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РеЗюме

1. україна має значний нереалізований потенціал розвитку� Україна має найродючіші сільсько-
господарські землі, вигідне географічне положення в Європі (вона межує з Європейським Союзом, найбільшим 
світовим ринком, ВВП якого становить майже 17 трильйонів доларів США) і великий внутрішній ринок із 
майже 46 млн. споживачів. Країна багата на природні ресурси та характеризується наявністю відносно 
розвинутої інфраструктури, високоякісного людського капіталу та значної промислової бази.

2. Потенціал україни потребує належного використання� Усупереч надіям у період розпаду 
Радянського Союзу, коли всі сподівалися, що здобута незалежність стимулюватиме розвиток України, 
двадцять років потому ВВП на душу населення й досі має рівень нижчий ніж у 1989 році, складаючи всього 
10% від середнього показника в Європейському Союзі. Доходи в Україні зростають значно повільніше, 
ніж у Європі та Центральній Азії (регіон ЄЦА). Україна також демонструє гірші результати, ніж її сусіди, 
зокрема Польща, Румунія, Росія та Білорусь, особливо під час останньої світової кризи, коли у 2009 році 
було зафіксовано зниження ВВП країни на 15%. Незважаючи на однакові можливості країн на початку 
перехідного періоду, з роками рівень доходів України та Польщі став значно відрізнятися: дохід на душу 
населення в Польщі майже вчетверо перевищує відповідний показник в Україні. Прогнози розвитку свідчать, 
що найближчим часом різниця в доходах між Україною та сусідніми державами не скоротиться.

3. у записці стверджується, що низькі показники економічного розвитку україни значною мірою 
зумовлені повільним розвитком приватного сектору� Результати недостатнього розвитку приватного 
сектору: (i) застаріла структура промисловості та експорту країни, де й досі домінують традиційні галузі, 
зокрема металургія, машинобудування та хімічна промисловість, рівень продуктивності яких протягом 
останнього десятиріччя зростав значно повільніше, ніж у сусідніх країнах; (ii) низький рівень залучення 
прямих іноземних інвестицій з високою доданою вартістю, особливо у галузях виробництва, орієнтованих 
на експорт; (iii) відносно обмежена роль малих і середніх підприємств у розвитку економіки. Усі ці фактори 
свідчать про те, що в Україні ринковий процес розвитку підприємництва, інновацій і продуктивності не 
працює належним чином – і це підриває потенціал розвитку країни.

4. у записці вказано основні перешкоди для розвитку приватного сектору, зокрема недоліки 
нормативного регулювання, обмежений доступ до фінансування та недостатній розвиток конкуренції, 
і запропоновано короткострокові та середньострокові реформи� Аналіз, який проводився на основі 
наявних досліджень Світового банку та його партнерів – Європейської комісії та ОЕСР, а також розмов 
із представниками українського Уряду, торгово-промислових об’єднань, громадських організацій і вчених 
кіл, свідчить про те, що неналежне нормативне регулювання, зокрема управління в галузі податків, захисту 
майнових прав, видачі дозволів, сертифікації та проведення перевірок, обмежений доступ до фінансування 
та низький рівень конкуренції є головними перешкодами для розвитку приватного сектору, які підривають 
перспективи економічного розвитку України. В аналізі також вказується необхідність проведення значної 
кількості реформ і наводиться список політичних рекомендацій.

5. Щодо нормативного регулювання, у записці стверджується, що незважаючи на прогрес, який 
спостерігається останнім часом, україна продовжує потерпати від надмірної бюрократії, неналежної 
імплементації норм, які регулюють підприємницьку діяльність, і неефективного державного 
управління� У записці наводяться рекомендації для подолання цих перешкод і стимулювання подальшого 
розвитку завдяки реформуванню законодавства про підприємницьку діяльність. У ній рекомендовано 
проведення таких реформ: (i) повна реалізація заходів щодо покращення умов ведення бізнесу, передбачених 
Національним планом дій на 2013 р., затвердженим Указом Президента України; (ii) скорочення загальної 
кількості дозволів і ліцензій завдяки широкому застосуванню принципу «регуляторної гільйотини» на основі 
передової міжнародної практики, враховуючи попередній частково успішний досвід 2005 року; (iii) суттєве 
зміцнення практики оцінки регуляторного впливу нового законодавства (тобто кількісної оцінки впливу 
нових норм на вартість ведення бізнесу); (iv) завершення створення системи перевірок на основі оцінки 
ризиків; (iv) скасування застарілих стандартів і технічних регламентів; (v) імплементація норм законодавства 
ЄС, особливо в таких галузях, як норми контролю за безпекою харчових продуктів і технічних регламентів; 
(vi) ефективна імплементація нового закону про банкрутство; (vii) якнайширше запровадження програми 
електронного Уряду та ІКТ-рішень, спрямованих на підвищення прозорості роботи Уряду та зменшення 
кількості зловживань. У записці рекомендується, що, на додачу до вдосконалення основного і другорядного 
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законодавства шляхом його гармонізації відповідно до стандартів ЄС, Уряд повинен приділити більше уваги 
підвищенню ефективності імплементації норм, яка часто знаходиться на неналежному рівні. Послідовна, 
неупереджена та ефективна імплементація норм сприятиме швидкому створенню сприятливих умов для 
ведення бізнесу. Разом із якісним управлінням і ефективним політичним керівництвом ці реформи можуть 
зіграти ключову роль у звільненні країни від радянського минулого.

6. Щодо доступу до фінансування, незважаючи на значний обсяг корпоративних позик, він 
залишається обмеженим, особливо для малих і середніх підприємств� Це зумовлено кількома причинами. 
По-перше, суттєвою перешкодою для отримання кредитів є занадто високі відсоткові ставки, спричинені 
бажанням Центрального банку штучно тримати валютний курс на одному рівні. До цього додаються значні 
потреби Уряду в позиках, які обмежують надання кредитів приватному сектору. По-друге, через слабкий 
контроль кредитування пов’язаних осіб в банківському секторі країни домінують кілька місцевих бізнес-
груп, які схильні розподіляти кредити лише між своїми учасниками, а не надавати їх усім підприємствам. По-
третє, доступ до кредитування також перекривається поточним виходом з ринку України іноземних банків 
і зростанням тенденції уникнення ризику та кількості позик непрацюючих кредитів. По-четверте, кредити 
важко отримати через обмеження доступу до довгострокового фінансування, неналежну імплементацію 
законодавства та неефективність судової системи, а також через відсутність цілісної інфраструктури обміну 
кредитною інформацією, що ускладнює належне управління кредитними ризиками. І, нарешті, відсутність 
доступу до фінансування пов’язана із неналежним розвитком небанківського фінансового ринку та ринків 
капіталів. Розширення доступу до кредитів, необхідне для розвитку приватного сектору, вимагає узгодженого 
підходу до вирішення таких взаємопов’язаних проблем: перехід до гнучкого валютного курсу, підтримка 
зростання обсягів довгострокових депозитів, імплементація законодавства щодо розкриття банками кінцевих 
бенефіціарів, визначення та обмеження кредитування пов’язаних осіб, скасування податкових обмежень 
щодо передачі та списання  непрацюючих кредитів, збір кредитної інформації. Щоб забезпечити розвиток 
ринків капіталів, необхідно підвищити прозорість ринку, запровадити вищі вимоги до розкриття інформації, 
а також вдосконалити стандарти звітності та корпоративне управління.

7. Щодо стану конкуренції, у цій записці стверджується, що низький рівень конкуренції на 
внутрішньому ринку стримує економічний розвиток і обмежує потенціал україни� У багатьох галузях 
економіки спостерігається висока концентрація фірм, низький коефіцієнт їх появи та зникнення і недостатня 
ефективність конкурентної політики. Це невтішна тенденція, оскільки рівень конкуренції безпосередньо 
впливає на продуктивність, економічний розвиток країни та добробут споживачів. Проблеми конкуренції 
в Україні зумовлені наявністю перешкод для виходу компаній на ринок та виходу з нього, зумовлених 
надмірною бюрократією і недоліками та неналежною імплементацією національної конкурентної політики. 
Антимонопольний комітет України (АМК), який здійснює нагляд за дотриманням законодавства про захист 
конкуренції, незважаючи на певні недоліки, зокрема недостатність слідчих повноважень, має досить міцну 
правову базу для своєї діяльності, але основною проблемою залишається неналежне застосування правових 
норм на практиці. Внаслідок цього реально сплачується менше 10% накладених АМК штрафів. Крім 
того, АМК складно або неможливо контролювати злиття компаній і утворення монопольних об’єднань, не 
володіючи інформацією про кінцевих власників фірм-учасників. Щоб забезпечити подальший розвиток і 
зростання конкуренції з метою сприяння створенню нових компаній і стимулювання розвитку приватного 
сектору, необхідно повністю узгодити українське законодавство з нормами ЄС і запровадити Загальнодер-
жавну програму розвитку конкуренції на 2012–2024 рр., розширити слідчі повноваження АМК та надати 
йому необхідні ресурси для ефективного здійснення своїх функцій. Крім того, розвиток конкуренції вимагає 
підвищення рівня компетентності суддів, які розглядають справи, пов’язані з порушенням законодавства 
про захист конкуренції, дотримання принципів конкуренції під час здійснення державних закупівель і 
справедливого розподілу державної допомоги, а також підвищення рівня обізнаності та участі громадянського 
суспільства. І, нарешті, необхідно забезпечити незалежність АМК та надати йому чіткі повноваження щодо 
неупередженого переслідування всіх порушників антимонопольного законодавства.

8. Загалом, слід зауважити, що для реалізації потенціалу приватного сектору необхідно обмежити 
вплив зацікавлених осіб на державну політику та викорінити корупцію� Ці фактори здійснюють глобальний 
вплив на бізнес і є основною причиною повільного розвитку приватного сектору, відсутності диверсифікації 
економіки та експорту, а також низької ефективності та повільного темпу реформ. Незважаючи на те, що Україна 
досягла значного прогресу в узгодженні законодавства зі стандартами ЄС, нормативна база країни залишається 
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неоднорідною, непередбачуваною та несприятливою для ведення бізнесу. Це спричинено впливом окремих 
зацікавлених осіб, політичним хабарництвом і консервативністю адміністративного управління, для яких 
такий стан справ є цілком прийнятним. Імплементація політичних реформ гальмується культурою правового 
релятивізму (відносності), яка передбачає різне тлумачення одного і того ж закону, залежно від змін інтересів, 
на національному, регіональному і навіть місцевому рівнях. Крім того, спостерігається тотальне поширення 
корупції, яка сприймається як звичайна риса ведення бізнесу.

9. Існує ряд способів зменшення впливу зацікавлених осіб на державну політику та боротьби з 
корупцією� В Україні негативний вплив окремих зацікавлених осіб на державну політику з метою отримання 
вигоди за рахунок суспільних коштів вважається звичайним явищем і підтримується наявною політичною 
культурою, яка ґрунтується на старій моделі зрощення політичної та економічної влади, нечесній приватизації 
без дотримання принципів конкуренції, що дозволила кільком обраним особам акумулювати в своїх руках 
значні активи та витіснила з ринку міжнародних інвесторів, непрозорій політиці державних закупівель і 
допомогою. Крім того, упередженість, залежність та ненадійність судової влади змушує політичну еліту 
вдаватися до прямого втручання в політичний і законодавчий процеси та в діяльність державного апарату, 
щоб захистити свої майнові права. Зважаючи на це, зниження впливу зацікавлених осіб на державну політику 
вимагає повної прозорості процесу прийняття нових законів, зміцнення практики оцінки регуляторного 
впливу та залучення комерційних структур, профспілок, неурядових організацій і громадськості до участі в 
законотворчому процесі. Крім того, вплив зацікавлених осіб і корупцію можна знизити завдяки створенню 
прозорої системи державних закупівель і допомоги, яка дозволить прослідкувати за кожною гривнею, 
витраченою з державного бюджету, проведенню громадських слухань щодо критеріїв допуску до участі в 
тендерах на отримання великих державних замовлень і забезпеченню нагляду громадськості за процедурою 
проведення таких тендерів. Також важливо забезпечити прозорість призначення та відбір на конкурсній 
основі державних службовців і керівників державних підприємств. Підвищення рівня конкуренції, особливо 
з боку іноземних компаній, зможе послабити вплив зацікавлених осіб, змусивши їх конкурувати на більш 
справедливих умовах, і знизить хабарництво.

10. важливим кроком на шляху зниження впливу зацікавлених осіб на державну політику є повне 
реформування судової системи� Економіка держави не може розвиватися без захисту майнових прав, який 
здійснюється неупередженими та незалежними судами. Хоча зазначене питання не входить до предмету 
дослідження цієї записки, зрозуміло, що створення системи незалежних, неупереджених і професійних судів 
забезпечить приватний сектор необхідними засобами правового захисту від непослідовного, несправедливого 
та неправильного застосування законодавства. Реформування судової влади сприятиме зміцненню системи 
стримувань і противаг між судовою системою та органами державного управління, що дасть можливість 
державним органам вчитися на своїх помилках, указаних у судових рішеннях, як це прийнято в інших 
країнах із ринковою економікою. Відсутність ефективного судового захисту наразі змушує підприємства 
покладатися на милість державних органів, що сприяє посиленню впливу зацікавлених осіб і розвитку 
корупції, які підривають довіру до влади та стримують економічний розвиток країни. Підписання Угоди про 
асоціацію з ЄС, у якій приділяється особлива увага вдосконаленню судової системи, сприятиме проведенню 
необхідних реформ.

11. важлива роль відводиться політичній волі� Як свідчить історія економіки, доля країни значною 
мірою залежить від її культури, системи цінностей та якості управління. Навіть найкращі закони легко 
зіпсувати умисним недотриманням та неналежним застосуванням, причина яких криється в застарілих 
соціально-політичних традиціях. Українські політичні лідери повинні донести до суспільства в цілому, а 
особливо до органів державного управління, що бізнес наразі ведеться по-іншому і в цій системі немає місця 
неналежному застосуванню законодавства, адміністративній недбалості та корупції. Очевидно, що наявну в 
бізнесі ситуацію неможливо виправити інакше.

12. Зменшення ступеня впливу зацікавлених осіб на державу і корупції вимагає досягнення 
повного консенсусу щодо проведення реформ� Потрібно зберегти той потужний політичний імпульс, 
підтриманий загальною згодою всіх сторін щодо необхідності підписання Угоди про асоціацію з ЄС, який 
допоможе прийняти величезну кількість нормативно-правових актів, необхідних для проведення важливих 
реформ. Наприклад, цей консенсус можна зміцнити, провівши загальнонаціональний круглий стіл щодо 
необхідності реформ, до якого потрібно залучити представників всіх політичних партій, ділових кіл і 
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громадськості. Крім того, слід розпочати широкомасштабну громадську інформаційну кампанію з тим, щоб 
вибудувати консенсус щодо реформ.

13. успішне реформування неможливе без зміцнення громадянського суспільства� Однією з 
найвагоміших перешкод для розвитку приватного сектору є недостатня участь громадянського суспільства 
– особливо неурядових організацій, які представляють інтереси середніх і малих підприємств – у здійсненні 
контролю за веденням бізнесу та стимулюванні проведення реформ. На відміну від великих компаній, які 
зазвичай мають достатньо ресурсів для захисту від несприятливих умов ведення бізнесу, малі та середні 
підприємства зацікавлені у подальшому вдосконаленні законодавства та інвестиційного клімату, оскільки це 
значною мірою впливає на їхні шанси на виживання. Однак наразі їм не вистачає ресурсів для лобіювання 
реформ і доступу до законодавчих органів. Асоціації малих і середніх підприємств не мають вагомого впливу. 
В основному, вони радять своїм учасникам, як впоратися із суперечностями у нормативних документах, а 
не як вдосконалити законодавство. У подальшому для залучення малих і середніх підприємств до участі в 
суспільному обговоренні політичних питань необхідно вводити їхніх представників до складу робочих груп 
або загальнонаціональних робочих столів, присвячених покращенню бізнес-середовища. Для підвищення 
впливу громадськості потрібно залучати її представників до контролю за імплементацією реформ, а також 
забезпечити безкоштовний і зручний загальний інтернет-доступ до відповідної державної статистики.

14. таким чином, щоб реалізувати свій потенціал, україні потрібно значно покращити умови 
ведення бізнесу� Згідно з попередніми дослідженнями Світового банку (2007 р., 2010 р.), економіка 
України знаходиться у фазі застою, яка характеризується наявністю значних перешкод для виходу компаній 
на ринок, низьким рівнем конкуренції, недостатнім стимулюванням впровадження інновацій, низьким 
рівнем диверсифікації експорту та високою залежністю від цін на промислові товари. Щоб допомогти 
країні реалізувати свій потенціал, необхідно розірвати це коло, засноване на неналежному виконанні умов 
контрактів, що негативно впливає на захист майнових прав і якість управління.

15. угода про асоціацію з Єс і угода про ПвЗвт стане важливою відправною точкою процесу 
реформування� Впровадження у життя Угоди про асоціацію з ЄС і Угоди про ПВЗВТ зможе дати значні 
переваги Україні, надані іншим країнам Центральної та Східної Європи, які підписали подібні угоди і в 
подальшому стали новими членами ЄС. Тісна співпраця з ЄС допомогла їм збільшити обсяги експорту, 
залучити іноземні інвестиції, підвищити рівень конкуренції, мінімізувати негативний вплив зацікавлених 
осіб на державну політику та зробити рішучий і безпрецедентний крок до того, щоб вивести свою економіку 
на один рівень із західними країнами. Після набуття цими угодами чинності Україна буде зобов’язана 
гармонізувати своє законодавство з вимогами нормативної системи єдиного ринку ЄС. 

16. Переконлива імплементація реформ у приватному секторі сприятиме виходу українського 
ринку із застою� Часто існує розрив між законодавством та його запровадженням, який підриває прийняття 
Урядом реформ. Тому потрібно буде прийняти радикально новий підхід до запровадження політик, якщо 
Україна хоче отримати повний максимальну користь від запланованих і запроваджених реформ. Це 
вимагатиме не лише законодавства вищої якості, а й розширеної спроможності і моніторингу установ, які їх 
запроваджуватимуть.

17. ефективна імплементація реформ, запропонованих у цій записці, матиме суттєвий вплив на 
ввП країни� Дослідження МВФ від 2006 р. (Е. Тіффін, 2008) свідчить, що, виходячи з наявних капітальних і 
трудових ресурсів, дохід України зріс би вдвічі, якби вона наблизила свої показники інституційної та ринкової 
ефективності до рівня 10 нових членів ЄС. Оскільки з часу проведення аналізу розрив між показниками 
інституційної ефективності України та 10 нових членів ЄС не значно зменшився, подальші реформи у сфері 
бізнесу матимуть значний ефект і допоможуть компенсувати втрачений час із початку перехідного періоду, а 
також зменшити розрив між доходами.

18. українському уряду відомо про вищевказані проблеми: національна програма реформ, 
спрямована на забезпечення розвитку приватного сектору� Національний план дій на 2013 р., розроблений 
Кабінетом Міністрів України, спрямований на стимулювання розвитку приватного сектору та підвищення 
конкурентоспроможності експорту. Планом передбачено на 2013 рік проведення 44 правових реформ у 
таких галузях, як регуляторна політика, система дозволів і ліцензій, захист інвестицій, митне регулювання, 
проведення перевірок, захист конкуренції, адміністративні послуги, технічні регламенти, безпека харчових 
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продуктів, доступ споживачів до електроенергії, а також адміністрування податків. Короткий зміст 
Національного плану дій наведено в Додатку 1. План дій ставив безпосереднє завдання покращити місце 
України у рейтингу «Ведення бізнесу» із №140 в рейтингу за 2013 рік до щонайменше сотого місця. Завдяки 
низці реформ, запроваджених згідно з цим планом дій, Україна вже піднялась на 112-те місце у рейтингу за 
2014 рік. 

19. мета цієї записки – повідомити про бажання Групи світового банку надавати політичну 
та технічну допомогу українському уряду щодо реалізації реформ з метою забезпечення розвитку 
приватного сектору� Зважаючи на великі плани Уряду щодо покращення умов ведення бізнесу та підвищен-
ня конкуренції, Група Світового банку готова підтримати запропоновані Урядом реформи на основі угоди 
про співпрацю з МВФ і політичного діалогу, який ведеться командою рейтингу «Ведення бізнесу» Групи 
Світового банку, на умовах Стратегії партнерства Світового банку з Україною.

20. структура записки� У першому розділі досліджуються причини повільного розвитку приватного 
сектору в Україні. Наступні три розділи присвячені трьом основним проблемам, які перешкоджають розвитку 
приватного сектору. Вони містять аналіз недоліків нормативного регулювання українського ринку, доступу до 
фінансування та стану конкуренції, а також рекомендації щодо вирішення цих проблем. В останньому розділі 
підбиваються підсумки дослідження. У табл. 1 нижче наведено короткий огляд основних рекомендацій, які 
містяться в записці.

Таблиця 1.  основні політичні рекомендації: нормативне регулювання,  
доступ до фінансування та розвиток конкуренції

Запропоновані 
реформи

рекомендовані  
короткострокові Заходи

рекомендовані  
середньострокові Заходи

нормативне 
регулування

 � Застосування принципу «регуляторної 
гільйотини» на основі передової міжна-
родної практики, що допоможе значною 
мірою скоротити кількість дозволів, лі-
цензій і вимог до ведення бізнесу.

 � Розширення сфери застосування самосер-
тифікації.

 � Створення всеохоплюючої системи пере-
вірок на основі оцінки ризиків і запрова-
дження єдиної для всіх контрольних ор-
ганів системи критеріїв оцінки ризиків і 
контрольних переліків питань.

 � Скасування обов’язкової сертифікації для 
товарів і послуг, що не потребують її від-
повідно до законодавства ЄС та міжнарод-
ної практики. 

 � Удосконалення управління аграрним сек-
тором шляхом скасування обов’язкової 
сертифікації зерна та зернових складів і 
підвищення прозорості імплементації по-
літичних реформ.

 � Подальша імплементація реформ, які 
впливають на кваліфікацію країни за рей-
тингом «Ведення бізнесу».

 � Імплементація законодавства про розши-
рення доступу громадськості до всіх доку-
ментів, які стосуються ведення бізнесу, зо-
крема проектів нормативно-правових актів 
і звітів про оцінку регулюючого впливу.

 � Імплементація заходів Національного 
плану, що були заплановані на  2013 р., 
спрямовані на покращення умов ведення 
бізнесу.

 � Зміцнення практики оцінки регуляторного  
впливу відповідно до міжнародних стан-
дартів, що допоможе підвищити ефектив-
ність нового законодавства.

 � Погодження норм контролю за безпекою 
харчових продуктів і технічних регламен-
тів зі стандартами ЄС.

 � Завершення інституційної реформи систе-
ми технічних регламентів.

 � Ефективне запровадження  нового закону 
про банкрутство.

 � Удосконалення процесу обговорення но-
вих законів, наприклад, за допомогою 
отримання коментарів і відгуків громад-
ськості.

 � Розробка комплексної стратегії розвитку 
малих і середніх підприємств відповідно 
до прийнятих міжнародних стандартів.

 � Запровадження програми електронного 
уряду та ІКТ-рішень, зокрема для забезпе-
чення інтернет-реєстрації компаній, пода-
чі он-лайн-заявок на отримання дозволів 
і ліцензій, а також створення інтернет-бі-
бліотеки нормативно-правових актів, які 
регулюють підприємницьку діяльність.
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Запропоновані 
реформи

рекомендовані  
короткострокові Заходи

рекомендовані  
середньострокові Заходи

Доступ до 
фінансування

 � Поступовий перехід до плаваючого валют-
ного курсу та посилення податкової полі-
тики.

 � Заохочення довгострокових депозитів зав-
дяки чіткому розмежуванню строкових і 
безстрокових вкладів та потенціальному 
розширенню системи гарантування вкла-
дів за рахунок залучення депозитних сер-
тифікатів, які банки мають видавати своїм 
клієнтам.

 � Прийняття законів про скасування подат-
кових обмежень щодо передачі та списан-
ня непрацюючих кредитів.

 � Спрощення та зниження вартості доступу 
до Державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно.

 � Прийняття законів про подвійний лістинг 
українських компаній, які вже перебува-
ють в лістингах іноземних юрисдикцій.

 � Скасування обмежень щодо надання 
міжнародними фінансовими установами 
позик у гривнях шляхом перегляду фік-
сованого максимуму відсоткової ставки, 
передбаченого НБУ.

 � Перегляд обмежень щодо надання позик в 
іноземній валюті та запровадження еконо-
мічно обґрунтованих лімітів.

 � Імплементація законодавства щодо роз-
криття інформації про кінцевих бене-
фіціарів банків, застосування стратегії 
консолідованого нагляду, визначення та 
обмеження кредитування пов’язаних осіб.

 � Підвищення довіри вкладників шляхом 
введення в дію норм ринкової поведінки, 
призначення фінансового омбудсмена, 
вдосконалення законодавства про захист 
прав споживачів фінансових послуг і під-
вищення галузевих  стандартів.

 � Прийняття законів про консолідацію кредит-
ної інформації та запровадження обов’язко-
вого мінімального стандарту щодо її змісту.

 � Імплементація правових та регуляторних 
реформ з метою підвищення прозорості 
ринків капіталів і вдосконалення захисту 
прав інвесторів, а також розширення ви-
мог до розкриття інформації.

 � Запровадження правових і регуляторних 
реформ з метою вдосконалення стандар-
тів звітності, забезпечення прозорості 
діяльності та покращення корпоративно-
го управління в українських компаніях, 
включаючи малі та середні підприємства.
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Запропоновані 
реформи

рекомендовані  
короткострокові Заходи

рекомендовані  
середньострокові Заходи

Розвиток 
конкуренції

 � Внесення змін до Господарського кодексу 
з метою усунення протиріч із законодав-
ством про захист конкуренції.

 � Введення в дію Закону «Про надання дер-
жавної допомоги підприємствам» і запро-
вадження ефективної системи контролю 
за наданням державної допомоги на осно-
ві принципів конкуренції, як це передба-
чено умовами Угоди про асоціацію з ЄС. 

 � Розширення слідчих повноважень і мож-
ливостей АМК щодо збору інформації про 
правопорушення.

 � Зміна критеріїв для обов’язкового пові-
домлення про злиття/об’єднання та зло-
вживання монопольним становищем на 
ринку, щоб зосередити увагу на операціях, 
які можуть негативно вплинути на конку-
ренцію, зокрема приховування компанія-
ми своїх кінцевих власників.

 � Вдосконалення процедури стягнення гро-
шових штрафів, які накладаються АМК.

 � Внесення змін до програми зменшення  
відповідальності, щоб дозволити надання 
такої можливості кільком заявникам.

 � Зміцнення заходів, спрямованих на пропагу-
вання необхідності захисту конкуренції, та 
проведення роз’яснювальної роботи з насе-
ленням.

 � Прийняття необхідних змін і доповнень із 
метою погодження законодавства України 
про захист конкуренції зі стандартами ЄС. 

 � Посилення політичної незалежності АМК.

 � Розширення його співпраці з іншими 
правоохоронними та слідчими органами 
України.

 � Розмежування компетенції судів щодо роз-
гляду справ про порушення конкуренції.

 � Надання АМК необхідних ресурсів для 
ефективного здійснення своїх функцій.

