтні 2017 року.   

7. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПОЛІТИКИ МСП В 

УКРАЇНІ 

Описуючи німецьку політику МСП, ми структурували внутрішні та зовнішні фактори, що впливають 
на розвиток МСП у цій державі. Натомість в Україні ми пропонуємо диференціювати політики за 
розміром та ринковою позицією бенефіціарів. Цей підхід сприятиме більшій організаційній співпраці 
між національними та місцевими органами влади та донорами. Запропонована політика матиме своїм 
результатом те, що більше підприємств будуть готові і здатні перейти на наступний рівень (наприклад, 
від індивідуальних мікропідприємств до малих підприємств, від лідера національного ринку до 

                                                                            
78 All of the mentioned are brand new initiatives; therefore there is still no evidence on the impact of such funds.  
79 https://www.sfii.gov.ua 

https://www.sfii.gov.ua/
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експортера тощо). Рисунок 13 (також представлений у розділі Головне як Рисунок 1) показує, що сектор 
МСП в Україні відстає від Німеччини не тільки за абсолютною, а й за відносною кількістю, особливо 
щодо малих та середніх експортерів (тоді як відносна кількість МСП та самозайнятих осіб в Україні є 
фактично вищою, ніж у Німеччині). 

Хоча виміряти успіх і стійкість усього сектора через  недостовірність та/або недоступність даних є 
складно,  запропоновані нижче варіанти політики спрямовані на поступове збільшення кількості 
підприємств, здатних вижити і прагнути подальшого розвитку. 

7.1. ВІД СТУДЕНТА ДО ПІДПРИЄМЦЯ 

На даний момент в Україні не існує загальної системи підтримки потенційних підприємців. Однак 
потенційні підприємці мають можливість подати заявку на отримання гранту від Державної служби 
зайнятості для відкриття власної справи (якщо людина не може знайти роботу впродовж місяця).80 
Підприємницька діяльність у галузі трансферу технологій та науковій сфері присутня у вищих 
навчальних закладах; однак експерти оцінюють цю діяльність як недостатню для подолання викликів 
ринку. 

З досвіду Німеччини ми бачимо, що одним з основних компонентів стимулювання підприємництва є 
створення кластерів. Це платформи для співпраці місцевих гравців – наприклад, університети, малі та 
великі компанії, бізнес-ангели, стартапи, місцеві органи влади. Локалізація є важливим принципом 
кластера; однак не менш важливими є також організаційна інтеграція та горизонтальні зв'язки між 
усіма учасниками. 

Існує кілька форм кластерів МСП, а саме: приватні та муніципальні інкубатори, технологічні та наукові 
парки в університетах та індустріальні парки. Станом на початок 2019 року 16 технологічних парків 

                                                                            
80 State Employment Service of Ukraine. Як започаткувати власний бізнес за сприяння державної служби зайнятості. 
https://www.dcz.gov.ua/publikaciya/yak-zapochatkuvaty-vlasnyy-biznes-za-spryyannya-derzhavnoyi-sluzhby-zaynyatosti-0 

Рисунок 13. Структура МСП у Німеччині та Україні  (останні доступні дані) 

 

Джерело:  Державна служба статистики України, Федеральне статистичне управління Німеччини, Федеральне міністерство економіки та 
технологій Німеччини 
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зареєстровано та координується Міністерством освіти. Проте вони не є активними через залежність 
від університетів та відсутність власного операційного та управлінського персоналу. Таким чином, 
вони існують як підрозділи університетів, а місцеві органи влади, як правило, більше опікуються 
розвитком індустріальних парків – оскільки останні можуть залучити більший обсяг інвестицій за 
коротший термін. 

Згідно з опитуванням, проведеним Міністерством освіти і науки України у жовтні 2018 року, 
українські університети та наукові установи недостатньо активні в ділянці трансферу технологій та 
підприємництва у науковій сфері. Серед 284 опитаних вищих навчальних і наукових установ 86% (або 
243 установи) назвали себе активними у комерціалізації винаходів та співпраці з бізнесом. Проте лише 
10% залучені до міжнародних мереж трансферу технологій. У більшості з них створено спеціальний 
відділ, що займається цими питаннями, в середньому там працює шість співробітників. 165 установ 
(або 58%) заявили, що співпрацюють з малими та середніми підприємствами; майже така ж кількість 
співпрацює з великими компаніями.81 Цікаво, що, відповідаючи на запитання про відсутність 
кваліфікації в цій сфері, лише половина установ визнали потребу в професіоналах. Найбільшою 
проблемою є дефіцит фахівців з інтелектуальної власності, PR,  продажу та маркетингу. Це може 
свідчити про відсутність стимулів для самих інституцій комерціалізувати винаходи і співпрацювати з 
бізнесом за допомогою кластеризації.82 

Врізка 8. Науковий парк ДонНУ-Поділля (кейс-стаді) 