 � Звуження компетенції АМК щодо питань, 
які не належать до його основних функцій, 
зокрема регулювання природних монопо-
лій, державних закупівель і використання 
торговельних марок.

 � Завершення інституційної реформи АМК 
відповідно до проекту Загальнодержавної 
програми розвитку конкуренції на 2012–
2024 рр.

 � Ширше застосування ринкових дослі-
джень з метою кращого спостереження за 
рівнем розвитку конкуренції.
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Розділ I. Проблеми розвитку приватного сектору

Короткий зміст

21. у цьому розділі наводяться докази того, що низькі показники економічного розвитку україни 
значною мірою зумовлені повільним розвитком приватного сектору� Результати недостатнього розвитку 
приватного сектору: застаріла структура ВВП, виробництва та експорту, у якій і досі домінують традиційні 
галузі, зокрема металургія, машинобудування та хімічна промисловість; низькі темпи росту та показники 
промислової продуктивності, яка протягом останнього десятиріччя зростала повільніше, ніж у сусідніх 
країнах; низький рівень залучення високоприбуткових прямих іноземних інвестицій, особливо в галузях 
виробництва, орієнтованих на експорт; недостатня забезпеченість енергетичними ресурсами; відносно 
обмежена роль малих і середніх підприємств у розвитку економіки. Усі ці фактори свідчать про те, що в 
Україні ринковий процес розвитку підприємництва, інновацій і продуктивності не працює належним чином, 
і це підриває потенціал розвитку країни.

Вступ

22. на початку перехідного періоду здавалося, що україна мала низку важливих переваг, які 
могли б забезпечити успішний перехід країни до ринкової економіки та поступове підвищення рівня 
життя населення� Україна має найродючіші сільськогосподарські землі, вигідне географічне положення в 
Європі (країна знаходиться на перехресті між Заходом і Сходом), великий внутрішній ринок із майже 49 млн. 
споживачів, багаті запаси природних ресурсів, відносно розвинену інфраструктуру, висококваліфіковані 
кадрові (людські) ресурси і значну промислову базу на сході країни, до якої входили такі високотехнологічні 
підприємства, як авіаційно-конструкторське бюро ім. Антонова, що створило найбільший у світі літак.

23. однак економічне диво не сталося� Після двадцятирічного перехідного періоду український ВВП 
на душу населення й досі має рівень нижчий, ніж у 1989 році, складаючи всього 10% середнього показника 
в Європейському Союзі. Доходи в Україні зростають значно повільніше, ніж у Європі та Центральній Азії 
(рис. 1). Україна також демонструє значно гірші результати, ніж її сусіди, зокрема Польща, Румунія, Росія та 
Білорусь (рис. 2), особливо під час останньої світової кризи. Незважаючи на однакові можливості країн на 
початку перехідного періоду, з роками рівень доходів України та Польщі став значно відрізнятися. Доходи 
Польщі, чи не найуспішнішої країни Європи, починаючи з 1989 року (М. П’ятковскі, 2013), майже вчетверо 
перевищують доходи України. Прогнози розвитку свідчать, що найближчим часом різниця в доходах між 
Україною та сусідніми державами не скоротиться1.

1 У 2013 році прогнозуються такі показники приросту ВВП: Україна – 0 %, Польща – 1,3 %.
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Рисунок 1. Ріст ввП в україні та в Європі і центральній азії, 1990–2013 рр�, 1990=100

Джерело: Світовий банк, регіональні таблиці: Європа та Центральна Азія.

Рисунок 2. ввП (ПКс) на душу населення, у міжнародних доларах за курсом 2005 року

Джерело: Світовий банк, регіональні таблиці: Європа та Центральна Азія.

24. економіка україни досить сильно постраждала від світової економічної кризи� У 2009 році 
реальний ВВП країни знизився на 15% – це найвищий показник у регіоні. Після незначного пожвавлення 
економіки протягом 2010–2011 рр., показник росту ВВП знову знизився у 2012 році, впавши майже до нуля. 
Прогнозується, що цей показник залишиться на такому ж рівні у 2013 році, а потім трохи зросте до 2% у 2014 
році, що зовсім не відповідає потенціалу України.
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Рисунок 3. Реальний ріст ввП, 2008–2013 рр�

Джерело: Світовий банк, регіональні таблиці: Європа та Центральна Азія, прогнози на 2013 рік.

25. низькі показники економічного розвитку україни значною мірою зумовлені повільним 
розвитком приватного сектору� Про наявність цієї структурної проблеми свідчать такі фактори: застаріла 
структура експорту країни, низькі показники економічного розвитку та загального рівня продуктивності, 
низький рівень залучення прямих іноземних інвестицій, особливо в галузях виробництва, орієнтованих на 
експорт, високий рівень енергоспоживання, відносно невеликий внесок малих і середніх підприємств у ВВП 
країни. Докладний опис кожного з цих факторів подано нижче.

26. україна відстає від сусідніх країн за продуктивністю праці� У 1996–2011 рр. показники росту 
продуктивності праці (ВВП на одного працюючого) були нижчими, ніж у сусідніх країнах (рис. 4). Внаслідок 
цього у 2012 році рівень продуктивності праці в Україні становив лише 16% від відповідного показника 
у США (рис. 4). Ще гірша ситуація із показниками росту сукупної факторної продуктивності. У 2006–
2011 рр. вони були нижче нуля. Раніше, у 1996–2005 рр., показник росту сукупної факторної продуктивності 
становив лише 1,7% на рік (рис. 6). Такі низькі показники свідчать про те, що ріст продуктивності праці в 
Україні, в основному, відбувається за рахунок капітальних інвестицій, а не завдяки «чистому» підвищенню 
продуктивності праці через залучення висококваліфікованих кадрових ресурсів, використання передових 
методів ведення бізнесу та швидкі темпи запровадження інноваційних технологій. Іншими словами, такий 
ріст можна назвати «екстенсивним» на відміну від «інтенсивного» росту, який спостерігався в сусідніх 
країнах, де ріст сукупної факторної продуктивності був основним джерелом розвитку та конвергенції 
економіки. Неефективність використання наявного відносно значного капіталу відображено на рис. 7, де 
Україна відстає від своїх сусідів і середніх світових показників.
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Рисунок 4. Ріст продуктивності праці в україні та вибраних країнах, 1996–2011 рр�

Примітка: сортування за показниками 2006–2011 рр.
Джерело: розрахунки працівників Банку на основі Загальної економічної бази даних  

організації Conference Board, січень 2013 р.

Рисунок 5. ввП на одного працюючого, сШа=100%, 2012 р�
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Джерело: розрахунки працівників Банку на основі Загальної економічної бази даних  
організації Conference Board, січень 2013 р.
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Рисунок 6. Ріст сукупної факторної продуктивності, 1996–2010 рр�

Джерело: розрахунки працівників Банку на основі Загальної економічної бази даних  
організації Conference Board, січень 2013 р.

Рисунок 7. Рівень сукупної факторної продуктивності  
відносно кривої глобальної продуктивності, 2010 р�

Примітки: крива позначає орієнтовний рівень продуктивності, якого могла б досягти країна  
за умови ефективного застосування всіх своїх ресурсів (Е. Тіффін, 2006).

Джерело: МВФ, 2012.
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27. Крім того, спостерігаються повільні темпи росту продуктивності праці за галузями економіки� 
У 2002–2008 рр. спостерігався ріст продуктивності у фінансовому та сировинному секторах економіки, 
якому сприяли світова тенденція до збільшення обсягів кредитування, зростання обсягів інвестування в 
периферійні ринки та ріст цін на метали. Однак отримані доходи не були інвестовані ні в довгострокове 
оновлення асортименту продукції та підвищення продуктивності у фінансовому секторі (на що вказують 
нижчі, ніж у сусідніх країнах, показники співвідношення витрат і доходів), ні в підвищення ефективності 
енергоспоживання або структурні вдосконалення в сировинному секторі (про що свідчать високі, порівняно 
з країнами-конкурентами, показники енергомісткості металургійної промисловості)2. Протягом указаного 
періоду майже не зростала продуктивність транспортного сектору, зберігання, зв’язку, будівництва та 
сільського господарства (рис. 8).

Рисунок 8. Продуктивність праці в україні за галузями економіки, 2002–2008 рр� 
(у міжнародних доларах ПКС за курсом 2005 року в США, додана вартість/працівник)

Джерело: розрахунки працівників Світового банку на основі даних МОП та ООН.

28. Загальні показники продуктивності за галузями економіки нижчі, ніж у сусідніх країнах� 
Найсуттєвіша різниця спостерігалася в секторах будівництва і роздрібної та гуртової торгівлі (рис. 9). При 
цьому, продуктивність енергетичної та добувної галузей і промислового виробництва була вищою, що 
пояснюється сприятливими умовами торгівлі – у 2008 році майже вдвічі зросли ціни на сталь, основний 
експортний продукт України.3

2 Показники на рис. 7 і 8 обчислювалися за тими підгалузями української економіки, для яких були доступні відповідні 
дані. Зокрема, для промислового виробництва, добувної галузі та енергетичного сектору використовувалися сукупні 
дані трьох підгалузей, а для гуртової торгівлі додатково використовувалися дані готельно-ресторанного сектору. 
Подібний підхід використовувався під час обчислення показників для інших країн. Дані після 2008 року наразі 
недоступні.

3 З 500 доларів за тонну в 2007 році до 1 100 доларів за тонну в 2008 році. У 2013 році ціна впала до 600–700 доларів. 
Джерело: http://www.wallstreetdaily.com/2012/06/19/how-the-shifting-global-economy-affects-local-economies/
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Рисунок 9. Порівняння продуктивності праці за галузями економіки в різних країнах  
(у міжнародних доларах ПКС за курсом 2005 року в США, додана вартість/працівник)

Джерело: розрахунки працівників Світового банку на основі даних МОП та ООН.
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Застаріла структура промислового виробництва та експорту

29. Зростання промислового виробництва та експорту, в основному, відбувається за рахунок 
продажу природних ресурсів� Швидкі темпи розвитку економіки України в докризовий період були 
зумовлені суттєвим покращенням умов торгівлі основними експортними продуктами країни – сталлю та 
залізною рудою. Оскільки 70–80% виробленої в країні сталі йде на експорт, доходи від якого становлять 
50% ВВП, Україна й надалі залишається вразливою до коливань світових цін на сировину, особливо на сталь 
(рис. 10). 

Рисунок 10. Промислове виробництво в україні та світові ціни на метали

Джерело: Сарна, 2012.

30. З початку перехідного періоду україна, на відміну від сусідніх країн, майже не змінила структуру 
свого експорту� У структурі експорту й надалі переважають сировинні товари (у 2010 році, як і в 1995 
році, майже 30% експорту становили сталь та металопродукція), а частка середньо- та високотехнологічної 
продукції залишається незначною (наприклад, у 2010 році єдиним експортним продуктом із вищою доданою 
вартістю були вантажні залізничні вагони, частка яких в експорті країни становила 8%). Для порівняння 
у 1995–2010 рр. структура польського експорту зазнала значних змін завдяки залученню значних обсягів 
прямих фінансових інвестицій, орієнтованих на експорт. У 1995 році у структурі експорту Польщі переважали 
вугілля, мідь, кокс, сталь, одяг і кораблі, а у 2010 році основними експортними продуктами були автомобілі, 
автозапчастини та електроніка, експортний портфель яких склав 200 млрд. доларів (порівняно з 70 млрд. 
доларів в Україні, рис. 11).

Рисунок 11. топ-10 експортних продуктів україни та Польщі, 1995 і 2010 роки
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Джерело: розрахунки працівників Світового банку на основі даних Обсерваторії комплексності економіки,  
Медійної лабораторії МІТ і Центру міжнародного розвитку при Гарвардському університеті,  

http://atlas.media.mit.edu

31. українські експортери і досі орієнтується на стару клієнтуру з пострадянських країн� Майже 
37% українського експорту у 2012 році надходило у країни СНД і частина 15% – у розвинуті країни 
Євросоюзу4. 10 основних напрямків експорту Польщі значно відрізняються – майже 80% експорту країни 
йде на ринки ЄС (рис. 12).

Рисунок 12. топ-10 експортних напрямків україни та Польщі, 1995/2002 і 2010 роки

Джерело: розрахунки працівників Світового банку на основі даних Обсерваторії комплексності економіки, Медійної 
лабораторії МІТ і Центру міжнародного розвитку при Гарвардському університеті,  

http://atlas.media.mit.edu для Польщі. Для України дані за 2002 рік та 2010  
з сайту Державної служби статистики.

4 Дані Державної служби статистики України.
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32. Зростання частки товарів україни на світових експортних ринках залишається досить 
незначним� Незважаючи на сприятливі зміни в торгівлі у 2000-х роках завдяки підвищенню цін на сталь, 
протягом 1995–2011 рр. частка України у світовому експорті зросла лише на 0,1%, тоді як частка Польщі 
майже подвоїлася завдяки залученню прямих фінансових інвестицій, орієнтованих на експорт.

Рисунок 13. частка україни у світовому експорті порівняно  
із сусідніми країнами, 1995–2011 рр�
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Джерела: Світовий економічний огляд, МВФ; розрахунки працівників МВФ.

33. Крім того, знизилися індекси складності експорту та виявленої порівняної переваги експорту 
україни в певних секторах� Зниження індексу складності експорту зумовлене подальшим домінуванням 
в експортних поставках сировини та харчових продуктів із низькою доданою вартістю. Спостерігається 
контраст із польським експортом, складність якого продовжує зростати, значною мірою завдяки залученню 
прямих фінансових інвестицій (рис. 14). Істотно знизився індекс виявленої порівняної переваги (ВПП) в 
експорті продуктів хімічної промисловості, тваринництва та нафти (рис. 15).

Рисунок 14. складність експорту в україні та Польщі (індекс EXPY5)

Джерело: розрахунки працівників Світового банку на основі даних «Комтрейд ООН».

5 Індекс складності експорту (EXPY), запропонований у роботі Гаусманна, Хванга та Родріка (2007 р.), спрямований 
на визначення рівня продуктивності експортного кошика. Це синтетичний показник для 18 найпродуктивніших груп 
товарів, які може виробити країна протягом певного періоду часу. Індекс EXPY обчислюється для трьох категорій 
експорту: товари, готова продукція та послуги. Щоб визначити індекс EXPY, експорт товарів, готової продукції 
та послуг оцінюється в залежності від рівня доходів країн, які їх експортують. Це означає, що індекс EXPY буде 
вищим, якщо країни експортують продукти, які пов’язані з експортом більш розвинутих країн.
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Рисунок 15. склад вПП в експорті україни, за кластерами лімера
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Примітка: підраховано на основі СМТК.
Джерело: Меморандум про економічний розвиток України, Світовий банк, 2010.

34. наслідком неналежного розвитку приватного сектору є незначна частка малих і середніх 
підприємств порівняно з розвинутими країнами� Хоча існує багато доказів того, що малі та середні 
підприємства відіграють ключову роль у зростанні економіки та зменшенні бідності6, в економіці України 
переважають фінансово-промислові групи. Інші країни-члени ОЕСР мають більш збалансовану структуру 
приватного сектору, де малим і середнім підприємствам відводиться важлива роль (рис. 16). Висока частка 
великих фірм часто свідчить про надмірність нормативного регулювання. Великі підприємства використову-
ють ефект масштабу, щоб упоратися з бюрократією, тоді як невеликі компанії уникають поборів регулюючих 
органів, працюючи в тіні. Згідно з даними Меморандуму Світового банку про економічний розвиток України 
від 2010 р., в Україні малі та середні підприємства створюють меншу кількість робочих місць, ніж в інших 
країнах Європи та регіону. У ньому також констатується, що (i) коефіцієнт появи та зникнення компаній 
залишається низьким; (ii) поява та зникнення компаній не призводить до значного зростання продуктивності 
завдяки кращому розподілу ресурсів; (iii) внаслідок цього спостерігається низький рівень ефективності 
розподілу ресурсів. ОЕСР погоджується з оцінкою Світового банку та стверджує, що «протягом останніх 
чотирьох років зменшився внесок малих і середніх підприємств в економіку України. Протягом 2007–2010 рр. 
знизилася кількість робочих місць, особливо на середніх підприємствах, щорічно приблизно на 10%. Частка 
малих і середніх підприємств у товарообороті знизилася з 60,7% у 2007 році до 51,2% у 2010 році»7. Усі 
ці тенденції свідчать про низьку динаміку розвитку компаній і наявність суттєвих перешкод для появи та 
зникнення фірм, що заважає реструктуризації економіки та знижує ріст продуктивності.8

6 Бартельсман та ін., 2010.
7 ОЕСР та ін., 2012, с. 39.
8 Меморандум про економічний розвиток України, Світовий банк, 2010 р., с. 42.
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Рисунок 16. внесок малих і середніх підприємств у створення робочих місць і ввП:  
порівняння україни з вибраними країнами
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Джерело: Індекс малих і середніх підприємств, ОЕСР та ін., 2012.

35. мало нових фірм з’явилось, але їх поява є показником успішності ринку� Список двадцяти 
п’яти найбільших підприємств України майже не змінився з початку 1990-х років: у структурі економіки 
продовжують домінувати державні підприємства (ДП) та приватизовані державні підприємства 
(приватизовані ДП). У ньому з’явилося лише сім нових приватних компаній (табл. 2). Ця модель розвитку 
суттєво відрізняється від моделей, прийнятих у 10 нових членах ЄС, де відбулися значні зміни у структурі 
економіки завдяки появі нових приватних компаній і залученню прямих фінансових інвестицій, спрямованих 
на реалізацію проектів з нуля.

Таблиця 2. Двадцять п’ять найбільших компаній україни за рівнем прибутку, 2012 р�

наЗва компанії ГалуЗь промисловості коментарі

1 Метінвест Виробництво Холдингова компанія, яка об’єднує приватизовані 
ДП

2 Нафтогаз України Енергетика ДП
3 Енергоринок Енергетика ДП
4 Укрзалізниця Транспорт ДП
5 ДТЕК Енергетика Холдингова компанія, яка об’єднує приватизовані 

ДП та новостворені приватні підприємства
6 ІСД Виробництво Холдингова компанія, яка об’єднує приватизовані 

ДП
7 Енергетична  

компанія України
Енергетика ДП

8 Альсерол Міттал  
Кривий Ріг Україна

Виробництво Належить іноземним власникам (приватизоване ДП)

9 Укртатнафта Енергетика Приватизоване ДП (нафтопереробний завод) і ново-
створені приватні підприємства (мережа заправок) 

10 Донецьксталь Виробництво Холдингова компанія, яка об’єднує приватизовані ДП
11 Фоззі Груп Споживчий сектор  

(роздрібна торгівля)
Нова приватна компанія

12 Остхем Виробництво Холдингова компанія, яка об’єднує приватизовані ДП
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наЗва компанії ГалуЗь промисловості коментарі

13 ТНК-BP Коммерс Енергетика Належить іноземним власникам (приватизоване ДП 
+ нові приватні компанії)

14 ВОГ Груп Енергетика Холдингова компанія, яка об’єднує приватизовані 
ДП та нові приватні компанії

15 Енергоатом Енергетика ДП
16 Кернел Сільське господарство 

та харчова промисло-
вість

Нова приватна компанія (однак до її складу входять 
ферми, які раніше перебували в державній власності)

17 АТБ-Маркет Споживчий сектор 
(роздрібна торгівля)

Нова приватна компанія

18 Інтерпайп Виробництво Холдингова компанія, яка об’єднує приватизовані 
ДП (також включає новозбудований електростале-
плавильний завод «Дніпросталь»)

20 Київстар Джі-Ес-Ем Телекомунікації Належить іноземним власникам (нова приватна 
компанія)

21 Філіп Морріс  
Україна

Споживчий сектор Нова приватна компанія (нова приватна компанія + 
приватизоване ДП)

22 Галнафтогаз Енергетика Холдингова компанія, яка об’єднує приватизовані 
ДП та нові приватні компанії

23 Епіцентр K Споживчий сектор  
(товари для ремонту)

Нова приватна компанія

24 Нібулон Харчова промисловість Нові приватні компанії + приватизовані ДП
25 Південний ГЗК Енергетика та ресурси Приватизоване ДП

Джерело: на основі даних рейтингу компанії «Делойт» «ТОП-500 найбільших компаній  
Центральної та Східної Європи – 2012».

36. неефективне використання енергії зумовлене низькими темпами реструктуризації українсь-
кої економіки� Рівень енергоспоживання в Україні майже вдвічі перевищує середній показник у Європі 
та майже в чотири рази вищий, ніж у Польщі (у кілограмах нафти на 1000 доларів ВВП), де відбулася 
трансформація приватного (а також житлового) сектору, що призвело до підвищення ефективності 
енергоспоживання з рівня 1989 року (рис. 17).

Рисунок 17. ефективність енергоспоживання в україні порівняно із сусідніми країнами

Енергоспоживання, 2009 
(у кілограмах нафти на 1000 доларів ВВП (ПКС)

 за курсом 2005 року)

Енергоспоживання, 2009 
(у кілограмах нафти на душу населення)
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Джерело: індикатори світового розвитку, Світовий банк.
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37. Причиною та результатом повільного розвитку приватного сектору є низький рівень залучен-
ня прямих іноземних інвестицій� Як свідчить міжнародна практика, приплив прямих іноземних інвестицій 
більш характерний для країн із сильною та прозорою системою управління, високою продуктивністю праці, 
високим рівнем складності експорту, відсутністю перешкод для появи та зникнення фірм і низьким обсягом 
обмежень для ведення бізнесу. Незважаючи на розміри українського ринку, тут спостерігається такий самий 
рівень залучення іноземних інвестицій, як і в країнах з меншими ринками. У таких сусідніх країнах, як 
Польща, Угорщина та Румунія, зафіксовано значно вищий рівень залучення прямих іноземних інвестицій 
(рис. 18). У середині 2000-х років в Україні спостерігався істотний приплив прямих іноземних інвестицій, 
значною мірою зумовлений інвестуванням у фінансовий сектор (докладну інформацію див. у Розділі III) і 
приватизацією «Криворіжсталі», великого підприємства з виробництва сталі та залізної руди, компанією 
«Арселор Міттал» у 2005 році (рис. 19). Однак, на відміну від 10 нових членів ЄС, це не були інвестиції, 
орієнтовані на експорт продуктів на ринки розвинутих країн. Крім того, за оцінкою МВФ у 2012 році, третина 
загального обсягу прямих іноземних інвестицій надійшла з Кіпру, тобто це було повторне використання 
українського капіталу, а не високоприбуткові інвестиції мультинаціональних компаній.9

Рисунок 18. Загальний обсяг залучених прямих іноземних інвестицій в україні  
та сусідніх країнах, 1992–2011 рр� (у млн доларів)

Джерело: ЮНКТАДстат.

Рисунок 19. обсяг прямих іноземних інвестицій в україні, 1995–2012 рр� у млн доларів

Джерело: Державна служба статистика України.

9 МВФ, 2012.
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38. на розвиток приватного сектору негативно вплинули швидке зростання витрат на робочу 
силу з розрахунку на одиницю продукції та високий нетто-курс� У 2005–2012 рр. витрати на робочу 
силу в Україні зростали швидше, ніж у сусідніх країнах, однак це було свідченням зростання зарплат, а не 
продуктивності праці. Це призвело до зниження цінової конкурентоспроможності українського експорту, 
особливо продуктів, не пов’язаних із традиційними галузями (металургія, машинобудування та хімічна 
промисловість), а українським фірмам стало складніше конкурувати з імпортом (рис. 20).

Рисунок 20. Показники цінової конкурентоспроможності в україні, 2005–2011 рр�

Джерела: Держкомстат України; ОЕСР; компанія Haver Analitics; Міжнародна фінансова статистика, МВФ;  
розрахунки працівників МВФ.

Джерело: МВФ, 2012.

39. однією з основних перешкод для розвитку приватного сектору є несприятливі умови ведення 
бізнесу� Як свідчать дослідження та міжнародні рейтинги, зокрема Звіт Світового банку «Ведення бізнесу» та 
Звіт про глобальну конкурентоспроможність, умови ведення бізнесу в Україні гірші, ніж у сусідніх країнах. 
Це значною мірою пояснює різні темпи економічного розвитку України та 10 нових членів ЄС протягом 
останніх двадцяти років.10

40. якщо україна прагне розпочати економічну конвергенцію з розвинутими країнами, необхідно 
стимулювати розвиток приватного сектору� Згідно з даними дослідження МВФ, виходячи з наявних 
обсягів капіталу та робочої сили, рівень доходів України міг би подвоїтися, якби країна досягла того ж рівня 
інституційної та ринкової ефективності, що й 10 нових членів ЄС. При цьому коефіцієнт приросту доходів 
у довгостроковій перспективі зростав би до 8,5% щорічно.11 Беручи до уваги те, що розрив у інституційній 
ефективності між Україною та 10 новими членами ЄС майже не змінився з часу проведення аналізу МВФ, 
його результати й досі актуальні.

41. у цій записці досліджуються основні перешкоди для вдосконалення умов ведення бізнесу 
в україні – регуляторне середовище, доступ до фінансування та стан конкуренції� Ці структурні 
перешкоди були визначені на основі (i) аналізу наявних досліджень Світового банку та його партнерів, 
зокрема Європейської комісії та ОЕСР; (ii) даних міжнародних рейтингів, зокрема рейтингу Світового банку 
«Ведення бізнесу» та Індексу глобальної конкурентоспроможності Всесвітнього економічного форуму; (iii) 
розмов із представниками Уряду, торгово-промислових об’єднань, громадських організацій і вчених. Ці 
фактори докладно розглядаються у наступних трьох розділах записки.

10 Світовий банк, 2010.
11 Е. Тіффін, 2006.
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Розділ II. Регуляторне середовище

Короткий огляд

42. незважаючи на останній прогрес у законодавстві про підприємницьку діяльність, 
який спостерігається протягом останніх років, умови ведення бізнесу в україні залишаються 
несприятливими� Вони характеризуються надмірною бюрократією, неналежною імплементацією норм 
і системною корупцією. Це підриває розвиток приватного сектору та економіки України в цілому. У 
цьому розділі містяться рекомендації щодо подолання вказаних перешкод і подальшого реформування 
законодавства. Пропонуються такі заходи: повна імплементація заходів, передбачених Національним 
планом дій на 2013 р. з метою покращення умов ведення бізнесу; скорочення кількості дозволів і ліцензій 
завдяки застосуванню принципу «регуляторної гільйотини»; створення системи перевірок на основі оцінки 
ризиків; запровадження єдиної для всіх контрольних органів системи критеріїв оцінки ризиків і контрольних 
переліків питань; скасування застарілих радянських технічних регламентів; запровадження норм ЄС, 
особливо у сферах, на які поширюється дія Угоди по ПВЗВТ, зокрема норм контролю за якістю харчових 
продуктів і технічних регламентів; ефективна імплементація нового закону про банкрутство; якнайширше 
запровадження програми електронного уряду та ІКТ-рішень, спрямованих на підвищення прозорості роботи 
Уряду та зменшення кількості зловживань. Разом із якісним управлінням, зниженням впливу зацікавлених 
осіб на державну політику та ефективним політичним керівництвом ці реформи можуть зіграти ключову 
роль у реалізації Україною свого потенціалу розвитку.