Концепція наукових парків в Україні недооцінена. Відповідальний політичний орган 
(Міністерство освіти і науки) не підтримує їх створення (за словами представників таких 
парків, з якими ЦЕС проводив опитування). За даними веб-сторінки міністерства, діють 
25 таких установ. Однак переважна більшість з них навіть не має активних веб-сайтів. 
Одним з винятків є  Науковий парк ДонНУ-Поділля, що був створений 2016 року після 
евакуації університету з тимчасово окупованого Донецька у Вінницю. Нині науковий парк 
намагається залучати партнерів і фінансування за чотирма основними спеціалізаціями: 
інтелектуальні системи опалення, сільське господарство, розвиток сільських районів і 
контроль за забрудненням води. 

У процесі створення Наукового парку ДонНУ-Поділля виникали такі проблеми: 

 складний процес реєстрації; 

 відсутність координації фінансування з боку національних та місцевих органів 
влади; 

 відсутність кваліфікованих менеджерів наукових парків (консультантів), які могли 
б працювати повний робочий день. 

 Як негативний фактор оцінюється залежність від центрального органу, що 
розробляє політику в цій сфері (Міністерство освіти і науки). 

Джерело: http://spark.donnu.edu.ua83 

                                                                            
81 The figures include 41 institution of National Academy of Sciences and 40 institutions of National Academy of Agrisciences, all of 
which declared engagement in technology transfer and cooperation with busoness 
82 Analysis of the activities of technology transfer offices as to the prospects for applying the results of their activities to small and 
medium-sized enterprises https://mon.gov.ua/storage/app/media/innovatsii-transfer-tehnologiy/diyalnosti-ofisiv-z-transferu-
tekhnologiy-shchodo-perspektiv-zastosuvannya-rezultativ-ikh-diyalnosti-subektami-malogo-i-serednogo-pidpriemnitstva.pdf  
83 Ukrainian Science park «DonNU-Podillya»http://spark.donnu.edu.ua 

http://spark.donnu.edu.ua/
https://mon.gov.ua/storage/app/media/innovatsii-transfer-tehnologiy/diyalnosti-ofisiv-z-transferu-tekhnologiy-shchodo-perspektiv-zastosuvannya-rezultativ-ikh-diyalnosti-subektami-malogo-i-serednogo-pidpriemnitstva.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/innovatsii-transfer-tehnologiy/diyalnosti-ofisiv-z-transferu-tekhnologiy-shchodo-perspektiv-zastosuvannya-rezultativ-ikh-diyalnosti-subektami-malogo-i-serednogo-pidpriemnitstva.pdf
http://spark.donnu.edu.ua/
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Ми радимо виділяти публічні кошти на підтримку створення нових інноваційних компаній та 
необхідної допоміжної інфраструктури. Щоб розпочати процес створення інфраструктури, необхідно 
«ревіталізувати» теперішні наукові парки та об'єднати їх у вигляді науково-бізнесових кластерів. Зі 
свого боку, індустріальні парки, як окрема організаційно-правова форма, мають застосовувати логіку 
бізнесу, вибираючи відповідну форму співпраці з такими кластерами. 

Хорошим першим кроком може стати лібералізація чинного законодавства щодо наукових парків, 
зокрема: 

 надання кластерам автономії від університетів у прийнятті рішень; 

 розробка прозорих механізмів розподілу державних коштів та залучення приватних інвестицій; 

 надання незалежної консультативної допомоги, що фінансується Міністерством економічного 
розвитку і Міністерством освіти та науки, всім стейкхолдерам: місцевим органам влади, 
університетам, підприємствам, індустріальним паркам, іноземним інвесторам тощо; 

 підтримка лише тих кластерів, які є висхідною ініціативою фірм, університетів та місцевих органів 
влади, що мають прозорі та горизонтальні процеси управління. 

Основою будь-якого парку мають бути горизонтальні зв'язки та організаційна інтеграція між 
місцевими стейкхолдерами, а не отримання пільг від держави. Можна заохочувати перспективних 
кандидатів подавати заявки шляхом проведення відкритих конкурсів з чіткими критеріями для 
потенційних одержувачів, і ці критерії мають оцінювати незалежні експерти (включаючи 
міжнародних). Кластери могли би отримувати фінансування у формі підтримки запровадження 
кластерного управління (яке підзвітне тільки перед учасниками кластеру, а не перед урядом) та 
фінансової підтримки  інших горизонтальних органів управління кластером. 

Відповідальність у сфері політики підтримки інновацій має бути чітко розподілена між Міністерством 
освіти і науки (МОН) та Міністерством економічного розвитку (МЕРТ) таким чином: 

 МОН має створити інноваційне середовище в освітніх та наукових установах; 

 МЕРТ має забезпечити умови для наукового підприємництва та комерціалізації винаходів; 

 університети мають координувати обидва підходи; 

 технологічні парки мають бути продуктом співпраці обласних або місцевих органів влади, бізнес-
асоціацій та університетів у рамках державної інноваційної політики. 

7.2. ВІД ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ДО КОМПАНІЇ 

7.2.1. ВІД ПРИВАТНИХ ПІДПРИЄМЦІВ ДО ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 

Диференціація податкової системи між індивідуальними підприємцями (спрощена система 
оподаткування) та юридичними підприємствами (товариства з обмеженою відповідальністю) є 
бар'єром для зростання. Однак, разом з мораторієм на перевірки контролюючими органами, 
спрощена система оподаткування створює сприятливе середовище для відкриття бізнесу. Підприємці 
мають можливість вести господарські операції з оборотом нижче 5 млн грн, щоб утриматись у межах 
спрощеної системи оподаткування та уникнути труднощів загальної системи оподаткування, 
насамперед – постійних «переговорів» з податковими органами влади. Таким чином, перехід від 
індивідуального підприємця до юридичної особи вважається психологічним, фінансовим та 
організаційним бар'єром для розвитку бізнесу і зростання до рівня потенційного експортера. 
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Полегшення такого переходу стало б додатковим стимулом до зростання для мікро- та малого і 
середнього бізнесу. 

Процедури банкрутства також мають бути спрощені, і сприйняття банкрутства має змінитися з 
негативного (як нездатність досягти успіху у бізнесі) до нейтрального (як можливість змінити вектор 
підприємництва і як пізнавальний досвід для компаній). 

7.2.2. КОМПЕНСАЦІЯ ФІНАНСОВОГО ДЕФІЦИТУ  

Існують різні програми, щоб допомогти стартапам і малим підприємствам впоратися з дефіцитом 
фінансів. Коли фінансова допомога надається державними органами, то вважається державною 
допомогою, тож контролюючий орган має затвердити обґрунтованість її надання у кожному 
конкретному випадку. 

Одним із способів зменшення ризиків неефективного управління та неналежного використання 
коштів платників податків є залучення фінансування від міжнародних фінансових установ. Зазвичай 
вони надають кредити через місцевих суб'єктів. Наприклад, ЄБРР підтримує місцеві комерційні банки, 
які, своєю чергою, надають кредити МСП та муніципалітетам.84 

Щоб звести до мінімуму ризики корупції при фінансуванні програм підтримки для МСП (незалежно 
від того, чи це мікрогранти, чи інституційна, чи організаційна підтримка), ми пропонуємо такі заходи: 

 відкрити базу даних одержувачів державних коштів; 

 гарантувати неможливість впливу на процес розподілу коштів політиків та державних службовців 
(наприклад, шляхом створення незалежних наглядових рад з високим рівнем доброчесності та 
забезпеченням механізму ротації). 

Спеціальні програми державних банків для малих та середніх підприємств (наприклад, КУБ від 
державного Приватбанку85 або «Будуй своє» від державного Ощадбанку86) поєднують кредитування з 
програмами консультування або наставництва у сфері маркетингу, менеджменту, комунікацій та 
управління кадрами, фінансами та правом. 

Венчурний капітал є ще одним можливим джерелом фінансування, яке ще недостатньо розвинене в 
Україні. Однак попит на нього обмежений відсутністю відповідного законодавства і тим, що  через 
слабке правовладдя в Україні стартапи воліють реєструватись в інших юрисдикціях. 

7.2.3. ПІДТРИМКА ІННОВАЦІЙ 

Сприяти інноваційності серед МСП можуть такі заходи політики: 

 Створення місцевих центрів підтримки інновацій, які допомагатимуть реалізувати інноваційні 
рішення на підприємствах, розташованих далеко від промислових центрів. 

 Ваучери на науково-дослідні розробки, або інноваційні ваучери – фінансова допомога, що не 
підлягає відшкодуванню і надається компаніям для розробки та впровадження інновацій 

                                                                            
84 EBRD. Loans. https://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/loans.html 
85 Business Incubator «Cube» https://inkubator.pb.ua/ 
86 Portal «Budyi svoe» https://buduysvoe.com/ 
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продукту або процесу. Прикладом такої програми ваучерів є програма кліматичних інноваційних 
ваучерів, спільно реалізована ЄБРР, українською ГО Greencubator та Інвестиційним фондом 
сусідства ЄС.87 

Міжнародні партнери повинні ретельно та регулярно контролювати діяльність існуючих та нових 
державних інноваційних фондів. Тому всю важливу документацію слід оприлюднювати англійською 
мовою. 

Політикам та громадянському суспільству слід знати, що згадані вище заходи не принесуть 
короткострокових успіхів, а матимуть довгостроковий ефект. Політика у сфері підприємництва та 
інновацій, як і практично всі політики сталого економічного розвитку, є довгостроковою політикою. 