Вступ

43. сприятливі умови ведення бізнесу – це ключовий фактор економічного розвитку� Значна 
кількість економічної літератури вказує на наявність причинно-наслідкового зв’язку між сприятливими 
умовами ведення бізнесу та економічним розвитком. Згідно з результатами досліджень впливу нормативного 
регулювання бізнесу на продуктивність і економічний розвиток, сприятливі умови ведення бізнесу 
позитивно впливають на розвиток економіки завдяки заохоченню інвестицій, виходу на ринок нових 
фірм і стимулюванню підприємницької ініціативи.12 Навряд, чи якась країна дорівнялася до розвинутих 
країн, підтримуючи несприятливі умови для розвитку приватного сектору та підприємницької діяльності. 
Несприятливе нормативне середовище, надмірна бюрократія та висока вартість появи та зникнення компаній 
підривають ефективність роботи ринків, негативно впливають на підприємництво та стимулюють розвиток 
корупції.

44. Реформи нормативного регулювання бізнесу часто пов’язані зі створенням сприятливого 
податкового режиму� Удосконалення умов ведення бізнесу шляхом реформування законодавства та 
посилення його імплементації є вигідною альтернативою (низькі затрати/високі прибутки) іншим політичним 
методам стимулювання економічного розвитку, таким як збільшення обсягу державних інвестицій. У зв’язку 
з цим багато країн обирають саме цей шлях. Очевидно, він також вигідний для України.

Умови ведення бізнесу в Україні

45. україна доклала чимало зусиль, щоб удосконалити законодавство, яке регулює підприємницьку 
діяльність� У 2013 році країна піднялася з 152-го до 140-го місця у рейтингу Світового банку «Ведення 
бізнесу – 2013» і до 112 місця в рейтингу 2014 року,  завдяки прогресу у всіх категоріях рейтингу, зокрема, 
отримання дозволів на будівництво, реєстрацію власності та отримання кредитів. У рейтингу за 2014 рік 
Україна показала найшвидший прогрес у світі і була сере 5 країн, які показали найбільший прогрес з 2005 
року. Найбільший прогрес було досягнуто у сфері отримання дозволів на будівництво (вверх на 145 позицій), 
реєстрації майнових прав (плюс 61 позиція) та податків отримання кредитів (плюс 11 позицій). Україна 

12 Огляд результатів дослідження див. у роботі Детьє та ін. (2011). Щоб ознайомитися з іншими дослідженнями, 
відвідайте веб-сайт «Ведення бізнесу» Світового банку за адресою: http://doingbusiness.org/research
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показала найбільший прогрес у 2012/2013 роках, запровадивши реформи у 8 з 10 категоріях рейтингу, і є 
четвертою за прогресом, зробленим починаючи з 2005 року.

46. суттєво спростилася процедура реєстрації копаній� У 2011 році Україна займала лише 116-е 
місце в рейтингу легкості початку ведення бізнесу, але у 2014 році вона піднялася до 47-го місця, завдяки 
скасуванню мінімального розміру статутного капіталу, необхідного для реєстрації компанії, нотаріального 
засвідчення установчих документів і обов’язкового дозволу на виготовлення печатки компанії та реєстрацію 
в органах статистики. У результаті кількість процедур, необхідних для створення компанії, скоротилася з 
десяти до шести, час – з 27 до 21 днів, а вартість – до 1,3% ВВП на душу населення.13

47. спостерігається істотне покращення в галузях сплати податків, реєстрації майнових прав і 
отримання кредитів� У 2010–2013 рр. Україна за підтримки Міжнародної фінансової корпорації провела 
низку реформ у цих трьох сферах. У галузі оподаткування Україна спростила процедуру сплати податків для 
компаній та знизила їх розмір шляхом перегляду та уніфікації податкового законодавства, зниження податку 
на прибуток підприємств (з 21% у 2011 році до 19% у 2013 році та запланованих 14% у 2014 році), уніфікації 
платежів до фондів соціального страхування, спрощення податкової звітності та запровадження системи 
інтернет-банкінгу для сплати податків. Що стосується реєстрації майнових прав, в Україні скоротили термін 
обробки заяв на реєстрацію переходу права власності в Державному земельному кадастрі міста Києва і 
спростили процедури передачі власності. У кредитній сфері України збільшилось покриття фізичних осіб, 
бюро кредитних історій, які також почали збирати з фінансових установ, дані на компанії, однак кредитна 
інформація залишається обмеженою, як описано у Розділі III.

48. Реформи 2005–2013 рр� дозволили україні скоротити дистанцію до розвинутих країн у 
більшості сфер ведення бізнесу, особливо в галузях реєстрації компаній, доступу до кредитування 
та податків дозволів на будівництво� Стимулом для проведення більшості реформ стала імплементація 
механізму «квазігільйотини» у 2005 році, який хоча і не відповідав прийнятим міжнародним стандартам, 
указаним в Додатку 2, але все ж допоміг скасувати 4 900 з майже 10 000 застарілих норм.14 Усе ще залиша-
ється відкритим питання реформування таких сфер: відшкодування боргів через процедуру банкрутства, 
виконання контрактів і зовнішньої торгівлі.

13 Докладну інформацію див. на веб-сайті «Ведення бізнесу» Світового банку за адресою: www.doingbusiness.org
14 Джекобс і Астрахан, 2006.
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Рисунок 21. Позиції україни в рейтингу «ведення бізнесу», 2005–2013 рр� 
(відстань до розвинутих країн, у відсотках)

Джерело: рейтинг «Ведення бізнесу» Світового банку, 2006, 2014.

49. в україні й далі тривають реформи, спрямовані на створення сприятливих умов для  ведення 
бізнесу� У 2012 році Президент України заявив, що вона намагатиметься увійти до топ-100 країни в рейтингу 
«Ведення бізнесу». Запропоновані реформи викладено в Національному плані дій на 2013 р., затвердженому 
Указом Президента. Реформи були відображені в рейтингу «Ведення бізнесу» на 2014 рік майже у всіх 
категоріях рейтингу, окрім захисту інвесторів та виконання контрактів.15

50. незважаючи на високий темп реформ, згідно з рейтингом «ведення бізнесу» світового банку 
на 2014 рік умови ведення бізнесу в україні гірші, ніж у сусідніх країнах� Згідно з даними звіту за 2014 р., 
Україна знаходиться на 112-му місці у світі, займаючи нижчі позиції, ніж її сусіди (рис. 22). Країна відстає 
в багатьох сферах, особливо за показниками отримання доступу до електропостачання (172-е місце), сплати 
податків (164-е місце) і транскордонної торгівлі (148-ме місце) (рис. 23).

15 Деталі на www.doingbusiness.org. Короткий огляд реформ, передбачених Національним планом дій на 2013 р., див. 
у Додатку 1.
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Рисунок 22. Позиції україни в рейтингу «ведення бізнесу – 2014»
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Рисунок 23. найпроблематичніші сфери нормативного регулювання бізнесу в україні  
відповідно до рейтингу «ведення бізнесу – 2014» (189 країн світу)
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51. україна демонструє низькі результати в інших бізнес-рейтингах, окремі з яких навіть 
свідчать про втрату країною своїх позицій� Україна займає 84-е місце із 144 країн в Індексі глобальної 
конкурентоспроможності в 2013–2014 рр., опустившись із 73-го місця, на якому вона перебувала на рік 
раніше. Ще гірші позиції спостерігаються в Індексі економічної свободи – 161-е місце із 177 країн. Україна 
посідає 144-е місце в Індексі сприйняття корупції, створеному міжнародною організацією «Тренсперенсі 
Інтернешнл» (рис. 24). Національні бізнес-дослідження також демонструють невтішну картину. Наприклад, 
Індекс інвестиційної привабливості ЄБА, створений на основі дослідження бізнес-клімату генеральними 
директорами іноземних компаній, які працюють в Україні, під керівництвом однієї з провідних бізнес-
організацій країни  – Європейської бізнес-асоціації (ЄБA) – свідчить про відсутність істотного покращення 
умов ведення бізнесу в 2011–2013 рр. і навіть про спад порівняно з 2010 роком.16

Рисунок 24. Позиції україни та сусідніх країн у міжнародних рейтингах

Примітка: результати рейтингів подано за шкалою від 1 до 200,  
де вища позиція свідчить про гірші показники економічного розвитку.

Джерела: рейтинг Світового банку «Ведення бізнесу – 2014»; Звіт про глобальну конкурентоспроможність  
у 2013–2014 рр., Всесвітній економічний форум; Індекс економічної свободи за 2013 р.,  

фонд Heritage Foundation і видання Wall Street Journal.

52. За даними Індексу глобальної конкурентоспроможності (ІГК), україна має слабку інституційну 
структуру� Індекс ІГК – це комплексний показник, який отримують у результаті оцінки великої кількості 
різних компонентів, які об’єднуються в 12 складових конкурентоспроможності. У рейтингу ІГК в 2013–
2014 рр. Україна втратила свої позиції, спустившись із 73-го до 84-го місця. Найпроблематичніша сфера 
країни – слабка інституційна структура (137-е місце). Докладний аналіз 22 компонентів, які входять до цієї 
складової, свідчить про те, що Україна й далі потерпає від надмірної бюрократії, недостатньої прозорості 
діяльності органів управління та фаворитизму. Зокрема, за «ефективністю правової системи врегулювання 
спорів» Україна посідає 144-е місце, за «захистом інтересів міноритарних акціонерів» — 146-е місце із 148 
країн, а за «тягарем адміністративного регулювання» — 137-е місце.

16 Індекс інвестиційної привабливості за II квартал 2013 року, Європейська бізнес-асоціація.



37

53. ІГК також свідчить про низьку ефективність внутрішнього ринку товарів� За цим показником 
Україна посідає 124-е місце із 148 країн. Серйозною перешкодою для розвитку приватного сектору є митні 
процедури (140-е місце за «тягарем митних процедур»). Україна демонструє непоганий результат за легкістю 
початку бізнесу (74–е місце за «кількістю процедур, необхідних для початку власної справи», та 94-е місце 
за «кількістю днів, необхідних для початку власної справи»), завдяки проведенню вищевказаних реформ, і 
за торговельними тарифами (41-е місце), завдяки вступу до СОТ.

54. За даними Індексу економічної свободи за 2013 р�, стан економічної свободи в Україні залишається 
«пригніченим». Україна значиться останньою із 43 європейських країн, посідаючи 161-е місце із 177 країн 
рейтингу. Економічний показник України – 46,3, що значно нижчий за середній світовий і регіональний 
показники – 59,6 і 66,6 (рис. 25).17 Автори рейтингу стверджують, що «стан економічної свободи в Україні 
залишається дуже пригніченим. Попередні реформи не змогли стимулювати загальний розвиток економіки 
та підвищення динаміки розвитку приватного сектору. Їхні результати нівелюються слабкими політичними 
стратегіями та неналежним рівнем інституційної структури. Спостерігається зростання масштабів корупції, 
недостатнє забезпечення виконання законів і контрактів, а також неналежний захист майнових прав».18

Рисунок 25. україна серед «найпригніченіших економік Європи»,  
Індекс економічної свободи за 2013 р�
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Джерело: на основі даних Індексу економічної свободи за 2013 р.

55. в україні дуже слабка ефективність нормативного регулювання� За даними Індексу економічної 
свободи, Україна посідає 148-е місце із 177 країн за індексом свободи бізнесу. Залишається високим рівень 
втручання держави в економіку, що призводить до підвищення вартості комерційних операцій. Отримання 
ліцензій вимагає багато часу та грошей. Його вартість удесятеро перевищує розмір ВВП на душу населення. 
Україна демонструє ще гірші результати за індексом інвестиційної свободи, посідаючи 154-е місце у світі. 
Це зумовлено низьким рівнем розвитку конкуренції, обмеженням іноземних інвестицій у певних секторах, а 
також наявністю бюрократії та корупції.

17 Вищий показник свідчить про кращі результати.
18 Індекс економічної свободи, с. 156.
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56. Крім того, виявлено істотні недоліки системи дозволів, перевірок і технічних регламентів� 
Згідно з результатами дослідження компаній, проведеного Міжнародною фінансовою корпорацією (останнє 
масштабне дослідження проведено в 2011 році, а невелике наступне дослідження – у 2012 році), українські 
фірми стабільно скаржаться на обтяжливість системи дозволів, перевірок і технічних регламентів. Частка 
компаній, які щорічно інспектуються в Україні, перевищує відповідний показник в інших країнах (68% в 
Україні у 2011 році, порівняно з 31% у Грузії в 2005 році або 20% в Узбекистані у 2007 році). В країні 
продовжує діяти надмірна кількість дозволів і ліцензій (у 2011 році 29% усіх компаній України отримали 
принаймні один дозвіл, порівняно з 18% в Білорусі). Отримання дозволів вимагає багато часу та грошей, а 
технічні регламенти не відповідають стандартам ЄС. 

57. За даними досліджень міжнародної фінансової корпорації, розмір прямих витрат компаній на 
дотримання вимог щодо дозволів, перевірок і технічних регламентів у 2010 році становив близько 900 
млн� доларів сШа (рис� 26)� Це дорівнює вартості роботи 195 000 працівників, зайнятих повний робочий час. 
Хоча цей показник і знизився з 1,5 млрд доларів США у 2008 році, він залишається досить високим. Така цифра 
свідчить про надмірне втручання держави в економіку та наявність перешкод для виходу компаній на ринок.

Рисунок 26. Прямі витрати компаній на дотримання вимог щодо дозволів,  
перевірок і технічних регламентів

Джерело: дослідження Міжнародної фінансової корпорації за 2008–2010 рр.

58. незважаючи на останні реформи, спостерігається надмірне адміністративне регулювання 
агропромислового сектору� Завдяки багатим запасам природних ресурсів АПК України найбільше 
приваблює потенційних інвесторів. Однак цей сектор надмірно регулюється державою, що підриває 
його потенціал. Розвиток АПК стримується великою кількістю неефективних і непрозорих регуляторних 
процедур. До них, зокрема, відносяться норми контролю за безпекою харчових продуктів, дотримання яких 
вимагається для доступу до міжнародних ринків. Реформи в цій сфері стримуються приватними інтересами: 
уряд України спільно з Міжнародною фінансовою корпорацією розробив проект закону про внесення змін 
до основних законів про безпеку харчових продуктів і проект закону про скасування 21 дозволу, пов’язаного 
з контролем за безпекою харчових продуктів, і подав їх на розгляд парламенту попереднього скликання, але 
вони не набрали потрібної кількості голосів. Однак у сфері безпеки харчових продуктів все ж було проведено 
кілька незначних реформ: визначено порядок проведення інспекцій Державної санітарно-епідеміологічної 
служби України (СЕС) і введено в дію вимоги HACCP (міжнародна система управління безпекою харчових 
продуктів).

59. Припинення діяльності компаній вимагає багато зусиль і грошей� Складність припинення 
діяльності компаній істотно впливає на оцінку підприємцями ризиків на етапі заснування власної справи, 
надовго утримує капітал інвесторів у неприбуткових фірмах і таким чином може заважати підприємцям 
створювати нові компанії. Це призводить до утримання економічних ресурсів у неприбуткових операціях 
і заважає їх ефективному розподілу. Новий закон про банкрутство, який набув чинності з січня 2013 року, 
передбачає ряд позитивних змін. Він чітко визначає та зменшує термін проведення окремих процедур, 
пов’язаних із банкрутством, урівноважує баланс прав боржників і кредиторів, а також запроваджує ряд 
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механізмів підвищення ефективності роботи арбітражних керуючих. Однак існує проблема належної 
імплементації цього закону, оскільки українські податкові органи продовжують «розглядати будь-яку 
форму припинення діяльності компанії як спробу уникнути відповідальності за порушення податкового 
законодавства».19

60. слід зазначити, що через слабкі механізми імплементації в україні реформи законодавства не 
завжди втілюються на практиці� Як свідчить ряд указаних нижче досліджень, регуляторному середовищу 
в Україні не вистачає прозорості та передбачуваності. Труднощі та затримки імплементації законів 
залишаються звичним явищем. Неналежна імплементація норм не дає компаніям змоги скористатися всіма 
перевагами запроваджених урядом реформ. Наприклад, незважаючи на те, що Президент України прийняв 
Указ № 370/2011 від 4 квітня 2011 року «Питання оптимізації системи центральних органів виконавчої 
влади», який передбачає створення Служби контролю за безпекою продуктів харчування, Уряд не підготував 
відповідний законопроект і не подав його на розгляд парламенту.

61. Розпочато, але не завершено реформування системи дозволів і ліцензій� У 2010 і 2012 роках у 
цій сфері спостерігався певний прогрес: затверджено вичерпний перелік обов’язкових дозволів; розширено 
сферу застосування самосертифікації; запроваджено принцип «мовчання означає згоду»; майже на третину 
скорочено список ліцензій. Однак після цього реформи зупинилися. За підтримки Міжнародної фінансової 
корпорації було розроблено проекти законів про спрощення системи дозволів, але відповідні документи не 
були допрацьовані та введені в дію. У зв’язку з цим існує потреба подальшого скорочення кількості ліцензій 
і дозволів, спрощення процедур їх отримання та розширення сфери застосування сертифікації.

62. Подібна ситуація спостерігається і в сфері технічної регламентації: хоча уряд оголосив про 
проведення реформ, вони не були повністю імплементовані� Незважаючи на скасування обов’язкової 
сертифікації послуг і реєстрації декларацій про відповідність, у цій сфері існує ще багато перешкод, які 
необхідно усунути, зокрема обов’язкові стандарти для місцевих виробників. Уряд оголосив про скасування 
обов’язкової реєстрації експортних контрактів, однак із цього приводу й досі не опубліковано жодних 
офіційних документів. 

63. незважаючи на внесення до законодавства змін, які передбачають спрощення системи 
перевірок, внаслідок неналежної імплементації вони не покращили становище українських компаній� 
У 2007 році було прийнято закон про запровадження системи перевірок на основі оцінки ризиків і використання 
контрольних переліків питань, але він не був повністю імплементований. Відповідно до Закону України «Про 
основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 2007 року та Указу 
Президента України «Про невідкладні заходи щодо вдосконалення державного регулювання господарської 
діяльності», до 3 травня 2012 року всі контролюючі органи повинні були розробити, прийняти та ввести 
в дію критерії оцінки ризиків і контрольні переліки питань. Однак цієї вимоги дотрималися лише 34 з 65 
таких органів. У травні 2012 року Президент України видав указ, який зобов’язував усі контролюючі органи 
переглянути критерії оцінки ризиків і розробити контрольні переліки питань, щоб підвищити ефективність 
перевірок. Деякі з цих органів дотрималися вказаної вимоги, скориставшись підтримкою Міжнародної 
фінансової корпорації, однак це не вплинуло на загальну ситуацію в галузі. За даними дослідження 
Міжнародної фінансової корпорації від 2010 року, у 2010 році, як і в 2008 році, перевірки проводилися на 
74% підприємств. Знизилася лише частота перевірок – до 4–5 разів на рік у 2010 році з 5–6 разів у 2008 році. 
Індивідуальних підприємців перевіряють частіше, ніж інші підприємства – 6 разів на рік, хоча вони мають 
нижчий ступінь ризику. Це підтверджує раніше висловлене припущення про те, що уряд більш жорстко 
контролює роботу малих підприємств.

64. Регуляторну політику україни складно передбачити� Наприклад, 19 вересня 2012 року Кабінет 
Міністрів прийняв постанову, яка передбачала спрощення сертифікації зерна та зернових складів.20 Було 
скасовано сертифікацію зерна для внутрішніх поставок і встановлено безстроковий термін дії сертифікатів 
відповідності зернових складів (до цього діяла щорічна сертифікація зернових складів). Однак пізніше 

19 Світовий банк, 2010.
20 Постанова Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2012 р. № 932 «Про внесення змін до пункту 1 Порядку видачі 

сертифіката якості зерна та продуктів його переробки».
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парламент прийняв закон, що звів нанівець усі попередні досягнення.21 Ще один приклад: Міністерство 
аграрної політики та продовольства пропонувало замінити обов’язкову реєстрацію контрактів на експорт 
продовольчої продукції на Аграрній біржі (скасовано у 2012 році), яка щорічно коштувала підприємствам 
11 млн доларів США, подібною процедурою – обов’язковою торгівлею експортними контрактами на 
Аграрній біржі. Це змусило б експортерів нести додаткові витрати, що призвело б до зниження цін 
сільськогосподарських виробників.

65. недоліками регуляторної політики є недостатня прозорість і слабка оцінка регулюючого 
впливу� Регулюючі органи відкрито не обговорюють коментарі та заперечення учасників приватного 
сектору, часто навіть не беручи їх до уваги. Крім того, якість оцінки регулюючого впливу – попередньої 
оцінки економічного впливу запропонованих законів, яка має забезпечити, щоб вигода від закону переважала 
вартість витрат на його імплементацію – залишається низькою та не відповідає міжнародним стандартам 
(докладну інформацію про оцінку регулюючого впливу див. у Додатку 3). Внаслідок цього значна частина 
законів негативно впливає на ведення бізнесу. Уряд також схильний приймати нечіткі норми, які сприяють 
розвитку корупції, стимулюють зловживання владою та обмежують конкуренцію. Ось декілька прикладів 
застосування такого підходу: відновлення раніше скасованої Державної інспекції України з контролю за 
цінами з метою підтримки обтяжливого і застарілого режиму адміністративного регулювання цін; проект 
закону про зовнішню торгівлю, на прийнятті якого протягом двох років наполягає Уряд, що передбачає 
адміністративне врегулювання таких комерційних питань, як вимоги до планування та облаштування 
торговельних приміщень або термін дії дозволів; нещодавно прийняті закони «Про індустріальні парки», 
«Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових 
робочих місць» і «Про підготовку та реалізацію інвестиційних проектів за принципом «єдиного вікна», які 
передбачають необґрунтоване надання переваг окремим компаніям.

66. якість управління бажає кращого� Недоліки регуляторного середовища України тісно пов’язані 
з неналежною якістю управління та негативним ставлення суспільства до результатів діяльності Уряду. 
Незважаючи на останні реформи, Україна продовжує потерпати від низького рівня довіри населення до 
державних органів, обтяжливого регулювання, надмірної бюрократії, неналежного дотримання принципу 
верховенства права, неефективності режимів захисту майнових прав, високого рівня втручання держави в 
економіку та неефективного управління державними підприємствами. Рис. 27 демонструє низькі результати 
країни за такими показниками індексу Кауфмана, як якість управління та ефективність діяльності Уряду, що 
свідчить про відставання України від своїх сусідів.

Рисунок 27. Характеристика державного управління в україні  
та сусідніх країнах на основі індексу Кауфмана, 1996–2011 рр�22

Джерело: Індекс Кауфмана.

21 Закон України № 5462-VI від 16 жовтня 2012 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства соціальної політики України, 
інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через відповідних 
міністрів».

22 Примітка: діаграми містять порівняння показників усіх країн рейтингу (від 0 (найнижче) до 100 (найвище)).
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67. в україні недостатньо розроблена та імплементована політика підтримки малих і середніх 
підприємств� За даними звіту ОЕСР від 2012 року, Україні не вистачає чіткої та ефективної стратегії 
стимулювання розвитку малих і середніх підприємств. Крім того, в країні не створено органу, який би 
безпосередньо відповідав за розробку та імплементацію політики підтримки малих і середніх підприємств. 
Щодо імплементації політики, у звіті зазначається, що «Уряд анонсував проведення ряду реформ розвитку 
малих і середніх підприємств, однак вони майже не були реалізовані».23 Крім того, у документі вказується, 
що «в країні започатковано ряд ініціатив у сфері інноваційної політики, доступу до фінансування та 
запровадження механізмів підтримки малих і середніх підприємств, однак їх не було імплементовано через 
нестачу політичної волі та/або недостатнє фінансування».24 Звіт рекомендує розробити надійну стратегію 
розвитку малих і середніх підприємств, а також вдосконалити політику імплементації.

68. в україні недостатньо ефективно працюють ринкові установи� Індекс МВФ, який базується на 
п’яти показниках Бази даних з управління Світового банку (верховенство права, політична стабільність і 
відсутність насильства, контроль корупції, ефективність діяльності Уряду, якість управління, демократичність 
виборів і політична відповідальність), свідчить про те, що ринкова інфраструктура в Україні значно 
гірша, ніж в сусідніх країнах (рис. 28). Навіть у порівнянні з країнами, які мають подібну інфраструктуру, 
продуктивність економіки України залишається низькою, що свідчить про додатковий негативний вплив 
невідомих факторів (можливо, корупції та неефективності управління) на підвищення продуктивності та 
економічний розвиток країни.

Рисунок 28. ефективність роботи ринкових установ і продуктивність економіки

Примітки: 3/ означає рівень наближення показників продуктивності економіки країни (у відсотках)  
до глобальної кривої продуктивності. 4/ визначається на основі п’яти показників бази даних з управління  
Світового банку: верховенство права, політична стабільність і відсутність насильства, контроль корупції,  
ефективність діяльності Уряду, якість управління, демократичність виборів і політична відповідальність.

Джерело: МВФ, 2012.

23 ОЕСР та ін., 2012, с. 39.
24 Там само.
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69. веденню бізнесу істотно заважає корупція� Корупцію часто описують як невід’ємну рису 
ведення бізнесу в Україні та основну перешкоду для виходу країни на міжнародні ринки. За даними Індексу 
сприйняття корупції (ІСК) за 2012 рік, створеного міжнародною організацією «Тренсперенсі Інтернешнл», 
Україна опустилася на десять пунктів – з 134-го місця у 2011 році до 144-го місця із 176 країн світу та з 
14-го місця в 2011 році до 16-го місця з 20 країн регіону. Гірші результати лише в Таджикистану, Киргизстану, 
Туркменістану та Узбекистану.25 Така ситуація підтверджується низьким результатом України за показником 
«Свобода від корупції», описаного вище Індексу економічної свободи. Підприємства часто стикаються з 
корупцією під час проходження регуляторних процедур, зокрема отримання дозволів, проведення перевірок і 
дотримання технічних регламентів. За даними дослідження МВФ від 2010 року, майже половина українських 
фірм застосовувала неофіційні способи вирішення різноманітних питань з державними службовцями, що на 
11% більше, ніж у 2008 році (рис. 29). Витрати компаній, пов’язані з корупцією, зросли до 10% загального 
обороту за той самий період. Хоча МВФ більше не проводив подібних досліджень, існування цієї негативної 
тенденції підтверджується індексом міжнародної організації «Тренсперенсі Інтернешнл», який свідчить про 
те, що рівень корупції в країні не зменшився з часу проведення дослідження.

Рисунок 29. частка підприємств, які застосовували неофіційні способи  
вирішення проблем із державними органами, 2008 і 2010 роки

Використовували 
неофіційні способи 
вирішення проблем 

з державними службовцями

Робили подарунки 
державним службовцям,

чиї рішення могли вплинути
на діяльність компанії

Середня частка обороту 
компанії, що пішла на
пов’язані з корупцією

витрати

Джерело: дослідження МВФ, 2011.

Причини неналежної імплементації політики та законодавства 

70. несприятливі умови ведення бізнесу та слабке регуляторне середовище в україні зумовлені 
низкою факторів� Серед безпосередніх причин можна назвати: (i) низький рівень якості та прозорості 
законодавства про підприємницьку діяльність; (ii) неналежна та непослідовна імплементація норм; (iii) 
низький рівень ефективності та прозорості державного управління; (iv) самоправність і непередбачуваність 
судової системи та слабкі механізми захисту майнових прав. Причини, які лежать в основі наявної ситуації: 
(i) вплив приватних інтересів на державну політику, тобто негативний вплив окремих зацікавлених осіб або 
груп на державну політику для досягнення своїх цілей за рахунок суспільних коштів26; (ii) корупція; (iii) 
низький рівень обізнаності громадськості; (iv) політична, адміністративна та бізнес-культура.

25 http://cpi.transparency.org/cpi2012/results/
26 Світовий банк (2000, с. 15) визначає вплив зацікавлених осіб на державну політику як “дії окремих осіб, груп 

або компаній державного чи приватного сектору, які впливають на процес створення законів, положень, указів та 
інших урядових документів, з метою досягнення власної вигоди шляхом незаконного та несправедливого надання 
особистих вигод державним службовцям. Див. також Хелман, Джонс і Кауфман, 2000.
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71. це узгоджується з теорією громадського інтересу, яка пояснює такі явища, як вплив 
зацікавлених осіб на регуляторну політику та політичне хабарництво� Ця теорія стверджує, що закони 
для регулювання бізнесу лобіюються певними секторами економіки з метою отримання переваг за рахунок 
суспільних коштів. Ці сектори впливають на державну політику та отримують прибутки від монопольних 
рент, оскільки вони мають вищий рівень організації та фінансування, ніж споживачі, а їхні прибутки значно 
важливіші за вигоду споживачів.27 Серед додаткових причин недосконалості законодавства можна назвати: 
неналежну оцінку вартості імплементації законодавства, недостатню координацію приватного сектору та 
неефективність політичної боротьби проти групових інтересів (вставка 1).

Вставка 1. Причини поширеності неякісного законодавства
Чому в країнах діє так багато неякісних норм? Складається дивна ситуація: уряди заявляють про необхідність 
розвитку бізнесу та приватного сектору, але на практиці перешкоджають цьому, впроваджуючи коштовні норми 
та адміністративні бар’єри. Це частково пояснюється тим, що уряди намагаються одночасно досягти кількох цілей, 
а також тим, що під час переходу від планової економіки країни, яка розвивається, потерпають від надмірного 
регулювання, передбаченого попередніми державними стратегіями економічного розвитку. Але в основі цього 
процесу лежить те, що законодавство належить до тих безсистемних, інституційних і комплексних проблем, з якими 
Уряду важко впоратися. Крім обліку бюджетних витрат, не існує системи обліку прихованої вартості законів. У зв’язку 
з цим уряди схильні розглядати витрати підприємств на дотримання адміністративних вимог і отримання рішень як 
джерело безкоштовної вигоди без альтернативних витрат. Існує ще й структурна причина: неефективність державного 
управління значною мірою зумовлена відсутністю координації роботи значного числа правових і бюрократичних 
інституцій, що призводить до існування надмірної кількості вимог та їх дублювання. Таку політику, спрямовану на 
концентрацію благ і розсіювання витрат, важко змінити. Наявність адміністративних формальностей забезпечує 
отримання прибутків великою кількістю зацікавлених осіб: юристами, які продають свої послуги підприємствам, 
державними службовцями, які продають вигідні можливості, наприклад, прискорення обробки документів, і наявними 
учасниками ринку, яким невигідна поява нових компаній. Кожен адміністративний бар’єр віддано охороняється 
відповідними зацікавленими особами. Намагаючись боротися з ними, політики можуть витратити значну кількість 
політичних ресурсів і не досягти вагомих результатів. Щоб назавжди вирішити ці проблеми, пов’язані з мотивацією, 
інформацією та структурою, необхідно докласти величезних зусиль. Це вимагає внесення істотних змін до значної 
кількості процедур. Країни, що розвиваються, стикаються з такими трьома проблемами, які дістаються їм у спадок 
від минулого: 1) вплив попередніх державних моделей економіки на прийняття рішень щодо регулювання бізнесу; 
2) відсутність інституційних можливостей для імплементації таких рішень; 3) нездатність механізмів реформування 
та коректування вирішувати проблеми. Це сприяє формуванню специфічного адміністративного і регуляторного 
середовища, яке характеризується надмірною складністю, багаторівневістю, самоправством та схильністю до 
інтервенцій, що ускладнює створення прозорих і передбачуваних умов ведення бізнесу. Проведення реформ 
на довгострокову перспективу вимагає докорінного реформування інституційної структури державних органів.

Джерело: Джейкобс і Астрахан, 2006, с. 9.

72. вплив зацікавлених осіб на державну політику та корупція негативно впливають на умови 
ведення бізнесу та інвестиційний клімат� Ці фактори мають тотальний вплив і є основною причиною 
повільного розвитку українського приватного сектору, недостатньої диверсифікації економіки та експорту, 
низької продуктивності та непослідовної імплементації реформ. Україна досягла значних результатів у 
сфері гармонізації законодавства із стандартами ЄС, і цей процес має прискоритися у випадку можливого 
підписання Угоди про асоціацію з ЄС і Угоди про ПВЗВТ. Однак регуляторне середовище й надалі 
залишається неоднорідним, непередбачуваним і несприятливим для бізнесу. Це зумовлено впливом бізнес-
лобістів, використанням політики в приватних інтересах та консервативністю державних управлінців, 
яким вигідний такий стан справ. Імплементація політичних реформ гальмується культурою правового 
релятивізму, яка передбачає різне тлумачення одного і того ж закону, залежно від перестановки інтересів, 
на національному, регіональному і навіть місцевому рівнях.

27 Бальцерович і Устенко, 2006.
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73. Існує достатньо доказів тотального поширення корупції� У попередньому розділі згадувалися 
різні джерела, які свідчили про тотальне поширення корупції в Україні, що підтверджується останніми 
даними міжнародних рейтингів. Національні дослідження стверджують, що корупція є наймасштабнішою 
проблемою України. За даними дослідження «Барометр світової корупції» (Global Corruption Barometer)28, 
74% українців упевнені, що державний сектор корумпований, 43% вважають, що за останні два роки рівень 
корупції в Україні значно зріс, 80% охарактеризували дії Уряду в боротьбі з корупцією як нерезультативні 
і лише 4% вважають, що державна антикорупційна боротьба має хоч якийсь результат. 83% опитаних 
вважають, що для вирішення питань з державними органами необхідно мати «зв’язки», а 84% впевнені, що 
країною керують групи зацікавлених осіб. Найкорумпованішою сферою українці визнали судову (66%), за 
якою йдуть правоохоронні органи (64%) і державна служба (56%). Близько 36% упевнені в корумпованості 
бізнесу. 74% опитаних ніколи не повідомляли про випадки корупції, тому що бояться наслідків (24%) або 
вважають, що це нічого не змінить (63%).

74. на жаль, наявність впливу зацікавлених осіб на державну політику не підтверджується 
такими ж явними доказами� Це пояснюється особливою прихованою політичною природою такого впливу, 
яку просто неможливо виміряти. Усе ж існує спроба (хоча й дещо застаріла) масштабного дослідження 
цього питання: Хелман, Джонс і Кауфман (2000) дослідили масштаби впливу зацікавлених осіб на державну 
політику в країнах із перехідною економікою, зокрема і в Україні, використавши дані про компанії зі Звіту 
про бізнес-середовище та продуктивність промислових підприємств за 1999 р. (BEEPS). Вони виявили, 
що масштаб впливу зацікавлених осіб на державну політику в Україні перевищує відповідний показник у 
сусідніх країнах (рис. 30). Незважаючи на відсутність більш актуальних досліджень цього питання, окремі 
докази свідчать про те, що відтоді рівень такого впливу не знизився.

Рисунок 30. Індекс кількості компаній, які залучені до впливу  
зацікавлених осіб на державну політику, 2000 р�
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Джерело: Світовий банк (2000) на основі даних дослідження Хелмана, Джонса та Кауфмана (2000).

75. Корупція та вплив зацікавлених осіб на державну політику в україні ґрунтуються на 
політичній культурі та культурі ведення бізнесу� В їх основі лежить стара модель зрощення політичної 
та економічної влади, нечесна приватизація без дотримання принципів конкуренції, яка дозволила кільком 
обраним особам акумулювати в своїх руках значні активи та витіснила з ринку міжнародних інвесторів, 
непрозора політика державних закупівель і допомоги, а також упередженість, залежність і ненадійність 
судової влади, що змушує політичні еліти вдаватися до прямого втручання в політичний і законодавчий 
процеси та в діяльність державного апарату, щоб захистити свої майнові права.

28 http://ti-ukraine.org/news/2815.html
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76. Існує ряд стратегій боротьби з корупцією та впливом зацікавлених осіб на державну політику� 
Як показано на рис. 31, до них відносяться: створення системи інституційних бар’єрів, зміцнення механізмів 
політичної відповідальності, створення конкурентоспроможного приватного сектору, стимулювання 
розвитку громадянського суспільства та підвищення якості державного управління.

Рисунок 31. стратегії боротьби з корупцією та впливом  
зацікавлених осіб на державну політику
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▬► Інституційні бар’єри:
 � Незалежна та ефективна судова влада
 � Нагляд законодавчих органів за імплементацією законів
 � Незалежна система правоохоронних органів

▬► Політична відповідальність:
 � Політична конкуренція та варта довіри система політичних партій
 � Прозорість партійного фінансування
 � Прозора процедура голосування
 � Декларування доходів державних службовців та імплементація норм для запобігання конфлікту 
інтересів

▬► участь громадянського суспільства:
 � Свобода доступу до інформації
 � Громадське обговорення законопроектів
 � Підвищення ролі ЗМІ та неурядових організацій

▬► Конкурентоспроможний приватний сектор:
 � Реформування економічної політики
 � Реструктуризація монополій з метою підвищення конкуренції
 � Спрощення процедури реєстрації нових компаній
 � Прозорість корпоративного управління
 � Створення великих бізнес-асоціацій

▬► Державне управління:
 � Конкурсний відбір на державну службу та достойна оплата праці державних службовців
 � Удосконалення бюджетного управління (планування, фінансовий менеджмент, державні 
закупівлі, аудит)

 � Удосконалення податкової та митної систем
 � Реформування секторів послуг (охорона здоров’я, освіта, енергетика)
 � Децентралізація системи державної влади та підвищення політичної відповідальності

Джерело: Світовий банк, 2000, с. 22.

77. усі ці рекомендації із незначними змінами цілком підходять для україни� В Україні ведуться 
жваві демократичні дискусії та зміцнюється розвиток громадянського суспільства. У зв’язку з цим необхідно 
доручити громадськості моніторинг якості законодавства та підтримання системи стримувань і противаг. 
Це вимагає повної прозорості законодавчого процесу, інформаційної свободи та ширшого залучення 
представників приватного сектору, профспілок, неурядових організацій і громадськості до участі у процесі 
прийняття нових законів. Наслідки імплементації неякісного законодавства через корупцію та вплив 
зацікавлених осіб на державну політику можна пом’якшити завдяки створенню прозорої системи державних 
закупівель і допомоги, яка дозволить прослідкувати за кожною гривнею, витраченою з державного бюджету, 
проведенню громадських слухань щодо критеріїв допуску до участі в тендерах на отримання великих 
державних замовлень і нагляду громадськості за процедурою проведення таких тендерів. Також важливо 
забезпечити прозорість призначення державних службовців і керівників державних підприємств. Підвищення 
рівня конкуренції, яке очікується після запланованого підписання Угоди про асоціацію з ЄС і Угоди про 
ПВЗВТ, зможе послабити вплив зацікавлених осіб, змусивши їх конкурувати на більш справедливих умовах, 
і знизить хабарництво. Крім того, слід забезпечити проведення приватизації залишків державних активів 
відповідно до міжнародних стандартів.
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78. необхідно повністю реформувати судову систему� Економіка держави не може розвиватися 
без захисту майнових прав, який здійснюється неупередженими та незалежними судами. Хоча зазначене 
питання не входить до предмету даного дослідження зрозуміло, що створення системи незалежних, 
неупереджених і професійних судів забезпечить приватний сектор необхідними засобами правового захисту 
від непослідовного, несправедливого та неправильного застосування законодавства. Реформування судової 
влади сприятиме зміцненню системи стримувань і противаг між судовою системою та органами державного 
управління, що дасть можливість державним органам вчитися на своїх помилках, указаних у судових 
рішеннях, як це прийнято в інших країнах із ринковою економікою. Відсутність ефективного судового 
захисту наразі змушує підприємства покладатися на прихильність державних органів, що сприяє посиленню 
впливу зацікавлених осіб і розвитку корупції, які підривають довіру до влади та стримують економічний 
розвиток країни. Підписання Угоди про асоціацію з ЄС, у якій приділяється особлива увага вдосконаленню 
судової системи, сприятиме проведенню необхідних реформ.

79. важлива роль відводиться посиленню політичної відповідальності керівництва та реформу-
ванню культури� Як свідчить історія економіки, доля країни значною мірою залежить від її культури, 
системи цінностей та якості керівництва. Навіть найкращі закони легко зіпсувати умисним недотриманням 
та неналежним застосуванням, причина яких криється в застарілих соціально-політичних традиціях. Якщо 
не трансформувати політичну культуру, регулюючі органи завжди знайдуть спосіб відновити жорсткий 
контроль над економікою та розширити свої повноваження. Керівництво в Києві повинне донести до 
суспільства в цілому, а особливо до органів державного управління, що бізнес наразі ведеться по-іншому, і в 
цій системі не має місця неналежному застосуванню законодавства, адміністративній безвідповідальності та 
корупції. Очевидно, що наявну в бізнесі ситуацію неможливо виправити іншим способом.

80. Потрібно досягти консенсусу щодо проведення реформ� Потрібно зберегти той потужний імпульс, 
спричинений необхідностю прийняти величезну кількість нормативно-правових актів, зазначених в Угоді 
про асоціацію з ЄС. Цього можна досягти, поставивши питання реформ вище політичного протиборства, як 
це зробили інші країни на шляху інтеграції в ЄС. Наприклад, цей консенсус можна зміцнити, започаткувавши 
загальнонаціональний круглий стіл щодо необхідності реформ, до якого потрібно залучити представників 
всіх політичних партій, бізнес-середовища і громадськості. Крім того, корисно було б розпочати 
широкомасштабну інформаційну кампанію про переваги реформ, спрямовану на суспільство в цілому.

81. необхідно забезпечити розвиток громадянського суспільства� Однією з найвагоміших перешкод 
для розвитку приватного сектору є недостатня участь громадянського суспільства – особливо неурядових 
організацій, які представляють інтереси середніх і малих підприємств – у здійсненні контролю за веденням 
бізнесу та стимулюванні проведення реформ. На відміну від великих компаній, які зазвичай мають 
достатньо ресурсів для захисту від несприятливих умов ведення бізнесу, малі та середні підприємства 
зацікавлені в подальшому вдосконаленні законодавства та інвестиційного клімату, оскільки це значною 
мірою впливає на їхні шанси на виживання. Однак наразі їм не вистачає політичних ресурсів для лобіювання 
реформ і доступу до законодавчих органів. Асоціації малих і середніх підприємств не мають значного 
впливу. В основному, вони радять своїм учасникам, як упоратися з наявною нормативною плутаниною, а 
не як удосконалити законодавство. У подальшому для залучення малих і середніх підприємств до участі 
в суспільному обговоренні політичних питань необхідно вводити їхніх представників до складу робочих 
груп або загальнонаціональних робочих столів, присвячених імплементації реформ приватного сектору. Для 
підвищення впливу громадськості потрібно залучати її представників до контролю за імплементацією цих 
двох угод, а також забезпечити безкоштовний і зручний загальний інтернет-доступ до відповідної державної 
статистики.

82. нижче наведено рекомендації з удосконалення регуляторного середовища і зниження обсягів 
корупції та впливу зацікавлених осіб на державну політику� Ці рекомендації розроблено з урахуванням 
передових міжнародних стандартів. Вони спрямовані на пом’якшення або усунення багатьох взаємопов’язаних 
проблем, описаних у цьому розділі.
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Політичні рекомендації

Запропоновані 
реформи

рекомендовані короткострокові Заходи рекомендовані середньострокові Заходи

нормативне 
регулювання

 � Застосування принципу «регуляторної гіль-
йотини» на основі передової міжнародної 
практики, який допоможе значною мірою 
скоротити кількість дозволів, ліцензій і ви-
мог до ведення бізнесу.

 � Розширення сфери застосування самосер-
тифікації.

 � Створення всеохоплюючої системи пере-
вірок на основі оцінки ризиків і запрова-
дження єдиної для всіх контрольних ор-
ганів системи критеріїв оцінки ризиків і 
контрольних переліків питань.

 � Подальше спрощення процедури реєстрації 
компаній завдяки скасуванню обов’язково-
го використання печатки компанії та вве-
денню електронної реєстрації.

 � Скасування обов’язкової сертифікації для 
товарів і послуг, що не потребують її відпо-
відно до законодавства ЄС та міжнародної 
практики.

 � Удосконалення управління аграрним сек-
тором шляхом скасування обов’язкової 
сертифікації зерна та зернових складів і 
підвищення прозорості імплементації полі-
тичних реформ.

 � Подальша імплементація реформ, які впли-
вають на кваліфікацію країни за рейтингом 
«Ведення бізнесу».

 � Введення нового правила, згідно з яким 
зміни законодавства про підприємницьку 
діяльність мають відбуватися не частіше 
двох разів на рік та передбачати достатній 
vacatio legis (період між прийняттям закону 
та введенням його в дію).

 � Імплементація законодавства про розши-
рення доступу громадськості до всіх доку-
ментів, які стосуються ведення бізнесу, зо-
крема проектів нормативно-правових актів 
і звітів про оцінку регулюючого впливу.

 � Повна імплементація Національного плану 
дій на 2013 р., спрямованого на покращення 
умов ведення бізнесу.

 � Зміцнення практики оцінки регулюючого 
впливу відповідно до міжнародних стан-
дартів, що допоможе підвищити ефектив-
ність нового законодавства.

 � Завершення інституційної реформи систе-
ми технічних регламентів.

 � Завершення реформи законодавства про 
здійснення контролю за безпекою продук-
тів харчування відповідно до стандартів 
ЄС.

 � Ефективна імплементація нового закону 
про банкрутство.

 � Удосконалення процесу обговорення нових 
законів, наприклад, за допомогою отриман-
ня коментарів і відгуків громадськості.

 � Розробка комплексної стратегії розвитку 
малих і середніх підприємств відповідно до 
прийнятих міжнародних стандартів.

 � Запровадження програми електронного 
уряду та ІКТ-рішень, зокрема для забезпе-
чення інтернет-реєстрації компаній, подачі 
он-лайн-заявок на отримання дозволів і лі-
цензій, а також створення інтернет-бібліо-
теки нормативно-правових актів, які регу-
люють підприємницьку діяльність.

 � Запровадження відповідальності за пору-
шення державними службовцями закону про 
засади державної регуляторної політики.
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Розділ III. Доступ до фінансування

Резюме
83. Хоча банківська система в україні відносно добре розвинена, доступ до фінансування 
залишається обмеженим, особливо для малих і середніх підприємств� Це зумовлено низкою причин. По-
перше, надмірно високі відсоткові ставки, в основному за рахунок цілеспрямованої політики Центрального 
банку щодо підтримки де-факто фіксованого обмінного курсу, в поєднанні з великими кредитними 
потребами Уряду, які витісняють кредитування приватного сектору, становлять суттєву перешкоду для 
отримання кредиту. По-друге, слабкий нагляд за кредитуванням пов’язаних сторін підтримує домінування в 
банківському секторі декількох місцевих бізнес-груп, котрі зазвичай розподіляють кредити лише всередині 
своїх груп, замість народного господарства в цілому. По-третє, доступ до кредитів ускладнюється постійним 
виведенням іноземних банків з українського ринку, посиленим післякризовим ухилянням від ризику, а 
також великою кількістю проблемних кредитів. По-четверте, кредитування є недостатнім через обмежений 
доступ до довгострокового фінансування, слабке середовище контролю дотримання, що характеризується 
недосконалою судовою практикою, а також фрагментовану інформаційну інфраструктуру у сфері кредитування, 
яка не сприяє надійному управлінню кредитними ризиками. Зрештою, доступ до фінансування підривається 
слаборозвиненими ринками небанківських кредитних організацій та довгострокового капіталу. Покращення 
доступу до кредитування, що є критичним для відродження фінансування і розширення приватного сектору, 
вимагає скоординованого підходу до вирішення взаємопов’язаних проблем переходу до гнучкого обмінного 
курсу, підтримки зростання довгострокових депозитів, контролю застосування законодавства про розкриття 
кінцевих вигодоодержувачів банків, виявлення та обмеження кредитування пов’язаних сторін, усунення 
податкових перешкод для передачі та списання проблемних заборгованостей та узагальнення інформації про 
кредитні історії. Розвиток ринків капіталу повинен підтримуватись збільшенням прозорості ринку, більш 
високими вимогами до розкриття інформації, а також покращенням стандартів звітності та корпоративного 
управління. Очікувана Угода про асоціацію з ЄС могла б забезпечити достатнє стимулювання всіх цих 
реформ шляхом погодження фінансового законодавства з правом ЄС.

Вступ
84. Доступ до фінансування є однією з основних рушійних сил зростання економіки та 
конкурентоспроможності� Доступ до фінансування за розумну вартість для забезпечення оборотного 
капіталу та інвестицій підприємств є неодмінною умовою для економічного розвитку, про що свідчать 
численні літературні джерела.29 Доступ до фінансування сприяє зростанню підприємництва, інновацій та 
продуктивності, дозволяючи компаніям отримувати вигоду від існуючих можливостей зростання. Він також 
сприяє конкуренції за рахунок зниження бар’єрів для входження на ринок нових фірм, створює робочі місця, 
а також знижує нерівність доходів. 

85. ефективне посередництво і доступ до фінансування на прийнятних умовах є особливо 
важливими для україни як для держави з рівнем доходів нижче середнього, яка потребує значних 
приватних інвестицій для підвищення продуктивності і прискорення економічного зростання� Україна 
також потребує покращення доступу до фінансування, особливо для малих і середніх підприємств, посилення 
конкуренції в економіці (як описано в Розділі IV), а також сприяння новим, інноваційним компаніям, які 
сьогодні змагаються за його фінансування розвитку.

Основні проблеми
86. Доступ до фінансування, незважаючи на суттєве вдосконалення протягом останніх років, 
залишається складним, особливо для малих і середніх підприємств� Тоді як проникнення фінансових 
послуг в Україні є вищим ніж у її регіональних сусідів (див. рис. 32), існують свідчення, що малі і середні 
підприємства мають обмежений доступ до фінансування, і, таким чином, зазнають труднощів зі зростанням. 
Це відбувається через те, що високий відносний показник кредитування приватного сектору в значній мірі 
обумовлений наданням позик декільком великим, капіталоємним бізнес-групам, ускладнюючи малим і 

29 Змістовний перелік див., наприклад, у Claessens 2005 р.
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середнім підприємствам доступ до фінансування, як відображено в індексах доступу до фінансування ЄС / 
ОЕСР / ЄБРР / ЄФО, і спричиняє відносно низький рівень кредитування в сектор МСП (див. рис. 33).30

Рисунок 32. Глибина проникнення фінансового сектору в україні  
в порівнянні з сусідніми країнами, 2011 р� 

Джерело: Світовий банк, фінансова статистика (2011 р.).

Рисунок 33. Кредитування малого та середнього бізнесу в україні  
порівняно з деякими сусідами, 2011 р�
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Джерело: ОЕСР та інші (2012). Індекс політики МСП.

87. Звіт про глобальну конкурентоспроможність 2013-2014 рр� наголошує на тому, що доступ до 
фінансування є основною перешкодою для розвитку підприємницької діяльності в Україні. Таким його 
визначають 16,7 відсотки респондентів (в опитуванні за схемою одиничного вибору), в порівнянні з 
15,3 відсотків в опитуванні 2012-2013 років, і він випереджає навіть корупцію та неефективне державне 
управління (див. рис. 34).

30 Індекс доступу до фінансування охоплює політику Уряду із: i) збільшення джерел фінансування; ii) посилення 
правової та нормативної бази, яка підтримує банківське кредитування; і iii) покращання фінансової грамотності малого 
та середнього бізнесу (ОЕСР та інші, 2012).
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Рисунок 34. основні проблеми бізнесу в україні�  
Звіт про глобальну конкурентоспроможність 2013-2014 рр�

Джерело: Всесвітній економічний форум, 2013-2014 рр. Звіт про глобальну конкурентоспроможність.

88. Дослідження світового банку підтверджує вказане вище� Опитування підприємств, проведені 
Світовим банком, свідчать, що доступ до фінансування в Україні залишається однією з найістотніших 
проблем: 34,7 відсотків опитаних підприємств сприймають доступ до фінансування як проблематичний. Як 
бачимо з рис. 35, це значно більша пропорційна частина, ніж у Польщі (22 відсотки), Росії (28 відсотків) і 
в розвинених країнах (в середньому 17,7 відсотків). В перенасиченій банками фінансовій системі України 
обмежений доступ до фінансових послуг може відображатися або в добровільному виключенні фізичних 
осіб та підприємців, або в низькій доступності кредитів. Опитування місцевих підприємств, що проводились 
Національним банком України (НБУ), показують, що компанії потребують кредитування та готові прийняти 
його, але їм і надалі перешкоджають високі ціни, обмежений вибір продуктів, ускладнений доступ до 
довгострокових кредитів, а у випадках малих і середніх підприємств – фільтри банківських ризиків.

Рисунок 35. відсоток компаній, які визначають доступ до фінансування як основну перешкоду

Джерело: Світовий банк, опитування компаній, www.enterprisesurveys.org
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89. Інші національні опитування відображають дещо яскравішу картину, проте висловлюють 
припущення, що малі і середні підприємства мають більш складний доступ до фінансування, ніж 
великі фірми� Опитування НБУ 1К 2013 стосовно очікувань в ділових колах виявили, що ціни на енергоносії, 
високі ціни на сировину, сильна конкуренція, а також важкий податковий тиск становлять чотири найбільші 
перешкоди для ведення бізнесу. Доступ до фінансування займає 10 місце в списку, після корупції. Тим не 
менш, результати опитування підкреслюють більш важке становище малого та середнього бізнесу порівняно 
з великими фірмами в отриманні фінансування: забезпечення кредиту є складнішим завданням для малих 
підприємств (31 відсоток назвали умови такими, що погіршуються), ніж для більших (22,6 відсотки назвали 
умови такими, що погіршуються). Майже 95 відсотків опитаних повідомили, що не мають жодних проблем 
з обробкою банківських операцій. Однак 40,3 відсотки стурбовані браком обігових коштів, що, ймовірніше, 
обумовлений високою вартістю кредитів, ніж низькою доступністю (див. рис. 36).

Рисунок 36. Результати опитування підприємств 1К2013 національним банком україни: 
доступ до фінансування

Джерело: НБУ (2013 р.).