Всесвітня організація інтелектуальної власності (WIPO) надає можливість створювати центри 
підтримки технологій та інновацій (TISC) у країнах, що розвиваються. Такі центри мають на меті 
забезпечити доступ до високоякісної інформації про патенти, до технологічної інформації та 
законодавства у сфері промислової власності, до консультацій. Місцеві учасники (університети, 
технопарки, місцеві органи влади, торгові палати тощо) можуть створювати TISC через національні 
координаційні центри спільно з WIPO.88 Один з таких центрів було засновано у Києві в листопаді 2018 
року на території UNIT.city.89 

7.3. ВІД МІСЦЕВОГО МСП ДО НАЦІОНАЛЬНОГО ЧЕМПІОНА 

7.3.1. НАЛАГОДЖЕННЯ МЕРЕЖ ДЛЯ ЗБІЛЬШЕННЯ ОБСЯГІВ ВИРОБНИЦТВА ТА 

СПРИЯННЯ ПОЛІТИЧНОМУ ДІАЛОГУ 

Згідно з ABCA 2016, відсутність попиту є найважливішою перешкодою для розвитку МСП.90 Водночас, 
згідно з останнім аналізом Національного банку України, найважливішими перешкодами для 
підприємств, що гальмують збільшення обсягів виробництва, є високі ціни на енергоносії та  сировину 
(понад 40% опитаних).91 Саме у цьому аспекті важливим може бути сильне формалізоване лобіювання 
малого та середнього бізнесу у формі асоціацій, оскільки це дає можливість бізнесу ефективно 
відстоювати свої інтереси у відносинах з монополістичними постачальниками сировини та енергії, а 
також лобіювати інші політичні заходи. Бізнес-асоціації також створюють можливості для розбудови 
горизонтальних мереж, які полегшують налагодження партнерських відносин і вихід на нові 
регіональні ринки, таким чином збільшуючи попит на продукти та послуги МСП. 

Членство в Німецькій промисловій палаті є обов'язковим для місцевого бізнесу, проте ми не вважаємо 
слушним відтворення такої політики для Торговельно-промислової палати України. В українському 
контексті ліпшим варіантом було б дозволити самоорганізованим бізнес-асоціаціям справедливо 
конкурувати для залучення нових членів – пропонуючи різні послуги та захист прав своїх членів. Це 
може посилити  спрямування цих бізнес-асоціацій на послуги, орієнтовані на потреби їхніх членів. 

                                                                            
87 Innovation Vouchers http://innovoucher.com.ua/about-us/?lang=en 
88 Technology and Innovation Support Centers  https://www.wipo.int/tisc/en/ 
89 Technology and innovation support centre http://tisc.org.ua/en/home?language_content_entity=en 
90  The Institute for Economic Research and Policy Consulting. Annual Business Climate Assessmnet (ABCA) 2016/2017 
http://www.ier.com.ua/en/sme_development/InfoFigureics_LEV?pid=6086  

91 National Bank of Ukraine. Business expectations of Ukrainian enterprises (I quarter of 2019) 
https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=92021349 

http://www.ier.com.ua/en/sme_development/Infographics_LEV?pid=6086
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Саме цей аспект лежить в основі німецької системи палат, базуючись на складній структурі органів 
самоврядування, що неможливо відтворити в контексті інших реалій. 

Самоорганізовані комерційні організації, де більшість становлять МСП, можуть представляти як 
окремі галузі, так і сектор МСП загалом (на національному або регіональному рівні). Співпраця таких 
асоціацій з урядом і місцевими органами влади у певних сферах може компенсувати брак кадрів та 
організаційні вади малого бізнесу. Йдеться передусім про співпрацю у таких сферах: 

 Покращення української системи професійно-технічної освіти з урахуванням потреб ринку праці 
шляхом включення бізнес-асоціацій у безперервний процес модернізації старих та створення 
нових професій. 

 Спільні з бізнесом схеми навчання студентів технічних університетів та професійних коледжів та 
училищ за підтримки Міністерства освіти і науки. 

 Спільні з бізнесом навчальні програми для студентів, які бажають оволодіти технічною професією 
(використовуючи німецький досвід кооперативного університету (Duale Hochschule). 

 Кредитування за принципом «рівний – рівному». Близько 37,6% українських підприємств 
планують отримувати кредити.92 Під час опитування власники бізнесу наголошували на 
відсутності оборотних коштів у перехідний період  від створення фірми до її закріплення на ринку 
та підписання перших довгострокових великих угод. Скориставшись німецьким досвідом 
підприємств, що випускають дрібні облігації,93 асоціації можуть спробувати застосувати таку 
модель для нових членів. 