90. навіть якщо загальні умови для отримання кредиту начебто покращились, суттєві перешкоди 
зберігаються, особливо для малих і середніх підприємств� За даними опитування НБУ, доступ до кредитів 
для компаній став набагато простішим з часів кризи 2008-09 рр. НБУ використовує різницю між заперечними 
та ствердними відповідями (чим більша різниця, тим важче отримати позику), в якості показника складності 
в отриманні кредиту. В 1К2013 різниця між думками становила 20,3 пп, проти 69,2 пп в опитуванні 1К2009, 
але вище в порівнянні з нижнім рівнем 10,9 пп в опитуванні 2К2011. Більшість підприємств, однак, при 
збереженні незмінного попиту на кредити, в опитуванні 1К2013 назвали умови для отримання позики такими, 
що погіршились: лише 5,4 відсотків опитаних компаній (на 3 пп вище показника «квартал до кварталу») 
вважають, що умови покращилися за минулий квартал, тоді як 25,6 відсотків дотримуються протилежної 
точки зору (див. рис. 37).
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Рисунок 37. Результати опитування підприємств нбу, 1Q09-1Q13

* Різниця у відсоткових пунктах між часткою тих, хто вважає, що отримати кредит в попередньому кварталі стало 
складніше, і тих, хто вважає, що стало простіше. Чим нижче, тим краще.

** Різниця у відсоткових пунктах між часткою тих, хто вважає, що їм знадобиться більше запозичених коштів в 
наступному кварталі, і тими, хто вважає, що їм знадобиться їх менше.

Джерело: Національний банк України.

91. останні декілька років зростання активів банківського сектору було практично нульовим� 
Банківський сектор становить 95 відсотків від загальної суми активів фінансового сектору. Сукупний темп 
річного приросту (СТРП) валового обсягу кредитного портфелю банківського сектору в 2010-2012 рр. 
становив лише 4 відсотки, і лише в 2012 валовий обсяг кредитного портфелю банків виріс на 2 відсотки, в 
основному за рахунок кредитів в корпоративному секторі. Кредитування отримало невеликий зріст у 2013 
році, збільшившись на 4,5 відсотків з січня по серпень, але це відбулося на тлі негативного зростання ВВП, 
що вказує на те, що таке зростання може бути обумовлене декількома великими державними проектами.

92. Крім того, банківський сектор справляє враження перенасиченого� В Україні 176 діючих 
банків працюють через мережу з близько 20 000 відділень, на одну особу припадає 1,5 платіжних картки 
(і 0,7 активної картки), зі співвідношенням банківських активів до ВВП 81 відсоток (див. рис. 38–39). За 
показником кількості рахунків та банківських відділень на дорослу особу (див. рис. 38) Україна випереджає 
своїх сусідів і навіть може вважатися регіональним лідером.
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Рисунок 38. Покриття банківського сектору

Джерело: Світовий банк, фінансова статистика (2011 р.), Національний банк України (2013 р.), www.prnews.pl

Рисунок 39. використання підприємствами банківських послуг

Джерело: Світовий банк, фінансова статистика (2011 р.).

93. структура банківської системи є неефективною� В секторі переважають дрібні, кептивні 
банки, тісно пов’язані з вітчизняними бізнес-групами, які переважно спрямовують більшу частину свого 
кредитування у внутрішніх напрямках. Банківська система залишається високофрагментованою, частка п’яти 
провідних банків в сумарних активах у 2010 році становила усього 40 відсотків, що є менше, ніж в сусідніх 
країнах (див. рис. 40). Дуже низький індекс Херфіндаля-Хіршмана в 2012 році для активів (470) також вказує 
на те, що лише декілька великих банків  досягли економії за рахунок зростання масштабів виробництва.31 

31  Світовий банк, 2010 р.
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Більшість дрібних банків працюють неефективно, і не достатньо ефективно використовують капітал (див. 
рис. 41). Ці банки послаблють прибутковість системи в цілому, про що свідчить високе співвідношення 
середніх видатків до прибутку, 66 відсотків. Це спричинило низький коефіцієнт рентабельності власного 
капіталу, який не значно перевищував 10 відсотків навіть у сприятливі роки, що є нижче, ніж у сусідніх 
країнах (наприклад, згідно з Дослідженням банківської системи Центральної та Східної Європи (ЦСЄ), 
проведеним «Райффайзен Інтернешнл», польський банківський сектор відповідав коефіцієнту рентабельності 
власного капіталу на рівні 14,3 відсотків в 2012 році і 23,6 відсотків напередодні кризи 2008 р.). Мотиви 
вітчизняних бізнес-груп для продовження участі в на перший погляд економічно неефективних банках 
можуть спантеличити, однак це може свідчити про те, що інвестори воліють приховувати прибутки у своїх 
кептивних банках, забезпечити собі доступ до бізнес-мереж і кредитування афілійованих осіб, які надають 
такі банки, посилити забезпечення шляхом внутрішнього проведення не офшорних фінансових угод, а також  
зберігати вільні фінансові ресурси в межах однієї групи.

Рисунок 40. Концентрація банківського ринку в деяких країнах, 2010 рік (у відсотках)

Джерело: «Звіт стосовно банківського сектору України», дослідження «Райффайзен», 12 лютого 2013 р.

Рисунок 41. Коефіцієнти рентабельності та достатності капіталу  
банківського сектору країн-сусідів, 2012 рік (у відсотках)

Джерело: Звіт про ситуацію в банківському секторі країн ЦСЄ. Дослідження «Райффайзен» (2013 р.).
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94. банківський сектор об’єднується повільно� До 2012 року відбулося менше десяти злиттів, і лише 
всередині бізнес-груп. Це свідчить про складні правила, які роблять злиття  обтяжливими для сторін, а також 
про відсутність прозорості та довіри, які дозволили б здійснювати достовірні оцінки та конкурентні торги. 
Активізація операцій злиття та поглинання відбулася в 2012-2013 роках, оскільки іноземні інвестори вийшли 
на український ринок, але він суттєво не змінив його фрагментовану структуру.

Першопричини недостатнього доступу до фінансування

Фінансові обмеження макро- і мікрорівня

95. Існує декілька ключових причин відносно складного доступу до фінансування в україні� 
У першу чергу, доступ до фінансування ускладнюється високими цінами на кредитні інструменти, що 
спричиняються політикою макрорівня, а також посиленням домінування банків, контрольованих бізнес-
групами. На макрорівні, збереження фактично фіксованого обмінного курсу в умовах експансивної фіскальної 
політики призводить до нестачі ліквідності і високих відсоткових ставок в банківському секторі. Починаючи 
з 2009 року, зростання ринкового управління бізнес-групами призвело до розширення внутрішньо-цільового 
фінансування у збиток іноземним компаніям. Крім того, після фінансової кризи 2008-2009 років універсальні 
банки із західним капіталом, які слугували основним джерелом фінансування для малих і середніх 
підприємств та домашніх господарств, прийняли значно суворіші критерії ризику. Багато іноземних банків 
продали свої українські філії, або скорочують свої баланси, як описано нижче. Решта банків стикається 
з додатковими обмеженнями: навислий тягар безнадійних активів, юридичні та податкові перешкодами 
корекції фактичних проблемних кредитів (ПК), обмежений доступ до довгострокового фінансування 
(доступного, в основному, для великих компаній на зовнішніх ринках), слабке середовище контролю 
дотримання, що зумовлене і підтримується неналежною судовою практикою, і, зрештою, фрагментованою 
і неадекватною інфраструктурою кредитної інформації, на якій повинне будуватися надійне управління 
кредитними ризиками.

96. Фактично, прив’язка до курсу іноземної валюти стала ключовим чинником високих нестійких 
відсоткових ставок� Тоді як НБУ офіційно заявляє, що не підтримує валютну прив’язку, інтервенції на 
валютному ринку в 2012-2013 роках, неринкове публічне розміщення боргу, обмежені і непрозорі інструменти 
рефінансування, а також посилений примусовий продаж іноземної валюти свідчать про те, що стабільність 
обмінного курсу є пріоритетом НБУ. Фактично прив’язка до курсу іноземної валюти обумовлює хронічно 
високі відсоткові ставки на гривневі ресурси, оскільки НБУ підтримує обмінний курс гривні, обмежуючи її 
ліквідність на міжбанківському ринку. Це також призводить до крайньої нестабільності ставок по одноденним 
депозитам, збільшуючи ставки банківських відсотків. Ця модель була повторена у жовтні-листопаді 2008, 
2011 року та 2012 років. У всіх трьох випадках НБУ усунув ліквідність гривні на міжбанківському ринку, 
спричинивши стрімкий зліт ставок по одноденних депозитах до рівня близько 30 відсотків в деякі дні. В 
результаті, номінальні і реальні відсоткові ставки (з урахуванням нульової інфляції) становлять майже 20 
відсотків на рік, підриваючи кредитування (див. рис. 42).
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Рисунок 42. відсоткові ставки та інфляція, 2007-2012 рр�

Джерело: Національний банк України.

97. Прив’язка до курсу іноземної валюти створила також ряд структурних проблем� Фіксований 
обмінний курс перешкоджає розвитку національного ринку хеджування іноземних валют та інших похідних 
фінансових інструментів. Крім того, він стимулює розвиток міжнародного трансфертного ціноутворення, в 
результаті чого великі експортери зберігають валютні надходження в офшорних центрах з метою запобігання 
їх поверненню на територію України та обміну на гривні, котра, як очікується, знеціниться. Зрештою, він 
збільшує макроекономічні ризики і, таким чином, знижує  готовність банків до ризиків.

98. обмеження на валютне кредитування ускладнили оцінку кредитів� Тоді як жвава кредитна 
експансія до кризи була в першу чергу зумовлена збільшенням кредитів в іноземній валюті, такі кредити 
на даний час є обмеженими. НБУ повністю заборонив роздрібне кредитування в іноземній валюті, а також 
обмежив корпоративне кредитування в ній лише для експортних підприємств. Хоча такі обмеження вказують 
на виправдану завбачливість контрольно-наглядового органу, проте вони сприяли зниженню імпорту 
іноземних заощаджень, а також ускладнили отримання вигоди від внутрішніх валютних заощаджень, які 
становлять близько 40 відсотків внесків у банківському секторі, а також від коштів, накопичених поза 
системою.32 

99. Крім того, зменшився доступ до довгострокового корпоративного фінансування, оскільки 
банки з іноземним капіталом, стурбовані реструктуризацією і зниженням боргового навантаження 
за безповоротними кредитами, затвердили значно більше процедур для запобігання ризикам, ніж до 
кризи� Іноземні банки не готові брати на себе валютний ризик, надаючи позики українським клієнтам у гривні, 
одночасно приймаючи фінансування від материнських компаній в євро/доларах. Водночас, недостатньо було 

32 Офіційна влада визнає (про що йдеться в інтерв’ю колишнього голови НБУ і першого віце-прем’єра Сергія 
Арбузова, взятому в квітні 2013 року), що до 100 мільярдів доларів США готівкою, що еквівалентно близько 70 
відсоткам активів банківського сектору, обертається за межами банківської системи України.
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зроблено для створення фондів довгострокового фінансування кредитно-фінансових закладів в місцевій 
валюті, попри прийняття в липні 2013 року закону, який дозволяє МФО видавати місцеві валютні облігації. 
Незважаючи на те, що частки короткострокових депозитів в системі поступово зменшувались, починаючи з 
2009 року, банкам в більшості випадків не вдалося перетворити їх на більш довгострокові кредити. Частка 
короткострокових позик у загальному обсязі корпоративних кредитів збільшилася майже до 50 відсотків до 
2012 року (див. рис. 43). 

Рисунок 43.  частки короткострокових позик і депозитів в їх загальному обсязі

Джерело: НБУ.

100. українським банкам бракує фінансування в національній валюті, за рахунок якого можна 
розширити довгостроковий кредит та забезпечити інвестиційні проекти� Більшість роздрібних депозитів, 
55 відсотків, є депозитами до запитання  або короткостроковими депозитами терміном виплати до одного 
року, і лише 3 відсотки депозитів мають термін виплати два або більше роки.33 Приватних пенсійних фондів 
практично не існує. Великі високодохідні державні позики на ринках облігацій з фіксованими ставками 
також були витіснені запозиченнями банків і кредитуванням приватного сектору. 

101. таким чином, в україні практично відсутнє національне залучення позикових коштів� У зв’язку 
з цим банки у першу чергу вдаються до короткострокового кредитування. Згідно з даними НБУ, половина 
корпоративних кредитів у банківській системі є короткостроковими, з терміном погашення до одного року, і 
лише близько дванадцяти відсотків корпоративних кредитів мають термін погашення п’ять років або більше. 
Хоча звітні показники за кредитними операціями, пов’язаними з групами, занижуються, очевидно, що такі 
довгострокові позики надаються кептивними банками  підприємствам-суміжникам в межах бізнес-груп.

102. міжнародні фінансові установи могли б посприяти розширенню довгострокового проектного 
фінансування� МФУ, такі як Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) і Міжнародна фінансова 
корпорація (МФК), мають відносні переваги в довгостроковому проектному фінансуванні, оскільки вони 
можуть розподіляти ризик між іноземними і місцевими спонсорами, і пропонують довгострокові позики за 
нижчою ціною, ніж вітчизняні фінансові установи. Однак лише в липні 2013 року Верховна Рада ухвалила 
закон, що дозволяє МФУ розміщувати на ринку гривневі муніципальні облігації для залучення додаткового 
капіталу в проектне фінансування. В майбутньому належить з’ясувати, як на практиці буде працювати цей 
механізм, і яким буде обсяг розміщень МФУ.

33 Окрім цього, строкові депозити, що утримуються банками, є фактично депозитами на вимогу, оскільки Цивільний 
Кодекс дозволяє виводити всі види депозитів на вимогу з втраченим відсотковим доходом в якості єдиної санкції. 
Депозитні сертифікати мають чітко визначений термін виплати і могли б стати механізмами забезпечення більш 
стабільного і довгострокового роздрібного фінансування для банків. Однак депозитні сертифікати не охоплюються 
системою страхування вкладів, що знижує їх привабливість.
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Структура ринку і конкуренція

103. у докризовий період західні банки значно покращили доступ до фінансування� Масова експансія 
західних банків в Україні почалася в 2005 році після помаранчевої революції з наступним скасуванням 
обмежень на валютне кредитування для іноземних банків. Притік іноземного капіталу розпочався з придбання 
«Райффайзен Банку Аваль». Пізніше кількість банків з іноземним капіталом зросла більш ніж удвічі, з 23 
наприкінці 2005 до 53 наприкінці 2008 років. На піку іноземних інвестицій у банківський сектор в 2008 
році придбання українських банків відбувалося за кратним відношенням до залишкової вартості основного 
капіталу близько чотирьох.34

104. Іноземні банки впровадили більш високі стандарти обслуговування та більш  різноманітну 
продукцію� Вони підтримували здорове фінансове посередництво, оскільки для розширення роздрібного 
кредитування вони використовують приблизно рівні частки  материнського капіталу та депозитів, тоді 
як державні банки продовжували забезпечувати корпоративне кредитування головним чином за рахунок 
державного капіталу, а місцеві банки  непропорційно залежали від депозитної бази, а не від власного капіталу 
(див. рис. 44). Банки з іноземним капіталом також запровадили нові європейські стандарти обслуговування 
та новинки, такі як управління готівкою та розрахункові послуги. Внаслідок цього іноземні банки почали 
витісняти з провідних позицій кептивні банки українських бізнес-груп. 

Рисунок 44. структура портфелю активів в залежності від форми власності банків, 2012 р�

Джерело: оцінки Національного банку України та Світового банку.

105. на жаль, в посткризових умовах простежувалась зворотна тенденція, адже іноземні банки 
почали залишати ринок� Їх вибуття, зумовлене як тиском з боку органів державного регулювання країн їх 
реєстрації, спрямованим на зменшення частки та вихід з непевних пограничних ринків, таких як український, 
так і нереалізованими перспективами зростання вітчизняного ринку, скоротило доступ до високоякісних 
фінансових послуг і призвело до відродження та розширення кептивних банків. Протягом 2012–2013 рр. 
ринок України покинули «Комерцбанк» (Commerzbank), «Сведбанк» (Swedbank), «СЕБ» (SEB) та «Ерсте», 
продавши свої дочірні компанії українським інвесторам. «Платинум Банк» (Platinum Bank) був проданий 
Дельта Банку, а «УніКредит Банк» і «Укрсоцбанк» об’єдналися, зміцнивши позицію італійської батьківської 
компанії. Інші групи, такі як «БНП Паріба» (BNP Paribas) та «Райффайзен» (Raiffeisen), залишились, але 
й надалі перебувають в режимі запобігання ризиків, а також скоротили активи. Деякі іноземні банки, що 
залишились, за непідтвердженими даними також розглядають можливість виходу з ринку. Загалом частка 
іноземних недержавних банків у сукупних активах банківської системи зменшилась вдвічі: з 40 відсотків у 
кінці 2008 року до 20 відсотків ринку у 2012 році (див. рис. 45).

34 Останню велику угоду було укладено в лютому 2008: «Інтеса Сан-Паоло» (Intesa Sanpaolo) придбала «Правекс 
Банк» з нормою покриття  залишкової вартості основного капіталу близько 4,8.
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Рисунок 45.  структура власності банківського сектору, 2008–2012 рр�,  
у відсотках від сумарних активів

Джерело: Національний банк України, оцінки Світового банку.

106. в банківській системі дедалі більше домінують великі вітчизняні банки, організовані навколо 
структур холдингових компаній та промислових груп� Так звані «кептивні банки» працюють в якості 
внутрішніх скарбниць бізнес-груп, приймаючи депозити і кредитуючи пов’язані компанії та приватних 
осіб у рамках холдингової структури. Зростанню банківського кредитування сприяла агресивна позикова 
діяльність декількох банків, а підприємствам поза груповими структурами, особливо фірмам, що розпочали 
діяльність, надавалось лише незначне посередництво. У середовищі непрозорої структури власності і 
слабкого дотримання центральним банком положення про розкриття права остаточної власності така модель 
кредитування може призвести до надмірної концентрації ризиків у галузевих сегментах і для пов’язаних 
осіб, а також до недостатніх показників ризику оцінювання з боку банків та органу регулювання. Такі банки 
також наражають на ризик роздрібні депозити від населення, пропонуючи високі відсоткові ставки, а далі 
надаючи позики підконтрольним компаніям. Без адекватного розкриття кредитування афілійованих осіб 
масштаби цієї проблеми важко оцінити.

Законодавчі, нормативні та інфраструктурні перешкоди для кредитування

107. українські банки надають позики  в ризикованому середовищі� Середовище характеризується 
приналежністю до бізнес-груп; ненадійною, відсутньою або недоступною інформацією про кредито-
спроможність позичальників; обмеженими правами кредиторів; а також витратними, тривалими та 
непередбачуваними судовими розглядами для забезпечення виконання угод. Таке кредитне середовище 
гальмує розвиток управління банківськими ризиками та кредитування недостатньо охоплених сегментів або 
нових фірм, а також сприяє розвитку консервативних і коштовних моделей розподілу кредитів. У цьому 
контексті фінансовий сектор України потребує модернізації інформаційної інфраструктури – реєстрів 
забезпечень та бюро кредитних історій – і його законодавчих та правозастосовних структур для захисту прав 
кредиторів та боржників.

108. Знання кредитоспроможності позичальників є ключовим чинником для ухвалення рішень 
щодо банківського кредитування� В нестабільному правовому середовищі велику увагу такій інформації 
приділяють саме кредитори. Асиметрична інформація є однією з основних причин раціонування кредитів 
в Україні: коли банкам бракує попереднього досвіду кредитування фірми, вони обмежені у своїй здатності 
розрізняти позичальників, і, відповідно, виявляти та оцінювати ризики. З цієї причини чимало банків обслу-
говує невелика група повторних позичальників, а деякі демонструють незадовільне управління ризиками. 
Відсутність адекватної, доступної та своєчасної кредитної інформації багатьма банками розглядається як 
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перешкода для збільшення їхніх портфелів. Банки часто відмовляються працювати з малими та середніми 
підприємствами, приватними підприємцями та компаніями-початківцями, які могли б стати потенційними 
споживачами в межах правильно побудованої моделі управління ризиками. Багато консервативних банків 
ставлять під сумнів їхню кредитоспроможність: фінансова звітність компаній (особливо малих і середніх 
підприємств) часто є недостовірною, оскільки вони приховують показники своєї діяльності з причин, 
пов’язаних з оподаткуванням, а також через спроби захисту своєї справи, коли вона стане успішною.

109. Проте система кредитної інформації в україні є фрагментованою, ненадійною і неповною� 
Вона утворена сімома ліцензованими бюро кредитних історій, з яких три є активними та збирають 
різноманітну, нестандартизовану інформацію на основі співпраці з визначеними банками. Приватні бюро 
не використовують ані державний кредитний реєстр, ані агрегатор даних, ані механізм забезпечення якості 
або форматної стандартизації. В результаті, кредитна інформація менш доступна, ніж у країнах-сусідах (див. 
рис. 46). Банки, як правило, користуються послугами одного або декількох бюро  (один банк володіє власним 
бюро), а далі позичають лише тим клієнтам, чиї дані розміщені в таких бюро (до яких у них є доступ). 
Банкрутства реєструються державним департаментом з питань банкрутства, а їх реєстр є доступним через 
відкриті канали інформації. Державна податкова інспекція може перевіряти основні ідентифікаційні дані 
для банків – реквізити чи особові дані позичальників або наявність податкових заборгованостей – лише за 
спеціальним письмовим запитом. Щоб отримати інформаційний пакет, що складається з ідентифікаційних 
даних нового позичальника, його історії оподаткування, банкрутства та позик, банку необхідно подати 
декілька письмових запитів до кількох державних установ (хоча певна частина цієї інформації знаходиться 
у відкритому доступі, вона не є легкодоступною або об’єднаною в «єдиному вікні»), і обрати серед п’яти 
кредитних бюро, жодне з яких може в кінцевому підсумку і не надати необхідної інформації. Затримки, 
витрати і ризики, пов’язані з цим процесом, переходять на позичальників у вигляді вищих відсоткових 
ставкок, менш вигідних умов, а також відмов.

Рисунок 46.  Кредитна інформація: україна і регіональні сусіди, 2013 р�

Джерело: Світовий банк, «Ведення бізнесу», 2014 р., www.doingbusiness.org

110. створення національного реєстру кредитних історій допоможе вдосконалити систему 
кредитної інформації� Деякі з приватних бюро очолили ініціативу під назвою «Єдина точка доступу», яка 
має на меті сформувати добровільний консорціум кредитних бюро для обміну інформацією, щоб банки, 
підписані на дані одного кредитного бюро, мали змогу отримувати інформацію з усіх джерел. Проект закону 
про створення Національного реєстру кредитних історій пропонує створити єдиний кредитний пошуковий 
засіб (покажчик), який би вказував на розташування даних за суб’єктами кредитних історій в існуючих 
приватних бюро. Закон пропонує схему, подібну до Центрального каталогу кредитних історій, що ведеться 
Центральним банком Російської Федерації. Банки і кредитні бюро сформували робочу групу, і на сьогоднішній 
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момент обговорюють альтернативні варіанти політики вдосконалення системи кредитної інформації. Однак 
такий підхід не досягає мети; надання даних залишається добровільним; кредитні бюро мають часткове 
покриття; користуючись послугами окремого бюро, банки отримують лише початкову спрощену картину, 
тоді як інформація не є стандартизованою або структурованою адміністратором. У зв’язку з цим державним 
органам необхідно продовжити розгляд підходів, які б вимагали мінімального розподілу інформації між бюро, 
стандартизації  інформації, що запитується, а також належного контролю кредитних бюро. Дуже важливо, 
щоб будь-який запропонований законопроект враховував аспекти управління та підзвітності, забезпечення 
якості, своєчасності та надійності даних, а також доступності для банків і суб’єктів кредитних історій.

111. механізм операцій із забезпеченням, особливо під час реєстрації рухомої і нерухомої застави, за 
останній час був вдосконалений� Новий закон про Єдиний державний реєстр нерухомого майна, що набув 
чинності з 1 січня 2012 року, надає банкам довідку щодо прав власності та обтяжень позичальників. Крім того, 
був також створений Державний реєстр обтяжень рухомого майна, який ведеться Державним підприємством 
«Інформаційно-ресурсний центр». Ці реєстри надають інформацію банкам, вони вже посприяли прогресу 
України в рейтингу «Ведення бізнесу» за показником «Забезпечення виконання контрактів» у 2012/2013. 
Це повинно допомогти покращенню доступу до фінансування, оскільки нещодавні дослідження Світового 
банку / МФК демонструють, що позичальники на фінансових ринках по всій Європі та Центральній Азії, 
які надають фінансування під додаткову заставу, зазвичай, отримують кращі умови, ніж позичальник без 
застави.35

112. тим не менш, проблематичною лишається своєчасність і доступність інформації про 
забезпечені застави� Починаючи з січня 2013 року, згідно з Наказом Міністерства юстиції України № 17-
32/1661 від 29 грудня 2012 року, банки для одержання інформації з Державного реєстру обтяжень рухомого 
майна зобов’язані подати письмові запити на отримання даних, сплачувати прогнозовані комісійні витрати, а 
також чекати декілька днів на інформацію, яка їм потрібна. Раніше система передбачала електронне подання 
запитів, виписок про щомісячні платежі, а також надання інформації протягом години.

113. Крім того, кредитування під заставу спирається на впевненість кредиторів, що вони будуть в 
змозі ефективно повернути заставу у випадку невиконання боржником своїх зобов’язань� Щодо цього 
Україна може домогтися подальшого прогресу в оптимізації ефективності, вартості та простоти судового 
розгляду і повинна запровадити позасудовий арбітраж і альтернативні варіанти вирішення спорів. Тоді як 
дослідження «Ведення бізнесу» 2013 року відобразило покращення та ефективність забезпечення виконання 
контрактів в Україні, рейтинг 2014 року засвідчив збільшення вартості забезпечення виконання контрактів. Як 
результат, українські компанії мають найбільшу вартість виконаня контрактів в регіоні (рис. 47).

Рисунок 47.  Забезпечення виконання контрактів в україні та країнах-сусідах, 2013 р�

Джерело: Світовий банк, «Ведення бізнесу», 2014 р.

35 Шахідсалес, 2012 р.
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114. асоціації банків виступили за спрощення судових розглядів, в яких банки виступають 
позивачами в якості кредиторів або поручителів, але результати поки незначні� Крім того, банки 
відстояли вдосконалення позасудових інструментів для вилучення заставного майна, однак в Україні такі 
механізми досі не працюють. Хоча прискорена процедура повернення забезпечення за роздрібними кредитами 
передбачена в законодавстві, банки рідко нею користуються, лише у випадках добровільної готовності з боку 
позичальника відсутності юридичних ускладнень, оскільки будь-яке подібне прискорене повернення застави 
може бути легко оскаржене та блоковане через суд.

115. Помітний законодавчий прогрес здійснено у впорядкуванні процесуальних дій з приводу 
банкрутства та неплатоспроможності�  Закон № 4212 від 22 грудня 2011 р. «Про відновлення плато-
спроможності боржника або визнання його банкрутом», підзаконні акти щодо підготовки та ліцензування 
консультантів з неплатоспроможності, а також Закон № 7329 від 23 грудня 2012 р. «Про внесення змін 
до деяких законів України щодо вдосконалення процедур банкрутства» підтримують вдосконалення 
прав кредиторів в Україні. Попередній закон встановлює професійні стандарти для фахівців з питань 
платоспроможності; впроваджує процедури позасудової реструктуризації та транскордонного банкрутства; 
передбачає прозорі та конкурентні процедури продажу активів боржників; встановлює пріоритет продажу 
за принципом безперервності господарської діяльності; скорочує час на кожен етап процесу встановлення 
неплатоспроможності; а також накладає мораторій на державні підприємства, що збанкрутіли або стали 
неплатоспроможними. Новий закон вимагає оголошення про банкрутство на веб-сайті Державного 
департаменту з питань банкрутства; уточнює правила оскарження, які не дозволяють перешкоджати 
процесуальним діям; встановлює 12-місячне обмеження на тривалість процесів управління нерухомістю; 
обмежує заходи з фінансового оздоровлення випадками, коли план оздоровлення затверджується 
судом; а також встановлює часове обмеження для таких дій тривалістю 18 місяців. Очікується, що 
новий закон зменшить або взагалі ліквідує спроби позичальників використати процедури встановлення 
керованої неплатоспроможності, описані в банківському законодавстві для припинення або затримання 
відшкодувань – практика, що широко застосовувалася за старої правової бази. Проте вплив нового закону 
значною мірою залежатиме від його застосування на практиці, який до цього часу істотно гальмував 
прогрес у законодавстві.

Механізми утилізації непрацюючих кредитів

116. нове банківське кредитування стримується тягарем знецінених активів на балансах банків, в 
умовах ринку, який не в змозі забезпечити механізми і стимули позбавлення  непрацюючих кредитів� 
Тоді, як офіційно зареєстровані прострочені кредити, відповідно до вузького визначення, запропонованого 
НБУ, становлять 10 відсотків, МВФ нараховує 35-40-відсоткову частку таких кредитів у сукупному портфелі 
банків. Економетричний аналіз, викладений в Огляді перспектив економічного розвитку Європи 2011 року, 
свідчить про те, що банки з більш високими показниками непрацюючих кредитів систематично демонструють 
більш низький рівень зростання кредитування.

117. Податкові пільги для списання проблемних кредитів залишаються обмеженими� Банківська 
спільнота просувала законопроект вдосконалення податкового режиму списання та передачі непрацюючих 
кредитів з метою підвищення пільг на розвантаження балансів банків від безнадійних активів, але 
безрезультатно. Більше того, ринок придбання проблемних активів продемонстрував низьку активність, 
головним чином через неоднозначне та складне ставлення податкових органів до таких операцій, а також 
через нечітке визначення правовим механізмом таких операцій і покупців за ними (наприклад, ліцензовані 
компанії-посередники або нефінансові підприємства. Різні установи та органи регулювання держави по-
різному розглядають операції з  непрацюючими кредитами, таким чином створюючи додаткові перешкоди. 
Це відкрило двері для різних трактувань закону, а також збільшило ризик того, що банкам, котрі займаються 
продажем проблемних активів, можуть загрожувати пеня, додаткові податкові зобов’язання, штрафи або 
анулювання відповідних угод.



63

Тенденції попиту

118. очевидно, існує незадоволений попит на кредити� Як показує останнє дослідження ділових 
очікувань, проведене НБУ, українські підприємства в цілому надавали б перевагу використанню для свого 
розвитку кредитування, але такі перешкоди, як вартість кредиту, істотно стримує їхні бажання. 43,4 відсотки 
опитаних підприємств планують взяти позику впродовж майбутнього кварталу. Цей показник, що утримується 
на відносно стабільному рівні в 40–45 відсотків впродовж останніх кількох років, означає добровільне 
виключення решти 55–60 відсотків підприємств з кредитування. Серед респондентів, які планують взяти 
кредит, переважають великі підприємства таких галузей, як переробна промисловість, сільське господарство 
та будівництво. Серед компаній, які планують позичати за кордоном, лідерами є великі гірничодобувні 
компанії. Більше 35 відсотків опитаних підприємств розраховують збільшити свою потребу в запозичених 
коштах. Переважна більшість респондентів, 83,3 відсотки, також намагатимуться отримати кредити в гривні. 

119. великі українські бізнес-групи (головним чином сталеливарної та енергетичної галузей), а 
також великі аграрні холдинги  – «завеликі, щоб кредитуватися» місцевими банками, враховуючи 
відношення кредитних лімітів банків до власного капіталу� Таким чином, бізнес-групи натомість 
звертаються до іноземних кредитних і фондових ринків. Такі конгломерати, як правило, не зацікавлені в 
позиках від українських банків, здебільшого через високі місцеві відсоткові ставки. По-друге, українські 
банки мають дотримуватись єдиного нормативного допустимого рівня ризику, що становить 25 відсотків 
капіталу, що ускладнює співпрацю великих бізнес-груп з місцевими банками. Синдиковане кредитування 
не є поширеною практикою серед місцевих банків через низькоефективні забезпечення виконання умов 
договорів та судові процедури.

120. великі бізнес-групи використовують також внутрішньокорпоративне офшорне фінансування� 
Вони утримують доходи за кордоном шляхом встановлення міжнародних трансферних цін, а згодом 
реінвестують їх в українські підприємства в якості прямих іноземних інвестицій (ПІІ). За наявними даними, 
основним джерелом ПІІ в Україну є Кіпр, частка якого складає 32 відсотки від загальної суми за 2011 рік. 

121. останнє дослідження ділових очікувань, проведене нбу, свідчить про те, що малі і середні 
підприємства загалом більш схильні брати позики, ніж великі підприємства, припускаючи, що вони 
мають більшу потребу в зовнішньому фінансуванні� 39 відсотків менших за розміром компаній очікують, 
що їхня потреба в кредитах в майбутньому кварталі зросте, в порівнянні з 32 відсотками середніх і 36 
відсотками великих підприємств.  Натомість, отримання позики є в цілому складнішим для малих та середніх 
підприємств, оскільки 31 відсоток невеликих компаній – у порівнянні з 22 відсотками великих – вважають, 
що умови отримання кредиту погіршилися. Більшість малих компаній, 88 відсотків, планують взяти позики 
в гривні, в той час як 24 відсотки великих компаній планують отримати кредити в іноземній валюті. 

122. Проте українські банки, що перебувають у володінні групи, а також зростаюча кількість 
російських банків не виявили великої зацікавленості у позичанні малим і середнім підприємствам� 
Хоча НБУ не надає офіційної статистики за кредитуванням малого та середнього бізнесу, співробітники 
банків відзначають, що під час фінансової кризи 2008–2009 років в сегменті малих і середніх підприємств 
спостерігалась більша частка проблемних позик, ніж в сегменті великих підприємств, оскільки малі і середні 
підприємства позичали в іноземній валюті, не зважаючи на ризик девальвації. Крім того, спостерігається 
відносна недостатність кредитоспроможних малих і середніх підприємств через те, що багато з них 
потерпають від недостатнього управлінського потенціалу, незадовільних стандартів обліку і звітності 
та низької прозорості. Однак, рівень фінансової освіти серед провідних менеджерів часто є недостатнім. 
Зрештою, якість наявного заставного забезпечення далеко не завжди є достатньою. Таким чином, більшість 
банків на сьогоднішній день застосовують щодо цього сектору більш жорсткі показники ризику, що 
призводить до надмірно високих відсоткових ставок за кредитами для малих та середніх підприємств (див. 
рис. 48), тоді як позики в іноземній валюті малим і середнім підприємствам, які не займаються експортом, 
заборонені законом.
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Рисунок 48.  ефективні відсоткові ставки за кредитами малих і середніх підприємств,  
діапазон і середнє значення (серпень 2013)

Джерело: на основі www.prostobankir.com.ua, 2013 р.

123. отже, малі і середні підприємства частково покладаються на кредитну підтримку від програм, 
які фінансуються міжнародними фінансовими організаціями та західними банками� Найбільш активні 
постачальники рефінансування для кредитування малих і середніх підприємств – це ЄБРР і німецька «Кредит-
на установа для відбудови» (KfW). Оскільки сегмент СМП є одним з основних чинників розвитку банківської 
діяльності у Західній Європі, європейські банки мали велику активність у імплементації спеціалізованих 
програм, спрямованих на кредитування малих і середніх підприємств в Україні. Втім з виходом з України 
західних банків, про який йшлося вище, доступ до кредитів для малих і середніх підприємств зменшився.

124. Державна підтримка малого та середнього підприємництва може стати важливим чинником 
покращення доступу малих і середніх підприємств до фінансування� В поточних несприятливих 
економічних умовах буде нелегко поновити кредитування малих і середніх підприємств в масовому масштабі 
без додаткової підтримки з боку міжнародних фінансових організацій або Уряду. Україні варто розглянути 
питання про започаткування за державної підтримки програми кредитування МСП, яка ґрунтуватиметься 
на досвіді країн ЄС. Наприклад, в 2013 році BGK, державний банк розвитку Польщі, відкрив кредитно-
гарантійну лінію портфелю de minimis для підтримки доступу до фінансування малих та середніх підприємств 
шляхом скорочення кредитних ризиків для комерційних банків, що беруть участь в програмі. Менш ніж за 
рік нова програма посприяла фінансуванню майже 15 000 малих і середніх підприємств на загальну суму 
понад 1,5 млрд. дол. США.36

Доступ до фінансування поза банківським сектором
125. небанківські фінансові установи охоплюють лише близько 5 відсотків активів фінансового 
сектору україни, з них 4,5 відсотки припадає на страхові компанії� Інші небанківські компанії, такі як 
факторингові фірми, орендні та кредитні спілки, утримують незначні частки активів у порівнянні з банками. 
Найбільші факторингові та лізингові компанії є дочірніми підприємствами або пов’язані з великими банками; 
вони здійснюють додаткові види діяльності до основних видів кредитної діяльності банків-засновників або 
механізмів спеціального призначення для реструктуризації непрацюючих кредитів.

126. Головною причиною слабкого розвитку небанківських фінансових установ (нбФу) є слабка 
інституційна і нормативна база� НБФУ залежать від справедливого судоустрою та ефективного і прозорого 
забезпечення виконання угод – сфер, які часто описуються учасниками ринку як проблемні в Україні. 
Крім того, Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, 

36 За матеріалами з  www.bgk.com.pl та http://www.deminimis.gov.pl/
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яка регулює НБФУ, в порівнянні з НБУ не вистачає повноважень ухвалювати і забезпечувати дотримання 
учасниками ринку повноцінних правил.

127. українські ринки капіталу протягом останніх років перебували в стані застою� Незважаючи на 
те, що місцеві біржі знаходяться на високому технологічному рівні, вони перебувають у застої. Аналогічно, 
приватний випуск облігацій практично завмер з 2008 року, витіснений великими державними запозиченнями. 
Хоча обсяг випуску облігацій на вітчизняні ринки капіталу помітно зріс з часів фінансової кризи 2008 року, 
переважну частину емісії складали державні облігації для фінансування дефіциту державного бюджету (див. 
рис. 49).

 Рисунок 49.  місцевий борг у гривні в приватному секторі порівняно з державним

Джерело: Міністерство фінансів України, Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку.

128. Фондові ринки не спромоглися мобілізувати капітал для банків і приватних фірм� Емісія, 
ринкова капіталізація та обсяг реалізації є дуже низькими (див. рис. 50 та 51). Це пов’язано з цілою низкою 
чинників, зокрема зі слаборозвиненою місцевою базою інвесторів, концентрацією пакетів акцій компаній, 
зареєстрованих на біржі, поганим розкриттям інформації, а також недостатніми правами міноритарних 
акціонерів, які потерпають через те, що частка акцій у вільному обігу на місцевих біржах не перевищує 
5 відсотків. На додаток до цього, неповні корпоративні розкриття створюють інформаційну асиметрію, 
яка підриває довіру інвесторів і підвищує операційні витрати, тоді як більшість акціонерів продовжують 
отримувати значні прибутки від операцій.

Рисунок 50.  Капіталізація фондового ринку в україні та сусідніх країнах, 2002-2011 рр�

Джерело: Світовий банк, фінансова статистика, 2011 р.
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Рисунок 51.  оборот фондового ринку в україні та сусідніх країнах, 2002-2011 рр�

Джерело: Світовий банк, фінансова статистика, 2011 р.

129. останні зміни в податковому законодавстві ще більше ускладнили ситуацію на ринку цінних 
паперів� До цього часу Уряд ухвалив нові закони, спрямовані на скорочення обігу сміттєвих облігацій і 
акцій, що використовуються для ухиляння від оподаткування, зближення податкового та бухгалтерського 
обліку операцій з цінними паперами та впровадження акцизного податку на операції з цінними паперами 
(вищої ставки для позабіржових угод і зниженої для ринкових угод). Хоча ці заходи були спрямовані на 
запобігання використанню ринків капіталу для ухилення від податків, вони випадково скоротили обсяг 
корисної активності на ринку капіталу.

130. непрозора приватизація та недостатній захист міноритарних акціонерів підривають потенціал 
розвитку ринку капіталу� Пострадянська приватизація державних підприємств рідко передбачала прозорі, 
справедливі тендери і відкритий доступ для іноземних інвесторів. В результаті сумнівної практики придбання 
власності новим власникам бракувало стимулів для здійснення первинних розміщень акцій на ринку 
(ПРА), надання своїм справам прозорості та відповідності високим стандартам розкриття інформації та 
корпоративного управління, що є принципово важливим для правильної роботи ринку цінних паперів. Таким 
чином, приватизація не створила критичної маси належним чином регульованих компаній на фондовому 
ринку. Парадоксально, але лише деякі з компаній, що котируються на місцевих біржах, були зареєстровані на 
фондовій біржі за згодою їх власників або керівництва; більшість акцій опинилась на фондових біржах після 
ваучерної приватизації в 1990-х рр.. До того ж, недостатній захист прав міноритарних акціонерів зменшив 
довіру на ринку з боку роздрібних інвесторів.

131. низька ліквідність робить українські біржі неконкурентоспроможними серед сусідніх країн� 
Серед сусідів України дуже сильні ринки капіталу мають Польща та Російська Федерація. Зростанню 
фондового ринку Польщі дуже істотно посприяла велика кількість прозорих первинних розміщень акцій з 
боку державних підприємств, сильні принципи державного управління та висока прозорість. В свою чергу, 
ринок Російської Федерації підтримувався значними притоками грошових коштів за рахунок нафтової та 
газової промисловості. В України немає ані першого, ані другого, а, отже, більшість її життєздатних місцевих 
компаній намагаються отримати капітал на іноземних біржах. Впродовж 2005–2011 років українські компанії 
провели понад 50 первинних розміщень акцій та суттєвих приватних розміщень, із яких лише одне було 
подвійним розміщенням як на місцевому ринку, так і за кордоном (за допомогою депозитарних сертифікатів, 
які перебували в обігу у Франкфурті). Решта розміщень відбувалась на західних біржах Лондона, Франкфурта 
і Варшави.37

37 Впродовж 2005-2011 рр. в Лондоні було здійснено 13 розміщень акцій, від яких отримано 1,9 млрд. дол. США, та 13 
у Варшаві, від яких отримано близко1 млрд. дол. США.
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132. Для оздоровлення підприємницького сектору україни необхідне розширення фінансових 
послуг для малих і середніх підприємств, які становлять стратегічно важливу рушійну силу 
економічного зростання� Незважаючи на широку мережу банківських філій в Україні, велику кількість 
відкритих депозитних рахунків та значний рівень корпоративного запозичення, що забезпечують задовільний 
доступ до фінансування, з малими та середніми підприємствами спостерігається цілком протилежна ситуація. 
Через поєднання незбалансованих макрорівневих принципів, обмеженого довгострокового фінансування, 
групових структур володіння в банківському секторі, слабкої інфраструктури, недостатньо розвиненого 
правового середовища для кредитування, а також застійних ринків капіталу, малі підприємства та починаючі 
підприємства мають обмежені перспективи отримання кредитів.

133. Розблокування доступу до фінансування для підприємств вимагає скоординованого підходу 
до вирішення взаємопов’язаних перерахованих вище проблем� Для кожного напрямку надаються 
рекомендації з приводу реформування економічної політики.

Політичні рекомендації

Запропоновані 
рекомендації

рекомендовані  
короткострокові Заходи

рекомендовані середньострокові Заходи

Доступ до 
фінансування

 � Поступовий перехід до плава-
ючого валютного курсу та по-
силення податкової політики з 
одночасним підтриманням ста-
більності у макроекономічній та 
банківській системах.

 � Заохочення довгострокових де-
позитів завдяки чіткому розме-
жуванню строкових і безстро-
кових вкладів і потенціальному 
розширенню системи гаранту-
вання вкладів за рахунок залу-
чення депозитних сертифікатів, 
які банки мають видавати своїм 
клієнтам.

 � Ухвалення законів про скасу-
вання податкових обмежень 
щодо передачі та списання не-
працюючих кредитів.

 � Спрощення та зниження варто-
сті доступу до Державного реє-
стру речових прав на нерухоме 
майно.

 � Прийняття законів про подвій-
ний лістинг українських компа-
ній, які вже перебувають в ліс-
тингах іноземних юрисдикцій.

 � Скасування обмежень щодо 
надання міжнародними фінан-
совими установами позик у 
гривнях шляхом перегляду фік-
сованого максимуму відсотко-
вої ставки, визначеного НБУ.

 � Перегляд обмежень щодо надання позик в іноземній 
валюті та запровадження економічно обґрунтованих 
лімітів.

 � Імплементація законодавства щодо розкриття інфор-
мації про кінцевих бенефіціарів банків, застосування 
стратегії консолідованого нагляду, визначення та об-
меження кредитування пов’язаних осіб.

 � Підвищення довіри вкладників шляхом впроваджен-
ня норм ринкової поведінки, призначення фінансо-
вого омбудсмена та вдосконалення законодавства 
про захист прав споживачів фінансових послуг і під-
вищення якості промислових стандартів. 

 � Прийняття законів про консолідацію кредитної ін-
формації та запровадження обов’язкового мінімаль-
ного стандарту щодо її змісту.

 � Розширення можливостей арбітражних судів, під-
готовка судових приставів і суддів та прискорення 
відчуження забезпечень шляхом скорочення можли-
востей для ухилення і тактики зволікання.

 � Імплементація правових та регулятивних реформ з 
метою підвищення прозорості ринків капіталів і вдо-
сконалення захисту прав інвесторів, а також розши-
рення вимог до розкриття інформації.

 � Імплементація правових та регулятивних реформ з 
метою вдосконалення стандартів звітності, забезпе-
чення прозорості діяльності та покращення корпора-
тивного управління на українських фірмах, включа-
ючи малі та середні підприємства. 

 � Імплементація законодавства, спрямованого на під-
твердження нагляду в небанківському сегменті фі-
нансового ринку (переважно нових законів про стра-
хування і кредитні спілки).
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Розділ IV. Конкуренція

Резюме

134. низький рівень конкуренції на внутрішніх ринках україни обмежує економічне зростання 
і потенціал держави� У багатьох галузях спостерігається висока концентрація підприємств; показники 
виходу на ринок нових фірм є низькими, а ефективність політики у сфері конкуренції – недостатньою. Це є 
проблематичним, оскільки рівень конкуренції в економіці безпосередньо впливає на продуктивність, зростання 
і добробут споживачів. Проблеми конкуренції в Україні обумовлені перешкодами для виходу на ринок, 
які створюються олігополістичними ринковими структурами, вертикально і горизонтально інтегрованими 
структурами бізнес-груп, виходом багатьох іноземних інвесторів, неринковими цінами на виробничі фактори 
та сировину (особливо на природний газ), а також недоліками в розробці та імплементації нормативно-
правової бази конкурентної політики загальноекономічного масштабу. Для вирішення цих проблем 
необхідно зняти перепони для виходу на ринок за допомогою реформ ліцензування, дозволів, технічних 
регламентів та перевірок; потрібно усунути державне регулювання цін, а майбутні витки приватизації 
повинні здійснюватись у спосіб, який заохочуватиме конкуренцію. Нормативно-правова база конкурентної 
політики також повинна покращуватись шляхом вдосконалень законодавства для його узгодження з законами 
ЄС, введення в дію і повноцінної імплементації Закону «Про надання державної допомоги підприємствам», 
а також реформування операцій, розслідувань та виконавче провадження Антимонопольного Комітету 
(AMК). Так чи інакше, перш за все необхідно більш ефективно реалізовувати конкурентну політику. Це 
вимагатиме розширення повноважень АМК, забезпечення його політичної незалежності та неупередженості 
та посилення роз’яснювальної роботи і адвокатування конкуренції у суспільстві в цілому.

Вступ
135. Конкурентна політика визначається як набір принципів і законів, який гарантує, що конкурен-
ція на ринку не обмежуватиметься в такий спосіб, що знижуватиме економічний добробут� З практичної 
точки зору, політика у сфері конкуренції зазвичай включає в себе контроль дотримання антимонопольного 
законодавства (зазвичай норми проти неконкурентного ведення бізнесу та злиття) і заохочення заходів, що 
полегшують вихід фірм на ринок та їх конкуренцію, за рахунок ліквідації обмежувального регулювання 
товарного ринку та відкриття ринків для конкуренції, яке зазвичай називають захистом конкуренції.38

136. Конкуренція на внутрішніх ринках має вирішальне значення для забезпечення підвищення 
продуктивності, інновацій та економічного зростання, і зрештою – міжнародної конкурентоспромож-
ності� Фірми, що стикаються з більш інтенсивним тиском з боку конкурентів, з більшою ймовірністю 
впроваджуватимуть на ринок нові товари та вдосконалюватимуть існуючий асортимент виробів. Фірми 
зазвичай купують велику частину своїх факторів виробництва (таких як транспорт, енергетика, будівництво 
та професійні послуги) на місцевих ринках. Якщо на цих висхідних ринках бракує належної конкуренції, 
товари та послуги, необхідні для виробництва, не постачатимуться за конкурентними цінами. В результаті 
фірми можуть стати менш конкурентоспроможними, ніж їхні закордонні конкуренти, і з меншою імовірністю 
конкуруватимуть в глобальному масштабі.

137. Практика свідчить, що зростання конкуренції має помітний вплив на продуктивність, 
зростання і добробут споживачів�39 Нещодавнє дослідження 22 галузей промисловості у дванадцяти 
країнах ОЕСР показало, що 20-відсоткове підвищення за індексом політики у сфері конкуренції – приблиз-
но еквівалентне переходу з рівня імплементації в Чеській Республіці до рівня Великобританії – збільшує 
приріст сукупної факторної продуктивності на один відсоток. В Австралії реформи конкурентної політики 

38 Мотта (2004 р.). Детальнішу інформацію див.: Доповідь Міжнародної конкурентної мережі (МКМ) з приводу 
оцінки вимог до учасників МКМ та Рекомендації з приводу подальшої роботи МКМ в напрямку адвокатування 
конкуренції, 2009 р.

39 Цей пункт узагальнює висновки з огляду літератури, проведеного Командою з конкурентної політики Групи 
Світового банку і надрукованого в доповіді: «Політика у сфері конкуренції: Заохочення до розвитку ринків, що 
процвітають», Доповідь щодо позиції 331, вересень 2012.
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в 1990-х рр. збільшили ВВП на 2,5 відсотки, що склало 20 млрд. дол. США. У 24 країнах з перехідною 
економікою фірми, які зіткнулися з одним–трьома конкурентами, зазнали фактичного зростання обсягу 
продажів майже на 11 відсотків протягом трьох років, в той час як монополісти зазнали зниження фактичного 
обсягу продажів на один відсоток впродовж того самого періоду. Згідно з результатами дослідження 40 
міжнародних картелів в 1990-х рр., з часу розформування картелів ціни знизились на 20–40 відсотків. Аналіз 
20 країн ОЕСР засвідчив, що реформи, спрямовані на зменшення державного регулювання конкуренції, 
підвищили рівень довготермінової зайнятості на 2,5-5,0 відсоткових пункти. Дослідження державної 
підтримки підприємств свідчить про те, що галузі, в яких субсидії та державна допомога зосереджені на 
декількох фірмах, демонструють нижчу продуктивність праці, та що цей чинник є особливо вагомим у 
країнах, що розвиваються.

138. Здоровий рівень конкуренції на внутрішніх ринках допоможе фірмам підготуватися до 
можливих майбутніх зовнішніх і конкурентних потрясінь, подібних до тих, що вразили україну в 
2009 р� З іншого боку, існування деформованих і неконкурентних ринків зменшує інвестиційні можливості, 
посилює ризики для бізнесу,  підвищує вартість факторів виробництва та зменшує внесок приватного сектору 
в економічний розвиток і скорочення бідності.

139. Деякий прогрес у лібералізації сфери послуг в україні продемонстрував потенційні вигоди 
від стимулювання конкуренції� За даними дослідження, проведеного Київською школою економіки, 
лібералізація сектору послуг в 2001-2007 рр. супроводжувалася 68-відсотковим збільшенням продуктивності 
серед постачальників послуг. Рівні сукупної продуктивності факторів (СПФ) виробничих фірм показують, 
що в цей період також виріс експорт і що зростання СПФ пов’язане з більш інтенсивним використанням 
лібералізованих факторів виробництва послуг.40 Це вказує, що посилення конкуренції може мати суттєвий 
вплив не тільки на лібералізовані галузі, але і в цілому на економіку.

Основні проблеми

140. недостатня конкуренція негативно впливає на продуктивність українських підприємств і 
економіки в цілому� Секторний мікроаналіз, проведений в 2010 році Світовим банком в рамках підготовки 
звіту про стан української економіки (CEM), показав, що Україна, ймовірно, потрапила в пастку безнадійно 
низького рівня стабільності, що проявляється в істотних перешкодах для входу на ринок, низькій конкуренції, 
обмежених стимулах для впровадження нових технологій, низьких диверсифікації та ступені складності 
експорту та низькій захищеності цін на сировину. Звіт CEM також констатує, що ці «фактори заважають 
структурній перебудові економіки країни, тоді як ключові країни, з якими проводиться співставлення, 
просуваються вперед, та паралізує прагнення досягати більш високих доходів на душу населення і рівня 
життя для громадян України».41 Підприємці скаржаться не тільки на недоліки в конкурентній політиці та 
контролі її дотримання, а також на слабке верховенство закону, надмірні і невиправдані клопоти, що завдають 
органи регулювання та контролю, а також на загальну відсутність однорідного конкурентного середовища, 
що підтримується слабкою організацією управління більшості установ.42

141. наявні дані вказують на низький рівень конкуренції на внутрішніх ринках, високу 
концентрацію фірм і низькі показники виходу на ринок нових фірм� Тоді як концентрація як така не є 
проблемою, вона створює можливості для зловживань домінуючим становищем, змов та антиконкурентної 
співпраці невеликої кількості фірм, що може призвести до обмеження виходу нових компаній на ринок. Ці 
проблемні питання розглядаються далі.