Для посилення залученості та розвитку організаційної мережевої культури у середовищі українського 
бізнесу необхідно підтримувати висхідні ініціативи. Зміна сприйняття бізнесу громадянами та 
державними органами може допомогти новим малим та середнім підприємствам подолати дефіцит 
фінансів. Цього можна досягнути, розробивши ефективні інструменти для встановлення зв’язків між 
малими підприємствами та дрібними інвесторами, завдяки яким підприємства матимуть достатньо 
оборотних коштів для покриття витрат. Крім того, у процесі інтернаціоналізації такий підхід може в 
майбутньому привести до спільного інвестування в спільні засоби,  як-от дослідницькі установи або 
спільний маркетинг. 

Врізка 9. Регіональні висхідні ініціативи (кейс-стаді: НГО «Tепле місто») 

Юрій Филюк – соціальний підприємець (НГО «Тепле місто», м. Івано-Франківськ) та 
співзасновник декількох соціальних проєктів. Найвідомішими з них є громадські 
ресторани Urban Space 100 та Urban Space 500 (у рідному місті Юрія Івано-Франківську та 
Києві, відповідно). Концепція полягала у співпраці шляхом спільного інвестування (500 
осіб інвестували по 1000 доларів США для відкриття ресторану в Києві) та у створенні 
простору, де активні громадяни можуть зустрітися для обговорення ідей та організації 
заходів, які підтримувалися організаційно та фінансово (відповідно до принципів 
соціальної підприємницької діяльності, частка доходів витрачається на соціальні 
ініціативи). 

Одна з флагманських ініціатив організації – «Промприлад. Реновація» – відомий приклад 
організаційної інтеграції на місцевому рівні. Це колишній завод в центрі Івано-

                                                                            
92 National Bank of Ukraine. Business expectations of Ukrainian enterprises IV quarter of 2018.  
https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=85931490  
93 The Economist, 2014. Home Is Where the Capital Is. https://www.economist.com/news/finance-and-economics/21621907-germans-
have-such-faith-their-industrialists-they-are-bankrolling-them-home 
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Франківська (37 тис. кв. метрів), який зараз відновлюється і здається в оренду 
підприємствам та соціальним ініціативам у чотирьох різних сферах: освіта, мистецтво, 
нова економіка та урбанізм. Проєкт щойно розпочався і у процесі повного розгортання 
забезпечить глибоку інтеграцію кластера. 

Варто підтримати такі висхідні ініціативи, які реалізуються енергією лідерів, що мають 
широкі суспільні зв’язки та вже акумулювали значні ресурси. 

Джерело: http://warm.if.ua94 

У процесі фінансової децентралізації (який було розпочато 2014 року) місцевим органам влади стали 
доступні більше інструментів (як фінансових, так і організаційних) для підтримки створення та 
розвитку бізнесу. Створення структури або платформи, де місцеві органи влади могли б конкурувати, 
може сприяти покращенню бізнес-клімату. Хоча вже існують кілька рейтингів та KPI для його 
вимірювання (наприклад, the Regional Doing Business від BRDO95 та Transparent Cities96), що більше  буде 
таких індексів – тим краще. 

7.4. ВІД УСПІШНОГО МСП ДО МІЖНАРОДНОГО ЧЕМПІОНА 

20 найбільших експортерів становлять третину українського експорту. Всі вони є основними гравцями 
на своїх ринках. Більшість з них входять до фінансово-промислових груп (ФПГ), як-от Istvan, Glenkor, 
ISD, MHP, SCM, Privat, Nibulon тощо.97 

Більшість цих двадцяти експортерів походять з промислових та сільськогосподарських регіонів сходу 
і півдня України та столиці м. Києва. Основна експортна продукція – це прокат з вуглецевої сталі та 
сільськогосподарська продукція, включаючи олію та зерно. Однак деякі великі експортери продають і 
готові вироби, наприклад, пневматичні гумові шини. Компанія «Мотор Січ» експортує турбореактивні 
і турбогвинтові двигуни,  газові турбіни, а також контрольно-вимірювальні прилади. 

7.4.1. СТВОРЕННЯ СИЛЬНОГО БРЕНДУ КОМПАНІЇ 

Українські компанії мають вибір: розробляти інноваційні рішення (продукти або послуги) і 
монетизувати їх шляхом залучення іноземних великих інвесторів або ж розробляти власний бренд. Ми 
виділили дві основні концепції українських малих та середніх підприємств, які орієнтовані на 
експорт:  

1. Аутсорсинг. Ця модель передбачає інтеграцію з бізнес-процесом великої іноземної компанії (або 
компаній). Аутсорсинг добре розвинений в IT-секторі. Проте цю модель може бути складніше 
реалізувати у традиційних галузях, тобто на підприємствах, що працюють з сировиною, яку 
постачають їх клієнти. Така бізнес-модель сильно залежить від потреб клієнтів (які одночасно є 
постачальниками), хоча може бути вигідною завдяки низькій вартості ресурсів і легкості 
розширення виробництва у разі необхідності. Основна цінність – це дешева робоча сила, яка може 
виконувати прості замовлення. 

                                                                            
94  Platform «Teple Misto» http://warm.if.ua 
95 Regional Doing Business in Ukraine http://rdb.brdo.com.ua/ 
96 Transparency ranking of 100 largest cities in Ukraine https://transparentcities.in.ua/en/  
97 YouControl. Metal or corn, Switzerland or Russia: trade of TOP 20 Ukrainian exporters https://youcontrol.com.ua/news/metal-chy-
kukurudza-shveytsariia-chy-rf-torhivlia-top-20-ukrayinskykh-eksporteriv/?fbclid=IwAR31hiFPVa-
Hq7Ug1HgQuxjHyQPAo87sBtAhZMtB3lX0xdGl8XJSVCG-GcA 
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2. Створення власного бренду компанії. У цьому випадку створюється унікальний бренд, який має 
власну цінність. У порівнянні з попередньою концепцією, розробка бренду забезпечує більшу 
незалежність, але й призводить до дефіциту ресурсів. Основною перевагою цієї стратегії є висока 
ефективність  і можливість еволюціонувати від місцевого підприємства до глобального чемпіона.  

7.4.2. ВАЛЮТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

Нині триває процес трансформації українського валютного законодавства, який почався після 
прийняття нового закону про валюту в рамках реалізації Угоди про асоціацію з ЄС. Угода зняла низку 
валютних обмежень для фізичних осіб та компаній, особливо експортерів.98 

 Скасовано валютний нагляд за дотриманням резидентами строків розрахунків (якщо сума не 
перевищує 150 тис. грн, з незначними винятками). 

 Період розрахунків за зовнішньоекономічними контрактами подовжено від 180 до 365 днів. 

 Ліміт на обов'язковий продаж валютних надходжень зменшився з 50% до 30%. 

 Фізичним особам та компаніям зараз дозволяється накопичувати іноземну валюту на рахунках 
резидентів з метою майбутнього погашення боргу іноземному кредитору. 

 Відкриття банківських рахунків за кордоном та переказ іноземної валюти на такі рахунки зараз 
дозволяється щорічно в межах 2 млн євро. Звітність за такими рахунками зведено до мінімуму. 

Згідно з останнім пунктом, українським експортерам тепер дозволяється отримувати платежі в 
твердій валюті за товари та послуги, які вони продають за кордон, накопичувати валюту на іноземному 
рахунку і витрачати її протягом дозволеного терміну – 365 днів. 

Вільно конвертована гривня сприятиме спрощенню зовнішньої торгівлі та доступу українських 
компаній до інструментів торгівельного фінансування. 

Позитивний вплив доступу до послуг європейських банків може бути одним із рушіїв пожвавлення 
експорту та торгівлі й економічного зростання загалом. 

7.4.3. ПІДТРИМКА ЕКСПОРТУ 

Стартапи та експортери України спеціалізуються на кількох секторах, наприклад, харчова 
промисловість, харчові технології та безпілотні літальні апарати для військового використання і цілей 
сільського господарства. Однак найбільш перспективним сектором для українських стартапів можуть 
стати нові послуги та продукти у сфері інформаційних технологій та Інтернету речей. Хоча опитані 
представники малого та середнього бізнесу не вважають необхідною фінансову підтримку експорту, 
однак центральні, обласні та місцеві органи влади можуть і повинні подумати про створення 
сприятливих умов для цього перспективного сектора. Це може бути досягнуто шляхом подальшого 
покращення (і кількісного, і якісного) освіти в цій галузі, що забезпечить сектор добрими фахівцями. 
Крім того, оскільки багато потенційних клієнтів сектора є міжнародними компаніями, слід неухильно 
підвищувати рівень володіння англійською мовою, особливо (але не тільки) випускників ІТ-сфери, 

                                                                            

98 The process is monitored actively by Centre for Economic Strategy.  

Centre for Economic Strategy. Foreign exchange liberalisation and introduction of a common EU financial market: performance 
monitoring. https://ces.org.ua/fx-and-eu/  
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наприклад, запровадивши викладання англійською мовою більшої кількості предметів в 
університетах. 

Сучасні політики підтримки українського експорту включають розробку експортних стратегій та 
функціювання веб-сайту Офісу з просування експорту99. Міністерство закордонних справ має свою 
Раду українських експортерів та інвесторів, що складається з 28 бізнес-асоціацій та 55 підприємств100.  

Офіс з просування експорту розпочав свою діяльність у 2015 році як консультативно-дорадчий орган 
при Мінекономрозвитку. Після цього його роботу підтримували донори (WNISEF, EDGE (Канада), та 
ЄБРР). З грудня 2018 року він став державною установою і має мережу з 72 консультантами, які 
надають свої послуги в 42 країнах. Проте масштаби діяльності залишаються невеликими: лише 244 
компанії отримали послуги Офісу в 2018 році101.  