142. Показники, що відображають рівні концентрації та тиску конкуренції, свідчать про те, що 
економіка страждає від недостатньої конкуренції� Існують ознаки слабкої підприємницької динаміки та 
значних перешкод для входження на ринок та виходу з нього, які стримують здорову торговельну активність в 

40 Шепотило і Вахітовий, 2010 р.
41 Світовий банк, 2012 р. 
42 З Групових досліджень підприємницького середовища, що проводились Світовим банком в Україні впродовж 

декількох років. Для отримання додаткової інформації див. www.enterprisesurveys.org
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економіці, таким чином зменшуючи приріст продуктивності. Тоді як більша частина даних, що характеризують 
ринки, є цілком застарілими, оцінки України згідно зі Звітом про глобальну конкурентоспроможність (ЗГК) 
щодо показників інтенсивності конкуренції не покращились, що свідчить про зберігання подібних проблем. 
Згідно зі ЗГК 2006–2007 рр., Україна отримала 4,45 (із 7) балів за показником інтенсивності внутрішньої 
конкуренції. Згідно зі ЗГК 2013–2014 рр., оцінка майже не змінилася (4,5), розташовуючи Україну лише 
на 106-му місці в світі. Подібним чином, у2006–2007 рр. Україні було присвоєно 3,31 бали за величиною 
показника домінування на ринку, і вона отримала ще нижчий результат 3,0 у 2013–2014 рр., (132-е місце 
серед 144 економік, порівняно зі 108-м місцем на рік раніше). Країна також відрізняється низьким рівнем 
показника ефективності антимонопольної політики, який розглядатиметься в наступному розділі.

Рисунок 52.  Показники конкурентоспроможності україни згідно зі ЗГК, 2006-2013 рр�

Джерело: звіти про глобальну конкурентоспроможність за вказані роки.

Примітка: шкала оцінювання — від 1 до 7, де 1 найгірший результат. Процентиль розраховується з використанням 
рейтингу України в загальній кількості економік,  що увійшли до рейтингу за рік для порівняння в розрізі періодів.

143. Ринкова конкуренція та конкурентна політика в україни є слабшими, ніж у сусідніх країнах� 
Наведена нижче діаграма описує результати України за цими показниками в порівнянні з іншими країнами 
регіону. Найбільшою є різниця між Україною та Польщею, сусідньою країною-членом ЄС з найсильнішим 
рівнем конкуренції, яка є потенційним орієнтиром для України.

Рисунок 53.  Показники ринкової конкуренції та конкурентної політики

Примітка: висота стовпця відповідає оцінці, для України стовпці збігаються з попередньою діаграмою.  
Зазначене число відповідає рейтингу серед 144 економік, який для України співпадає зі шкалою,  

використаною для розрахунку процентилей  на попередній діаграмі.

Джерело: Звіт про глобальну конкурентоспроможність, 2013 р.
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144. Показники концентрації фірм та продуктивності також вказують на низький рівень конку-
ренції� Індекси Херфіндаля-Хіршмана та Буна, обчислені Світовим банком, показують, що концентрація 
підприємств в обробній промисловості зросла в період з 2001 по 2007 роки, і що, відповідно, в період з 
2004 по 2007 рік знизилась конкуренція (див. рис. 54). В обробній промисловості відносно високий рівень 
конкуренції демонструє целюлозно-паперова промисловість, але металургійна та машинобудівна галузі 
демонструють дуже низькі рівні конкуренції. У сфері послуг завищені націнки, високі бар’єри для виходу 
на ринок і вища продуктивність нових учасників в порівнянні з поточними також свідчать про те, що 
конкуренція є недостатньою. Ці фактори особливо чітко виражені в оптовій та великій роздрібній торгівлі, 
а також в транспортній промисловості. Це не дивно, адже існує лише п’ять–сім великих  учасників ринку 
у продовольчому та великому роздрібному споживчому сегментах, і це враховуючи, що транспортна галузь 
має великі державні монополії.

Рисунок 54.  Показники концентрації компаній в українських галузях промисловості

Джерело: Світовий банк, 2010 р.

145. україна має більшу частку монополістичних та олігополістичних ринків, ніж сусідні країни 
в регіоні� Про це свідчать дані дослідження підприємницького середовища, проведеного Світовим банком 
в 2009 році, результати якого показали, що майже половина підгалузей обробної промисловості, охоплених 
дослідженням, демонструють олігополістичну або монополістичну структуру ринку. Це вище, ніж в інших 
країнах, з якими проводилось співставлення, що зображено на наступному графіку, за винятком Угорщини. 
Однак в Україні частка монополій в промисловому виробництві вдвічі перевищує відповідну частку в 
Угорщині (6 відсотків проти 3 відсотків).43

Рисунок 55.  структура ринку в обробних галузях, 2009 р�

Джерело: Групові дослідження підприємницького середовища, 2009 р.

43 Результати останнього дослідження «Характеристика ділового та підприємницького середовища» 2013 року стануть 
доступними на початку 2014 року.
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146. останнім часом концентрація ринку продовжує посилюватись� У 2011 році АМК підрахував, що 
7,2 відсотків ринку в Україні перебуває під контролем монополій; 15,4 відсотки місцевих ринків знаходились 
під контролем сильних олігополій, а 27,6 відсотків українських ринків показали ознаки наявності домінуючих 
компаній. Всі три категорії домінування на ринку розширилися в 2008 – 2011 рр., про що свідчить наступний 
рис. 56.

Рисунок 56.  структура ринку згідно з розрахунками амК, 2004-2011 рр�

Джерело: Марія Заславська, 2012 р.

147. виробництво і зайнятість також, як правило, зосереджені у великих підприємствах� Незважаючи 
на те, що вони становлять лише 0,1 відсотка фірм в українській економіці, на великі підприємства припадає 
майже половина продажів, тобто 49 відсотків у 2011 р. і 46 відсотків у 2010 р. Вони також працевлаштовують 
майже 40 відсотків найманих працівників, тобто 39 відсотків у 2011 році і 37 відсотків у 2010 році.44 Звіт CEM 
Світового банку показав, що середній розмір фірми в Україні, як правило, є більшим, ніж в інших країнах з 
перехідними та індустріальними економіками, і що частка малих підприємств у загальній кількості працівників 
зменшувалась (детальнішу інформацію див. також у Розділі I). Експертна оцінка української конкурентної 
політики конференції Організації Об’єднаних Націй з питань торгівлі та розвитку 2013 р. (UNCTAD) 
підтверджує, що «… економіка України досі характеризується виключно високими рівнями концентрації, що не 
пов’язана з відмінними економічними показниками», а обумовлена деформованими державними субсидіями, 
перешкодами для виходу на ринок нових фірм та слабким управлінням природними монополіями».45

148. Ринкове домінування в україні може пояснюватись через класифікацію на чотири категорії�46 
По-перше, існують природні монополії, в яких базова економічна складова галузі – наприклад, високі 
перешкоди для виходу на ринок, значні неповоротні витрати і економія за рахунок зростання виробництва – 
передбачає, що монополіст пропонуватиме найменшу довготривалу середню ціну, і, таким чином, монополія 
є найбільш ефективною організацією виробництва. У цих випадках ціни регулюються господарськими 
органами контролю для імітації цінового тиску на конкурентному ринку, і повноваження та потенціал 
органу контролю таким чином мають дуже важливе значення. Серед зразків природних монополій – 
залізниці, комунальне водопостачання, комунальні мережі передачі і розподілу електроенергії. Друга 
категорія ринкового домінування представлена регіональними гравцями, які мають очевидні переваги в 
певних географічних районах. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та 
інформатизації (НКРЗІ), виявила, що понад 400 українських операторів користуються такими привілеями 
ринку. АМК виявив існування такого типу компаній на регіональних ринках ритуальних послуг, серед 
автостанцій, паркувальних майданчиків, платних закладів охорони здоров’я і т.д. Третя категорія домінування 

44 Світовий банк, 2010 р.
45 Page 2 of UNCTAD’s “Voluntary Peer Review of Competition Law and Policy: Ukraine. Overview” [С. 2 UNCTAD 

«Добровільний експертний огляд конкурентного законодавства та політики: Україна. Огляд».]. 
46 Спростовується Заславською, 2012 р.
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на ринку складається з українських національних компаній, що працюють на конкурентних ринках, де вони 
мають великі частки. Сюди входять два оператори мобільного зв’язку, які охоплюють відповідно 45,8 та 35,5 
відсотків ринку. І нарешті, четверту категорію домінування на ринку складають компанії, які є частинами 
великих фінансово-промислових груп. Завдяки економії за рахунок зростання в управлінні і, можливо, 
також тому, що ці підприємства знаходяться під контролем і мають доступ до впливових осіб, вони можуть 
утверджувати свої позиції на багатьох ринках.

149. Показники входження фірм на ринок та виходу з нього також вказують на недостатню 
конкуренцію� Згідно зі звітом CEM Світового банку, швидкість входження нових фірм на український 
ринок лишається низькою порівняно з іншими країнами, в тому числі країнами з перехідною економікою, 
що є ознакою стійких адміністративних перешкод для входження на ринок. Показники виходу фірм також 
залишаються постійно низькими.47  Неефективні великі фірми, часто державні підприємства мають можливість 
продовжувати роботу у цілій низці галузей; дані щодо сфери послуг вказують, що рівень продуктивності 
фірм, які залишають ринок, є вкрай низьким у порівнянні з середньостатистичними поточними учасниками 
ринку. Це означає, що фірма була в змозі вижити на ринку навіть за дуже низького рівня продуктивності.  
Наявність дефіцитних факторів виробництва, що їх поглинають такі фірми, позбавляючи більш ефективних 
невеликих виробників доступу до них, є тягарем для економічної ефективності і зростання.

150. українська влада визнає наявність проблем з конкуренцією� Проект Закону «Про Загально-
державну програму конкуренції на 2014–2020 рр.» визнає, що «рівень конкуренції на товарних ринках 
залишається низьким», як на національному, так і на регіональному рівні, що знижує ефективність товарних 
ринків.48 Низький рівень конкуренції позначається високими цінами, не завжди виправданими аналітичними 
показниками, високим ступенем монополізації товарних ринків і комунальних послуг, в тому числі 
постачання палива та електроенергії, транспортних та поштових послуг, житлового будівництва, а також 
низькими рівнями продуктивності та інновацій на підприємствах. За даними дослідження АМК, лише 25–49 
відсотків менеджерів вважають, що конкуренція спричиняє суттєвий вплив на їх діяльність.

Визначальні чинники проблем з конкуренцією

151. Проблеми з конкуренцією зазвичай виникають через такі чинники:49

 ■ Відсутність галузевих стратегій сприяння конкуренції. Конкуренція в ключових галузях економіки 
стримується нормативно-правовими актами, що обмежують входження, або впливають на 
здатність фірм конкурувати. Наприклад, в транспортному секторі обмежувальні автотранспортні 
нормативи (правила зустрічних та каботажних перевезень) перешкоджають діяльності іноземних 
компаній, заохочують нерегульовані вертикальні відносини на суміжних ринках (таких як складське 
устаткування чи організація наземного обслуговування) і спотворюють динаміку конкуренції, що 
призводить до зростання транспортних витрат.

 ■ Неефективна нормативно-правова база та реалізація конкурентної політики. Слабкі сторони 
включають: (i) невиправдані та самовільні звільнення від обов’язків (наприклад, комунальні 
послуги, керовані державою, стратегічні галузі економіки); (ii) відсутність достатніх слідчих 
повноважень, наприклад, на «обшук без попереднього повідомлення» та інструментів стримування 
антиконкурентної поведінки (поблажливість до деяких заявників, ефективні штрафні санкції);  
(iii) широкий спектр чинників та повноважень для надання пільг картелям; (iv) відсутність ефектив-
них положень стосовно державних субсидій, які викликають перекіс; (v) відсутність ясності щодо 
розподілу компетенцій між службами, що здійснюють нагляд за конкуренцією та різноманітними 
міністерствами та іншими державними установами; (vi) недостатні фінансові та людські ресурси 

47 Світовий банк, 2010 р.
48 «Загальнодержавна програма розвитку конкуренції на 2014–2020 рр.», II Загальна частина, с. 2.
49 Competition Policy Approach, 2012 (Competition Policy Practice, Investment Climate, World Bank Group) and UNCTAD’s 

“Voluntary Peer Review of Competition Law and Policy: Ukraine. Overview”. [«Підхід до конкурентної політики», 2012 
р. («Здійснення конкурентної політики, інвестиційний клімат», Група Світового банку) та UNCTAD «Добровільний 
експертний огляд конкурентного законодавства та політики: Україна. Огляд».].
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таких наглядових служб; (vii) неефективна судова система і відсутність чіткого розподілу у розгляді 
справ, що стосуються конкуренції між різними судами; і (viii) значне втручання держави в ринки 
(наприклад, контроль цін на потенційно конкурентних ринках), регулювання основних продуктів, 
граничних величин та географічного розподілу. 

 ■ Дискримінаційне ставлення і державні субсидії поточним учасникам ринку, які викликають перекіс. 
Дискримінаційна політика на користь діючих підприємств та надмірне втручання Уряду як і раніше 
домінує на багатьох ринках країн, що розвиваються. У деяких країнах більш ніж на 50 відсотків 
антиконкурентних заходів здійснюються державними та місцевими органами влади.

 ■ Відсутність конкурентного доступу до основних комерційних послуг. Ці послуги спрощують 
створення та розвиток молодих фірм (основні місцеві комерційні послуги, такі як банківські та 
супутні фінансові послуги, необхідні енергетичні, транспортні послуги, зв’язок, шлюзи на експортні 
ринки, відкриті ринки нерухомості, послуги професійної та адміністративної підтримки). 

 ■ Нерозвинені ринкові звичаї та нормативно-правові акти, що перешкоджають конкуренції. Сюди 
входять таємні домовленості фірм, відчуження за борги та дискримінація нових учасників – всі 
звичаї, які також обмежують конкурентоспроможність фірм і доступність основних товарів 
народного споживання. Саморегулювання, що нав’язується торговельно-промисловими товари-
ствами, особливо у сферах послуг, скорочує конкуренцію шляхом обмеженого входження або 
допомоги учасникам у координації цін. Відсутність прозорості стосовно кінцевих власників 
компаній, особливо для бізнесу, зареєстрованого в прибережних податкових зонах.

 ■ Брак незалежності. Служби, що здійснюють нагляд за конкуренцією, часто де-юре незалежні, 
де-факто нерідко стають суб’єктами істотного тиску з боку політичного «істеблішменту» та 
особистих інтересів підприємств, що підриває їх неупередженість та ефективність.

Перешкоди на шляху розвитку конкурентних ринків: вихід на ринок і розширення

152. легкість, з якою компанії можуть входити на ринок і виходити з нього, впливає на динаміку 
конкуренції навіть за відсутності завідомо антиконкурентної поведінки� Ця сфера включає в себе не 
лише відкриття та закриття бізнесу, але й принципи діяльності та нормативно-правові акти, які керують 
ринковими активами, обмежують кількість і тип фірм та контролюють ціни. Вільна конкуренція запанує на 
ринках, коли власники копаній зможуть входити на них порівняно легко, працювати у достатньо стабільному 
і передбачуваному правовому середовищі і вибувати з бізнесу, якщо інвестори знайдуть ринок, де їхній 
капітал може працювати більш продуктивно.

153. Реєстрація бізнесу останнім часом спростилася� У рейтингу на 2014 рік після низки реформ 
Україна піднялась до 47-го місця в категорії «започаткування бізнесу» згідно з дослідження «Ведення 
бізнесу»50. На додачу до реформ, відображених у рейтингу на 2013 рік, зокрема усунення мінімальної вимоги 
до капіталу для заснування компанії, вимоги наявності нотаріально засвідчених установчих документів і 
вимоги отримання дозволу на корпоративну печатку, у 2013 році також була усунута вимога реєстрації в 
органах статистики та плата за реєстрацію платником податку на додану вартість. (детальніше див. у 
Розділі III, присвяченому регуляторному середовищу).

154. натомість, дозвільне та ліцензійне середовище продовжує блокувати входження на ринок� 
Компанії, як і раніше, змушені отримувати велику кількість дозволів, проходити через тривалий процес 
ліцензування і часто запроваджувати у себе низку зайвих обов’язкових стандартів та проходити непотрібну 
сертифікацію. Звіт Світового банку 2010 року свідчить про те, що входження та експлуатаційні витрати 
є особливо обтяжливими для перспективних зростаючих секторів, які мають експортний потенціал і були 
більш стійкими до кризи, таких як харчова і новітня легка промисловість. До того ж, можна зробити 
висновок, що організаційна структура та нормативно-правова база в Україні «накладає значні перешкоди для 
входження, високі операційні витрати, високі перешкоди для виходу, і, як наслідок, обмежує конкуренцію, 
появу нової продукції на ринку та експортний потенціал» у всіх галузях, за деяким винятком банківського 

50 Дані дослідження Світового банку «Ведення бізнесу» доступні на: www.doingbusiness.org
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сектору.51 Крім того, процеси створення бізнесу тяжіють до хабарництва з боку органів регулювання та 
місцевого самоврядування. Напередодні кризи, а також у контексті високого прибутку і низької конкуренції, 
ці проблеми розглядалися багатьма підприємствами як неминучий додатковий податок на їхній бізнес; 
натомість, в посткризових умовах вони заважають зростанню і відновленню працевлаштування, утримуючи  
низькою кількість нових підприємств та рівень прямих іноземних інвестицій (при цьому зберігаючи високу 
орендну плату для поточних учасників ринку).

155. вихід з ринку також є довготривалим, обтяжливим та дорогим� Це утримує економічні ресурси, 
залучені у непродуктивній діяльності, та перешкоджає ефективному розподілу факторів виробництва. 
Компанії також стикаються з труднощами під час співпраці з податковими органами в процесі закриття 
бізнесу. Труднощі із закриттям справи посилюють прийняття ризиків від входження на ринок серед 
підприємців, затримують капітали інвесторів в непродуктивних фірмах протягом тривалого часу і, таким 
чином, затримують входження. Новий закон про неплатоспроможність, що набув чинності в січні 2013 
року, обіцяє певні  покращення, оскільки він уточнює і скорочує терміни конкретних процедур в процесі 
банкрутства; забезпечує оптимальну рівновагу між правами боржників і кредиторів і впроваджує механізми, 
які, як очікується, підвищать ефективність роботи арбітражних керуючих. Проте, як це властиво для України, 
головним викликом стане забезпечення належного дотримання нового закону. 

156. економіка україни зберігає суттєві перешкоди для прямих іноземних інвестицій в деяких 
галузях� Серед 20 країн, охоплених дослідженням показників інвестування за галузями в Східній Європі 
та Центральній Азії Групи Світового банку, обмеження володіння частками іноземної участі, які накладає 
Україна, є більш суворими, ніж в більшості інших країн. Наприклад, частина іноземного капіталу у вітчизняній 
та міжнародній галузях авіаційних перевезень обмежена 49 відсотками. Крім правових перешкод, іноземні 
інвестори також утримуються від входження на українські ринки через непрозоре і непередбачуване правове 
середовище. Загальний низький притік прямих іноземних інвестицій, а також високий рівень чистого 
притоку з Кіпру та інших офшорних зон, що значною мірою відображають повернуті в обіг інвестиції з 
України, підтримують це твердження.

Дискримінаційне ставлення до учасників ринку

157. участь держави в економіці часто призводить до дискримінації стосовно деяких учасників 
ринку� Серед прикладів цього – заснування в 2010 р. Державної продовольчо-зернової корпорації, державний 
контроль внутрішніх цінами на продукти харчування та квоти на експорт зерна, а також урядовий контроль 
цін та субсидій на газ, опалення та електропостачання. Спостерігаються постійні намагання подальшого 
посилення державного управління. Наприклад, в 2010–2011 рр. Уряд запровадив ситуативні обмеження 
експорту зернових, що заблокувало їхній доступ на експортні ринки та паралізувало прямі іноземні 
інвестиції в цей сектор. Серед інших урядових політичних заходів, що перешкоджають входженню на 
ринок, – протекціонізм обладнання вітчизняного виробництва, який стримує конкуренцію з боку іноземних 
постачальників (а також іноземні інвестиції); мораторій на продаж земель сільськогосподарського 
призначення, що набув чинності з 2001 року; і необхідність реєструвати експортні операції виключно на 
Державній аграрній товарній біржі.

158. Конкуренція в галузях сільського господарства та харчової промисловості опинилася в 
безвихідній ситуації через надмірне регулювання� Як стверджує Світовий банк, державна політика у 
галузі є «застарілою, розрізненою, ускладненою, обтяжливою, і потерпає від недоліків управління».52 З 
часом Уряд розробив різні правила для різних підгалузей, у тому числі спеціальні правила стосовно цукру, 
хлібопекарських виробів, олійних культур, алкогольних напоїв, молочних продуктів та дитячого харчування 
та іншої продукції. До заводів, які виробляють різні види продукції, застосовуються суворі вимоги, які в 
деяких випадках ще й дублюються. Навіть існуючі фірми, які бажають розширити свій асортимент продукції, 
стикаються з тривалими та дорогими процедурами ліцензування та отримання дозволів: наприклад, 
підприємство-виробник фруктових соків, яке намагалося додати лінію виробництва грушевого соку до 

51 Світовий банк, 2010 р., с. 41.
52 Світовий банк, 2010 р., с. 33.
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існуючої лінії яблучного соку, змушене було повторно проходити  повний процес ліцензування та отримання 
дозволів, так, наче це був новий бізнес. 

159. Конкуренція є сильною в деяких сегментах телекомунікаційної галузі, переважно в сфері 
послуг мобільного зв’язку, але слабкою в сферах Інтернету і стаціонарного телефонного зв’язку� 
Діє система подвійного ліцензування, яка не відповідає усталеній практиці Європейського Союзу. Щоб 
розпочати роботу, Інтернет-провайдери повинні отримати три ліцензії від регуляторних органів, а ринок 
стаціонарного телефонного зв’язку очолює «Укртелеком», первинний та найбільший оператор. За даними 
сайту компанії, вона охоплює частку 71 відсотків на місцевому ринку стаціонарного телефонного зв’язку і 
частку 83 відсотків на ринках міжміського і міжнародного телефонного зв’язку.53

160. необхідна гарантія однорідного конкурентного середовища для всіх учасників ринку� 
Принцип конкурентного нейтралітету передбачає, що жоден суб’єкт, що працює на економічному ринку, не 
підлягає дії жодних незаконних конкурентних переваг чи несприятливих умов. Обґрунтування прагнення 
до конкурентного нейтралітету – як політичні, так і економічні. Основне економічне обґрунтування 
полягає в тому, що він підвищує ефективність розподілу в цілому по економіці, де суб’єкти господарської 
діяльності – як державні, так і приватні – опиняються в невигідній ситуації, тому товари і послуги більше не 
виробляються тими, хто може робити це найбільш ефективно. Політичне обґрунтування пов’язане з роллю 
Уряду як універсального регулятивного органу в забезпеченні «чесної гри» усіх дійових осіб – де залучені 
державні корпоративні активи, а відносно інших учасників ринку – в гарантуванні виконання зобов’язань з 
обслуговування населення.54

Втручання держави через державну допомогу
161. уряд є активним учасником ринку через контроль державних підприємств (ДП) і розподіл 
державної допомоги� ДП, як і раніше, забезпечують значну частину ВВП – близько 20 відсотків – і мають 
значний вплив в декількох підгалузях, в тому числі енергетичній, транспортній та машинобудуванні. Сам 
Уряд витрачає приблизно 47 відсотків ВВП. Держава надає орієнтовані на конкретні продукти – субсидії 
сільському господарству, в тому числі виплати за категоріями для садівництва, виноградарства та 
вирощування хмелю; і залишає за собою істотну підтримку виробництва м’яса птиці та цукру. Водночас, 
політичні заходи Уряду посередньо оподатковують експорт зернових, галузь, в якій Україна є більш 
конкурентоспроможною. Бюджетні субсидії і поточні трансферти підприємствам склали 2,9 відсотки ВВП 
у 2008 році, порівняно з 3,1 відсотка в 2006 році, що більше, ніж впродовж 2003–2005 рр. (див. рис. 57).55

Рисунок 57.  бюджетні субсидії та поточні трансферти підприємствам (у відсотках від ВВП)

Джерело: за даними ЄБРР за 2009 р.

53 Взято з: http://en.ukrtelecom.ua/about/today. Незрозуміло також, хто ж нині є власником компанії: вона була приватизо-
вана в 2011 році та продана невеликій, раніше не відомій австрійській інвестиційній компанії «ЕПІК» (EPIC).

54 ОЕСР, 2012 р. «Конкурентний нейтралітет. Підтримання рівних умов між державними та приватними підприємствами».
55 ЄБРР, 2009 р.
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Державний контроль цін збільшує ризики для бізнесу і знижує конкурентну здатність фірм

162. ціни на соціально чутливі продукти часто зазнають фактичного державного контролю, що 
підриває конкуренцію� У своїй доповіді за 2013 р. Хольцер (Holzler) зазначає, що «на цей час АМК витрачає 
значний час на регулювання цін — більшість завдань АМК ініціюються центральною виконавчою владою, 
і від АМК очікується негайна реакція на коливання цін на так званих «соціально чутливих» ринках.56 В 
доповіді також стверджується, що «АМК є урядовим інструментом контролю чутливих ринків і, зокрема, 
цінових змін». Аналогічну точку зору висловлює доповідь з експертної оцінки UNCTAD (Конференція ООН 
з питань торгівлі та розвитку). Співробітники АМК розуміють свою власну роль на кшталт контролерів цін, 
паралельно підвищуючи ціни, так щоб не було жодного очевидного збільшення витрат на такі коливання цін. 
Такі цінові коливання автоматично розглядаються як картельні угоди.57 Таке фактичне регулювання цін може 
бути ефективним для їх стабілізації в короткостроковій перспективі, але, найімовірніше, знизить добробут 
споживачів у довгостроковій перспективі, оскільки такий контроль заохочує формування картельних угод, 
сприяє контролю ринку привілейованими особами, знижує показники входження на ринок, а також піднімає 
питання управління, пов’язані з корупцією та чиновницьким свавіллям стосовно рівнів ціни.

Конкурентна /антимонопольна нормативно-правова база

163. нормативно-правова база та її реалізація залишаються неповноцінними� У Звіті про глобальну 
конкурентоспроможність за 2013–14 рр. Україна посідає 137-ме місце з 148 економік за ефективністю 
антимонопольної політики. Аналогічно, ЄБРР присвоїв Україні за 1997–2012 рр. індекс конкурентної 
політики 2,3, трохи вищий другої категорії – «розробка законодавства та створення установ в галузі 
конкурентної політики; деяке зниження обмежень на входження або примусові заходи відносно домінантних 
фірм», але все ж таки набагато нижчий третьої категорії – «певні примусові дії, спрямовані на зменшення 
зловживання пануванням на ринку та на сприяння конкурентному середовищу, в тому числі розщеплення 
великих конгломератів; істотне скорочення обмежень для входження».58

164. Закон про конкуренцію в широкому сенсі відповідає міжнародній практиці� Закон 2001 року 
«Про захист економічної конкуренції» (або, простіше кажучи, Закон про конкуренцію) є основним законом, 
що її регулює. У ньому розглядаються п’ять основних категорій неконкурентної діяльності: 1) узгоджені дії, 
2) зловживання пануванням, 3) концентрація; 4) певні «обмежувальні і дискримінаційні» дії господарських 
товариств та асоціацій і 5) антиконкурентні дії державних органів. Закон 1996 року «Про захист від 
недобросовісної конкуренції» стосується поведінки компанії, яка має намір скоротити конкурентоздатність 
конкуруючих підприємств. Він забороняє таку діяльність, як експлуатацію репутації іншої фірми, 
недобросовісне здобуття конкурентної переваги шляхом розповсюдження неправдивої інформації, в тому 
числі бойкотування іншої компанії,  підкуп співробітника іншої компанії та незаконне придбання або 
несанкціоноване розголошення комерційних таємниць. 