Експортне страхування може надаватися державною експортно-кредитною агенцією, фізичними 
особами (як-от Euler Hermes в Німеччині) або спільно. Проте, така політика має брати до уваги 
ймовірність великого навантаження на державні кошти та корупційні ризики. 

8. ОСНОВНІ ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Модель німецького Mittelstand популярна серед країн, що розвиваються, які прагнуть розвивати 
сильний і конкурентоспроможний сектор МСП. Так звані «приховані чемпіони» широко відомі в 
німецькомовних країнах і займають значну частку на своїх ринках завдяки великому досвіду, 
постійним інноваціям, довгостроковій політиці та бізнес-плануванню. 

МСП відіграють значну роль і в українській економіці. Незважаючи на те, що загальне співвідношення 
малих та середніх підприємств (включаючи самозайнятих осіб) є співставним в обох країнах, в 
українському секторі МСП переважають мікропідприємства, а кількість середніх підприємств та МСП-
експортерів в Україні є меншою, ніж у Німеччині. 

У Німеччині сектор Mittelstand має такі особливості: 

 Більшість Mittelstand працює на ринках бізнес-для-бізнесу; більше половини фірм розташовані в 
сільській місцевості;  оборот Mittelstand є найбільшим у секторах будівництва та послуг 
розміщення. 

 Організаційна інтеграція учасників, залучених до всіх етапів планування та впровадження 
політики МСП, забезпечує синергетичний ефект, який сукупно акумулюють кластери, 
менеджмент, програми державної підтримки тощо. 

 Унікальна система подвійного професійного навчання, що передбачає державну підтримку 
внутрішнього професійного навчання, органічно поєднується з теоретичною освітою.  

 Довготривалі відносини між стейкхолдерами забезпечують активізацію висхідних ініціатив та 
посилюють горизонтальні зв’язки та мережі (торгово-промислові палати, конфедерації 

                                                                            
99 State Export Support http://www.ukrexport.gov.ua/eng/  
100 Exporters and investors council under the МFA of Ukraine https://rei.mfa.gov.ua/en/about-council/council-members 
101 Export Promotion Office. Report August - December 2018. https://epo.org.ua/wp-content/plugins/pdfjs-viewer-
shortcode/pdfjs/web/viewer.php?file=https%3A%2F%2Fepo.org.ua%2Fwp-content%2Fuploads%2FPDF%2FEPO_Report_UA_w.pdf  

http://www.ukrexport.gov.ua/eng/
https://rei.mfa.gov.ua/en/about-council/council-members
https://epo.org.ua/wp-content/plugins/pdfjs-viewer-shortcode/pdfjs/web/viewer.php?file=https%3A%2F%2Fepo.org.ua%2Fwp-content%2Fuploads%2FPDF%2FEPO_Report_UA_w.pdf
https://epo.org.ua/wp-content/plugins/pdfjs-viewer-shortcode/pdfjs/web/viewer.php?file=https%3A%2F%2Fepo.org.ua%2Fwp-content%2Fuploads%2FPDF%2FEPO_Report_UA_w.pdf
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професійних ремесел тощо), які нині здебільшого підтримуються на законодавчому рівні, але в 
історичній ретроспективі виросли із самоорганізації. 

 Довготривалі традиції наставництва: некомерційна організація «Служба старших експертів», які 
підтримують бізнес; консультування менеджерами компаній студентів професійно-технічних 
спеціальностей; долучання бізнесу до навчального процесу тощо. 

 Кілька джерел інноваційності: дослідницькі підрозділи всередині компаній, програми передачі 
технологій як основа кластерної політики; високий рівень захисту прав власності. 

 Характеристики, які сприяють інтернаціоналізації, такі як тимчасова трудова і академічна 
мобільність; мігрантське походження власників та менеджерів фірм. 

Проаналізувавши статистичні дані, відкриті джерела інформації, результати опитування власників 
малого та середнього бізнесу в Україні та Німеччині, ми визначили такі проблеми в українському 
секторі МСП: 

 Більшість обороту сектору МСП припадає на торгівлю; МСП, як правило, розташовані у великих 
містах. 

 Малі та середні фірми (крім мікропідприємств) становлять невелику частку. 

 Відсутність попиту, який в опитуваннях часто згадується як перешкода; МСП схильні обмежувати 
свою географічну присутність  місцевими ринками. 

 Регулювання валюти є бар'єром для зовнішньої торгівлі, як зазначалося в інтерв'ю та опитуваннях. 

 Наукове підприємництво та трансфер технологій не використовуються у повному обсязі 
університетськими технологічними та науковими парками в їх теперішніх формах. 

 Захист прав інтелектуальної власності потребує подальшого вдосконалення, особливо у сфері 
авторського права та реєстрації власності. 

Кінцевою метою політики МСП України є підготовка національних та міжнародних чемпіонів завдяки 
чесній конкуренції та інноваціям. Як показує досвід Німеччини, такі чемпіони можуть виникнути 
органічно, якщо держава усуне численні бар'єри, що перешкоджають розвитку вітчизняного бізнесу 
на кожному його етапі – від мікро- до малих і середніх підприємств. 

Створення екосистеми для розвитку бізнесу слід розглядати як комплексну політику. У довгостроковій 
перспективі ці підприємства можуть стати національними та міжнародними чемпіонами у своїх 
нішах, сприяючи більш сталій економіці, яка будується на засадах знань. 

Водночас, Україні слід використовувати «м'які» стимули для досягнення такого самого результату, 
якого у Німеччині досягають законодавчо закріпленими нормами (зокрема, йдеться про 
обов'язковість членства в ТПП або обов'язковість створення трудових рад на підприємствах). Якщо 
чиновники будуть краще координувати свою політику з представниками бізнес-асоціацій, то більше 
МСП будуть готові приєднатися до таких асоціацій. 

Нижче ми підсумовуємо наші рекомендації щодо політики на кожному етапі розвитку бізнесу. 

Для потенційних і нових підприємців: 

 Розробка стабільної політики Міністерства освіти і науки та Міністерства економічного розвитку 
і торгівлі, спрямованої на пожвавлення існуючих інноваційних та наукових парків у університетах 
та створення нових. 
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 Надання реформованим кластерам університетів необхідного рівня автономії та свободи 
взаємодії з можливими стейкхолдерами. 

 Фінансування впровадження відповідного кластерного менеджменту та залучення до заочної 
участі в  ньому науковців. 

 Фінансування консалтингу кластерів. 

 Підтримка кластерів, діяльність яких базується на принципах співфінансування, сталості, 
цільових якісних та кількісних показниках та реалістичних цілях. 

 Підтримка ідей інноваційних та конкурентних стартапів серед студентів шляхом долучення 
бізнесу до навчального процесу, особливо в технічних галузях. 

 Впровадження програм заохочення українських трудових мігрантів та інших уразливих груп 
населення до започаткування власного бізнесу. 

Для створення суб'єкта господарювання: 

 Уніфікація податкової системи, спрощення переходу від мікро- до малого підприємства, 
включаючи зміну правової форми. 

 Мікрогранти та мікрокредитування повинні розподілятися місцевими органами влади та 
українськими банками у співпраці з міжнародними фінансовими установами з метою мінімізації 
ризику неналежного розподілу коштів. 

 Об’єднання кредитування з програмами консультування або наставництва для пом’якшення 
ризиків неповернення кредитів. 

 Створення Офісом розвитку МСП при МЕРТ регіональної мережі Центрів підтримки інновацій для 
МСП  у співпраці з Всесвітньою організацією інтелектуальної власності та місцевими 
стейкхолдерами, застосовуючи передовий досвід Німецької агенції Mittelstand 4.0. Основну увагу 
слід приділяти слаборозвиненим регіонам та населеним пунктам. 

Для зростання до національного рівня і розширення ринку: 

 Розширення співпраці та горизонтальних мереж для малих і середніх підприємств (бізнес-
асоціації, трудові ради, технологічні парки тощо), що дасть можливість знаходити нові ніші для 
бізнесу; надання МСП не тільки консультаційних послуг, а й повноважень участі у прийнятті 
рішень у процесі вироблення політики. 

 Розширення поза межами великих міст використання цифрової інфраструктури та її оновлення. 

 Компенсація дефіциту кадрів та невідповідності навичок, наприклад, шляхом запровадження 
програм спільного професійного навчання з технічними університетами за підтримки бізнес-
асоціацій. 

 Обмін інформацією про найкращі практики підтримки бізнесу на місцевому та регіональному 
рівнях з метою більш ефективного використання повноважень та фінансових ресурсів, що 
надаються місцевим органам влади в рамках децентралізації. 

Для виходу на зовнішній ринок: 

 Заохочення компаній розвивати власний бренд, не обмежуючись наданням послуг аутсорсингу 
при виході на зовнішні ринки. 

 Заохочення розширення за кордоном через створення дочірніх компаній при збереженні штаб-
квартири, дослідницьких підрозділів та виробництва в Україні. 
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 Подальші заходи з валютної лібералізації для полегшення експортних операцій. 

 Забезпечення попиту на робітників та менеджерів з міграційним досвідом та знанням іноземних 
мов шляхом заохочення короткострокової академічної та трудової мобільності. 

Розвиток конкурентоспроможного сектору МСП на основі моделі Mittelstand може допомогти Україні 
вирішити економічні та соціальні проблеми, як-от монополізація, безробіття та нерозвиненість 
окремих регіонів. Це сприяло би більш інклюзивному та сталому економічному зростанню України. 
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