165. але деякі нормативні недоліки залишаються� Доповідь експертної оцінки ОЕСР 2008 року 
стосовно конкурентного законодавства та політики в Україні, а також Звіт  UNCTAD 2013 року узагальнюють, 
що в цілому країна розробила досить вичерпну та  добре продуману нормативно-правову базу для конкуренції. 
Однак деякі помітні структурні недоліки залишилися. Вони окреслюються в аналітичних та інших звітах 
ОЕСР та UNCTAD59, серед них такі:

56 Доповідь про конкуренцію проекту «Погодження конкуренції та системи державних закупівель в Україні зі 
стандартами ЄС», (Хольцер, 2013 р., с. 9).

57 Хольцер, 2013 р., с. 38.
58 ЄБРР, 2012 р.
59 ОЕСР 2008b р., Свечкар 2010 р., Хайд 2010 р., Хольцер 2012 р., Денисенко і Нижник 2013 р. Див. також майбутню 

експертну оцінку UNCTAD.
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 ■ Ряд положень Закону про конкуренцію перебувають у суперечності з Господарським кодексом 
України.

 ■ Вимоги Закону про конкуренцію стосовно порядку повідомлення про злиття розходяться із загально-
прийнятими міжнародними стандартами. Хоча нещодавній проект змін до закону передбачає значне 
збільшення граничних значень, яке – у випадку ухвалення – посилить режим контролю злиттів і 
допоможе АМК зосередитись на найбільш важливих справах.60

 ■ Концентрації, що перевищують встановлені пороги, повинні бути доведені до відома АМК, але 
не повинні переслідуватись до закінчення періоду очікування. Порогові значення, що вимагають 
повідомлення, були розкритиковані за перешкоджання АМК ефективно зосередитись на операціях, 
які з великою вірогідністю сприятимуть утворенню конкурентних концернів. Крім того, АМК не 
видав рекомендацій стосовно злиття, які б пояснювали методологію, що використовується для 
дозволу або заборони концентрацій.

 ■ Закон про конкуренцію стверджує, що Кабінет Міністрів України з міркувань суспільного інтересу 
може видавати дозвіл на певні дії чи злиття, попередньо  відхилені АМК як неприйнятні.

 ■ Обмеження на узгоджені дії подібні до тих, що діють в ЄС, але в Україні звільнення від блоків 
зобов’язань загалом є менш деталізованими, місцеві порядки і надалі спонукають компанії 
звертатися до АМК для угод про узгоджені дії.

 ■ Законодавство не диференціює дійсно серйозну картельну поведінку (фіксація цін, розподіл ринку, 
нечесні пропозиції цін або квоти виробництва/збуту) та інші типи картельної поведінки.

 ■ Картельні злочини не розглядаються як кримінальні правопорушення.61

 ■ Слідчі компетенції АМК є недостатніми, зокрема відсутність повноважень на проведення «обшуків 
без попереднього повідомлення» (передбачається, що фірми, звинувачені в картельній поведінці, 
добровільно надаватимуть свідчення своєї протиправної діяльності), а співпраця інстанції з 
міліцією, прокуратурою та іншими правоохоронними органами є незадовільною.62

 ■ Програма пом’якшення відповідальності поширюється лише на першого заявника, що знижує 
стимули для інших інформаторів.

 ■ Вибір юрисдикції з-поміж адміністративних та господарських судів не завжди є очевидним.

 ■ Контроль за злиттями послаблюється відсутністю інформації про кінцевих власників бізнесу, 
особливо стосовно офшорних компаній.

166. амК видається перевантаженим� На відміну від більшості органів нагляду за конкуренцією, він 
також займається питаннями закупівель. АМК проводить перевірки дотримання урядовими установами 
законів про держзакупівлі, розглядає ймовірні тендерні порушення з боку посередницьких фірм і видає 
дозволи на застосування процедур обмеження складу учасників торгів та закупівлі від єдиного джерела. 
Ці додаткові обов’язки поставили повноваження та ресурси АМК у важке становище. Крім того, АМК 
розглядає деякі справи, які можна було б залишити на розгляд судів, якби останні більш ефективно розглядали 
суперечки між компаніями з приводу скарг щодо недобросовісної конкуренції та порушень прав на товарний 
знак. Якби процедури приватизації були проведені з більшим наголосом на створення кількох юридичних 
осіб, що складають конкуренцію (на ринках, де вона можлива), АМК стикався б з меншою кількістю випадків 
зловживання пріоритетами, що також знизило б його завантаженість роботою. Існують також деякі недоліки 
в економічному регулюванні природних монополій з боку органів контролю, які збільшують навантаження 
на можливості виконавчого провадження АМК. За даними ОЕСР, «різноманітні вимоги до уважності 
і можливостей АМК вимагають від інстанції максимальних зусиль для підтримки високих показників 
виконання своєї місії».63

60 ОЕСР 2008a р. і UNCTAD 2013 р.
61 Денисенко і Нижник, 2013 р.
62 ОЕСР 2008b р.
63 ОЕСР 2008b р., с. 77.
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167. Перевантаженість амК сприяє незадовільному виконанню ним своїх обов’язків� Юристи-
практики узагальнюють, що АМК не в змозі здійснити розгляд заяв про надання дозволів на концентрацію 
у відведені терміни, а також що АМК іноді застосовує поверхневий підхід до справ, уникаючи розгляду 
глибинної конкуренційної динаміки. АМК відомо про такі висловлювання, він заявляє, що для підтримання 
високих показників ефективності йому необхідні додаткові ресурси. ОЕСР висунула загальні рекомендації з 
приводу розподілу бюджетних коштів,  в тому числі і для АМК.

168. Деякі процедури, передбачені законом, правилами та/або порядками є обтяжливими для 
амК� Наприклад, вимоги АМК до повідомлення про концентрацію передбачають представлення сторонам 
вичерпної документації, навіть від афілійованих осіб, які можуть не проявляти активності на ринках, 
що відповідають транзакції. Крім того, велика кількість міжнародних транзакцій, що не впливають на 
конкуренцію на українських ринках, тим не менше ініціюють порогові значення критеріїв контролю 
внутрішніх злиттів. АМК висловив зацікавленість у спрощенні порядку контролю злиттів. В інших сферах 
АМК має повноваження приймати всі переваги такої можливості.64 Зрештою, АМК міг би також полегшити 
розуміння та дотримання конкурентної нормативно-правової бази в межах приватного сектору, більш чіткого 
доносячи свої рішення та принципи до громадськості. Це також могло б підвищити ефективність його роботи.

169. спостерігаються скарги з приводу того, що амК не ефективно бореться зі зловживаннями 
сво го домінуючого становища монополістів� Щорічні доповіді АМК стверджують, що «Україна досі не 
створила систему протидії та запобігання монополіям, не узгодила своє антимонопольне законодавство 
відповідно до стандартів конкурентної політики ЄС, не систематизує та не відстежує порушення на 
сировинних ринках за галузями, не аналізує конкурентний статус суб’єктів господарювання, а також не 
перевіряє монопольні (домінантні) суб’єкти».65 Щодо паливно-енергетичного сектору, у звіті Аудиторської 
палати з приводу його регулювання у 2008–2011 рр. зазначається, що «існуюча система контролю монопольних 
компаній на українському енергетичному ринку, що її застосовує орган контролю та регулювання галузі, є 
неефективною, через це порушення ними законодавства набули системного характеру.66 Антимонопольний 
комітет часто не застосовував жодних відповідних заходів до порушників».67

170. Картельна поведінка і систематичне застосування штрафів також є напрямками, що потребують 
уваги� Близько половини обсягу навантаження АМК складають зловживання монопольним становищем, 
тоді як лише 4 відсотки його роботи зосереджується на узгоджених діях, і менше 3 відсотків стосується 
горизонтально узгоджених дій.68 Горизонтально узгоджені дії «в значній мірі вважаються найнебезпечнішою 
формою антиконкурентної поведінки суб’єктів господарювання, і тому повинні бути головним об’єктом 
правозастосовних зусиль»69, але намагання України викоренити такі махінації були недостатніми. Найбільш 
ефективним способом зупинити картелі полягає в накладенні серйозних санкцій та систематичному, 
ефективному та дієвому розслідуванні картельної поведінки. Аналіз, надрукований у Стратегічному плані 
компанії Шохнерр (Schoenherr Roadmap) 2010 року,70 виявив, що АМК України має недоліки в роботі з цих 
напрямків в порівнянні з іншими органами, що регулюють конкуренцію в країнах ЦСЄ.

171. амК не застосовує максимальні штрафи за порушення конкурентних законів� В деяких 
випадках він має право накладати штрафи, що втричі перевищують незаконно отриманий прибуток, і навіть 
якщо взяте зобов’язання не створило жодного обороту чи інформації, АМК  все одно може накласти штраф 
до 340 000 грн. (приблизно 32 000 євро). Порогові значення на ці суми визначаються і застосовуються в інших 
випадках. Тим не менш, багато експертів стверджують, що АМК рідко вдається до накладення максимальних 

64 Свечкар 2010 р.
65 За повідомленням Крамара 2012 р, с. 14.
66 Орган контролю та регулювання галузі – це Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері 

енергетики.
67 Крамар 2012 р.
68 ОЕСР 2008 р.
69 ОЕСР 2008b р., с. 92.
70 Щорічна публікація однієї з провідних центральноєвропейських юридичних фірм.
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штрафів, і, як наслідок, санкції часто не мають потрібного ефекту стримування.71 Крім того, фактично 
сплачується лише невелика частина штрафів, які накладає АМК. У звіті ОЕСР 2008 р. відзначається, що лише 
10 відсотків штрафів, накладених у 2004–2007 рр., були фактично сплачені (Таблиця 3). Якщо стягнення не 
сплачуються, АМК повинен звернутися до суду, щоб отримати відповідне рішення. Якщо, після винесення 
такого рішення, штраф і надалі не сплачується, розпорядження суду повинно бути направлене до Державної 
виконавчої служби України на стягнення. Згідно з доповіддю UNCTAD 2013 р., у 2012 році обсяг сплачених 
штрафів знизився до всього 5 відсотків, в значній мірі тому, що винні юридичні особи уникають виплати 
шляхом власної ліквідації, а після цього повторно реєструються як нові юридичні особи. Таким чином, 
навіть якщо АМК застосовує великі штрафи, вони не слугують ефективним стримуючим засобом.

Таблиця 3.  накладені та стягнені штрафи згідно з законами про конкуренцію та недобросовісну 
конкуренцію

рік
накладені штрафи стяГнені штрафи

Грн. (мільйонів) євро (мільйонів) Грн. (мільйонів) євро (мільйонів)

2012 814,7 74,0 40,6 3,7
2011 43,5 4,4
2010 27,1 2,7
2007 11,6 1,7 5,9 0,9
2006 23,5 3,7 3,5 0,6
2005 4,0 0,6 2,3 0,4
2004 2,9 0,5 1,7 0,3
2003 102,8 17,1 1,9 0,3

всього 144,8 23,6 15,3 2,5

Джерело: ОЕСР 2008 р., Крамар 2012 р. за 2010 та 2011 рр., і UNCTAD за 2012 р.

172. недостатня професійна підготовка суддів та прокурорів підриває імплементацію законодав-
ства в сфері конкурентної політики� Прокурори, як правило, не знайомі зі складнощами розслідування 
антиконкурентної поведінки. Навчання суддів також не сприяє ретельному аналізу економічної динаміки 
гри в різних випадках, адже воно ґрунтується на традиції цивільного права. За твердженням UNCTAD, судді 
повинні мати достатню спеціалізацію для «розуміння ширших наслідків конкуренції стосовно питань, що 
виходять за рамки чистого правозастосування”.72

173. Затримка в ухваленні законодавства про державну допомогу також обмежує конкуренцію на 
ринку� Угода про асоціацію між Україною та ЄС вимагає від України застосування правил надання державної 
допомоги, сумісних з законодавством ЄС.73 Логіка законодавства ЄС про державну допомогу полягає у 
забезпеченні того, щоб втручання держави не спотворювало конкуренцію і торгівлю на загальному ринку. 
Державна допомога зазвичай вважається несумісною із загальним ринком; тим не менш, вона є сумісною 
в деяких обставинах регіонального розвитку, горизонтальних задач (пов’язаних з малими та середніми 
підприємствами, зайнятістю, довкіллям, дослідженнями та розробками і т.д.) та галузевих субсидій. 
Нормативно-правова база ЄС надає методичні інструкції стосовно прийнятних типів допомоги, а також 
способів її застосування. Процес надання фірмам заохочень повинен бути чітким, прозорим і конкурентним. 
Адміністрація ЄС повинна бути поінформована про деякі типи схем державної допомоги.

71 Гейд 2010 р. Див. також Європейський огляд антимонопольного законодавства України за 2013 р. та Крамар (2012 р.).
72 UNCTAD 2013 р., с. 15.
73  Угода про асоціацію стверджує: «Будь-яка допомога, що надається Україні або країнам-членам Європейського 

Союзу за рахунок державних ресурсів, яка порушує або загрожує порушити конкуренцію шляхом створення більш 
сприятливих умов деяким підприємствам або виробництва певних товарів, є несумісною з належним функціонуванням 
цієї Угоди, оскільки вона може вплинути на торговельні відносини між Учасниками» (Стаття 262).
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174. наприкінці цього року очікується затвердження нового закону про державну допомогу� Вже на 
початку 2005 року проект закону про державну допомогу повинен був бути ухваленим «найближчим часом». 
Проект закону про державну допомогу суб’єктам підприємництва був розроблений АМК за підтримки 
проекту, що фінансується ЄС, описаного далі в параграфі 16974, затверджений Кабінетом Міністрів, і 
представлений на затвердження Верховної Ради в серпні 2012 року. Але голосування за нього ще не відбулося. 
Багато українських урядових інстанцій застосовують програми державної допомоги, і АМК необхідно надати 
повноваження  оцінювати та забороняти таку допомогу, на основі її ймовірного антиконкурентного ефекту. 
В межах проекту, фінансованого ЄС, був виданий ознайомчий довідник з державної допомоги,  а також 
підготований проект методичних рекомендацій, шаблонів та інструкцій щодо інвентаризації державної 
допомоги, яка буде вимагатись законом. Проект також передбачав відповідну підготовку та поетапні заходи 
з інформування громадськості.

175. Зрештою, амК потребує нарощування потенціалу та покращення політики управління 
персоналом для усунення недоліків, вказаних у доповіді про завершення проекту, що фінансувався Єс� 
Доповідь Хольцера вказує на те, що АМК потерпає від великої плинності кадрів, участь АМК у ОЕСР, UNCTAD, 
МКМ та інших міжнародних конференціях не дає суттєвого навчального ефекту, і на той факт, що «рішення 
АМК не оприлюднюються в частині правових обговорень їх ухвалення, ефект навчання серед співробітників 
АМК також обмежений, хоча кількість ухвалених рішень є значною (більше 2000 рішень на рік)».75

176. нещодавно амК сформулював нові політичні та правозастосовні пріоритети� Проект Закону 
про «Загальнодержавну програму розвитку конкуренції на 2014–2024 рр.» має ряд важливих пріоритетів, 
зокрема приведення у відповідність до нормативів ЄС, підвищення ефективності в реалізації державної 
допомоги, вдосконалення організаційної структури монополізованих ринків сировини, посилення 
слідчих повноважень, зменшення перешкод для входження фірм на ринок, а також посилення залучення 
громадянського суспільства. 

177. амК також бере участь у заходах з підготовки та створення потенціалу, особливо через проект 
за підтримки Єс «Гармонізація системи конкурентоспроможності та державних закупівель україни 
зі стандартами Єс»�76 Проект допоміг державним органам розробити концепцію і проект плану дій для 
«Загальнодержавної програми розвитку конкуренції на 2014–2024 рр.»; він надав рекомендації щодо внесення 
змін до Закону про конкуренцію в деяких конкретних, технічних напрямках; а також він поглибив розуміння 
АМК принципів та  методик в таких напрямках, як штрафи та прозорість ухвалення рішень компетентних 
установ. Він також посприяв організаційному укріпленню, підготовці та відвіданню АМК міжнародних 
конференцій; допоміг розробити проекти змін та доповнень у законодавство про державні закупівлі. Існують 
додаткові ініціативи в галузі конкурентного законодавства і політики, які здійснюють самі українські органи 
влади, а також зобов’язання України в рамках проекту Угоди про асоціацію та Угоди про партнерство і 
співробітництво з Європейським Союзом.77

178. однак розвиток конкуренції вимагатиме більш фундаментальних реформ� У доповіді 
про завершення проекту за фінансової підтримки ЄС з конкуренції, державної допомоги та державних 
закупівель зазначається, що «готовність до змін української системи відповідно до [розвитку подій в ЄС 
та США] є обмеженою», пояснюючи таку обмежену політичну волю проблемами з політичною економією 
і верховенством закону.78 Додаткові проблеми включають в себе, наприклад, те, що окремі особи чи групи 
не зможуть впливати на державні установи з метою ухвалення сприятливих рішень, які зможуть захистити 
їхні економічні інтереси. Подолання цього потребуватиме глибоких організаційних реформ в довгостроковій 
перспективі, в тому числі (i), реформи судової системи та законодавчої системи в цілому, (ii) реформи 

74 «Гармонізація системи конкурентоспроможності та державних закупівель України зі стандартами ЄС».
75 Хольцер 2013 р., с. 38.
76 Проект, що здійснюється в рамках програми «Технічної допомоги Співдружності Незалежних Держав» (ТАСІС) 

ЄС, спрямований на сприяння переходу до ринкової економіки і зміцнення демократії та верховенства закону в 
країнах-партнерах у Східній Європі та Центральній Азії. Див. звіт про завершення цього проекту (Хольцер 2013 р.).

77 Див. Хольцер 2013 р.
78 Хольцер 2013 р., с. 38
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державного управління, (iii) реформи наглядових органів і (iv) посилення організаційної прозорості та 
підзвітності. Ці реформи є складними і політично нелегкими. Вони вимагатимуть ефективного керування та 
підтримки «перших перемог».

179. Посилення конкуренції несе великі потенційні вигоди� Ознаки поліпшення управління нададуть 
більше впевненості вітчизняним та іноземним інвесторам. Це призведе до підвищення економічної актив-
ності, створення нових робочих місць, стимулювання зростання підприємництва і полегшення переходу до 
більш динамічної економіки. Це також підштовхне Україну вперед на шляху європейської інтеграції. 

180. нижче перераховані конкретні рекомендації щодо вдосконалення конкурентного законодав-
ства та політики� Ці рекомендації в цілому узгоджені з проектом Закону про «Загальнодержавну програму 
розвитку конкуренції на 2014–2024 рр.», доповіддю експертної оцінки UNCTAD 2013 р., а також доповідями 
експертних оцінок ОЕСР і Хольцера 2012 і 2013 рр.

Політичні рекомендації

Запропоновані 
реформи

рекомендовані  
короткострокові Заходи

рекомендовані  
середньострокові Заходи

Розвиток 
конкуренції

 � Внесення змін до Господарського кодексу з метою 
усунення протиріч із законодавством про захист 
конкуренції.

 � Введення в дію Закону «Про надання державної 
допомоги підприємствам» і запровадження ефек-
тивної системи контролю за наданням антиконку-
рентної державної допомоги, як це передбачено 
умовами Угоди про асоціацію з ЄС. 

 � Розширення слідчих повноважень і можливостей 
АМК щодо збору інформації про правопорушення.

 � Коригування пріоритетів правозастосування для 
зосередження на найсуттєвіших порушеннях кон-
курентного законодавства.

 � Змінення критеріїв для обов’язкового повідомлен-
ня про злиття/об’єднання та зловживання моно-
польним становищем на ринку, щоб зосередити 
увагу на операціях, які можуть негативно вплинути 
на конкуренцію, зокрема приховування компанія-
ми своїх справжніх власників. 

 � Ширше використання звільнень від  блоків зо-
бов’язань з горизонтальних і вертикальних обме-
жень конкуренції.

 � Видання та публікація відповідних рекомендацій, 
зокрема зі злиття та запобігання зловживанню мо-
нопольним становищем.

 � Вдосконалення процедури накладення та стяг-
нення грошових штрафів, які накладаються АМК, 
зокрема шляхом переслідування умисних право-
порушень.

 � Внесення змін до програми пом’якшення відпо-
відальності, щоб дозволити надання такої можли-
вості кільком заявникам.

 � Підвищення прозорості рішень шляхом оприлюд-
нення їх повного тексту на веб-сайті АМК.

 � Розширення міжнародного співробітництва, зокре-
ма шляхом створення ефективних домовленостей з 
партнерами в Європейському Союзі.

 � Зміцнення заходів, спрямованих на пропагування 
необхідності захисту конкуренції, та проведення 
роз’яснювальної роботи з населенням.

 � Прийняття законодавчих змін і 
доповнень із метою гармонізації 
законодавства України про захист 
конкуренції зі стандартами ЄС. 

 � Посилення фактичної політичної 
незалежності АМК.

 � Розширення його співпраці з ін-
шими правоохоронними та слід-
чими органами України.

 � Розмежування компетенції судів 
щодо розгляду справ про порушен-
ня конкуренції.

 � Встановлення ефективних штра-
фів за серйозні порушення конку-
рентного законодавства.

 � Надання АМК необхідних ресур-
сів для дотримання ним високих 
стандартів з метою ефективного 
виконання своєї місії.

 � Вдосконалення дослідницьких та 
аналітичних навичок персоналу 
АМК, в тому числі регіональних 
підрозділів.

 � Зменшення навантаження на АМК 
щодо питань, які не належать до 
його основних функцій, зокрема 
регулювання природних монопо-
лій, державних закупівель і вико-
ристання торговельних марок.

 � Завершення інституційної рефор-
ми АМК відповідно до проекту 
«Загальнодержавної програми 
розвитку конкуренції на 2012–
2024 рр.».

 � Робота щодо створення «культури 
конкуренції» в ділових колах.

 � Ширше застосування ринкових 
досліджень з метою кращого спо-
стереження за рівнем розвитку 
конкуренції.
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Заключні зауваження

181. україна загалом має чимало переваг, завдяки яким у неї є шанс у майбутньому перетворитися 
на одну з наймогутніших європейських держав�  Одна з переваг полягає у вигідному географічному 
розташуванні, оскільки країна має прямий доступ до ринків ЄС та СНД, відносно якісний людський 
капітал та багаті природні ресурси. Україна також має родючі землі, відносно розвинену інфраструктуру 
та потужну промислову базу на сході країни. Крім того, вона володіє значним потенціалом для розширення 
своїх виробничих потужностей за умови впровадження найкращих іноземних технологій та практик. У разі 
доцільного використання всіх цих переваг Україна має всі шанси в недалекому майбутньому наблизитися до 
розвинених країн за рівнем економіки.

182. Проте україна досі не навчилася ефективно використовувати свої унікальні переваги для 
підвищення своєї конкурентоздатності та прискорення темпів економічного зростання� Вона досі 
лишається однією з найвідсталіших європейських країн. Рівень доходів населення країни на сьогоднішній 
день знизився у порівнянні з показниками на початку періоду переходу до ринкової економіки та є нижчим 
від аналогічних показників сусідніх країн, які розпочали перехід до нового режиму економіки на тому ж 
рівні.  Експерти прогнозують, що у короткостроковій перспективі Україні не вдасться наздогнати сусідні 
країни за рівнем доходів своїх громадян.

183. Приватний сектор не має сприятливих умов для повноцінного розвитку� Дані, що наводяться 
в цьому документі, свідчать про певний застій у розвитку приватного сектору з 1991 року. Протягом 
останніх двадцяти років структура національного експорту майже не змінилась, як і якість товарів і 
послуг, ціна на які розраховується з урахуванням додаткової вартості, практично не покращилась. Україна 
досі відстає від своїх сусідів за економічними показниками та темпами зростання продуктивності. 
Обсяги прямих іноземних інвестицій у галузі виробництва, орієнтовані на експорт, що є рушійною силою 
промислової реструктуризації, лишаються незначними, а обмін науково-технічними досягненнями та ноу-
хау з сусідніми державами, які нещодавно приєдналися до ЄС, практично не відбувається. Роль МСП у 
розвитку офіційної економіки досить обмежена. Одним словом, за висновками експертів, нинішні ринкові 
умови не є достатньо сприятливими для розвитку підприємництва в Україні, що негативно позначається 
на перспективах її економічного зростання.

184. нехтування економічними можливостями можна пояснити відсутністю сприятливих умов 
для підприємництва� Згідно з даними міжнародних рейтингів, Україна істотно відстає від своїх сусідів 
за показниками ефективності бізнесу, організації управління, протидії корупції, конкурентоздатності й 
економічної свободи. Дослідженню громадської думки серед представників національного приватного 
сектору приділяється недостатня увага. Відсутність сприятливого середовища для бізнесу є перешкодою для 
відкриття нових фірм, змушує вже існуючі фірми вдаватися до незаконних методів ведення підприємницької 
діяльності, знижує мотивацію до розвитку та підвищення своєї конкурентоздатності.

185. Щоб змінити ситуацію, україні слід перейняти досвід більш успішних держав – нових членів, 
так званих «Єс-10», які продемонстрували рішучі спроби покінчити зі своїх минулим та запровадити у 
себе принципи ефективної ринкової економіки� Перед країною стоїть завдання розірвати «замкнене коло» 
неефективного врядування, неналежного захисту прав власності та несприятливих умов для підприємництва, 
що пов’язані з впливом приватних структур на державну політику, корупцією та низькій політичній культурі. 
В іншому випадку приватний сектор не матиме жодних перспектив та продовжуватиме гальмувати розвиток 
національної економіки.

186. у цьому документі представлені рекомендації щодо можливих методів стимулювання 
розвитку приватного сектору шляхом удосконалення нормативно-правової бази, полегшення доступу 
до фінансування та розвитку конкуренції� На підставі проведеного дослідження, а також результатів 
обговорень з Урядом, представниками приватного сектору, наукової спільноти та недержавними організаціями 
(НДО) експерти надали свої висновки щодо ситуації в кожній з трьох розглядуваних проблемних сфер. 
На думку фахівців, перш за все необхідно зосередитись на усуненні перешкод для розвитку приватного 
сектору, серед яких: труднощі з отриманням дозволів, ліцензій, проходженням сертифікації та перевірок; 
висока вартість фінансування; недостатнє інформування про кредитні можливості; неналежне впровадження 
політик, спрямованих на розвиток конкурентоспроможності. У цьому документі представлені коротко- та 
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середньострокові рекомендації, у тому числі щодо реформ, спрямованих на досягнення негайних результатів. 
Їх упровадження не потребує значних часових та фінансових ресурсів, але має вагомий вплив на розвиток 
економіки.

187. однак, за висновками експертів, для досягнення економічного зростання україна повинна 
провести ряд більш глибоких реформ� Перед Україною наразі стоїть завдання з виріше ння проблем 
підвищення макроекономічної та фінансової стабільності, ефективності управління у сфері державного 
сектору, обміну технологіями й інноваціями, захисту прав власності та забезпечення незалежності судової 
влади. Однак, перш за все, Україна повинна вжити заходів з подолання впливу приватних структур на державну 
політику та корупції, що є основними причинами економічної відсталості, а також з підвищення політичної 
відповідальності та ефективності державного управління. На думку експертів, причини несприятливих умов 
для підприємництва в Україні все ж потребують глибшого вивчення, однак незаперечною є необхідність 
протидії впливу приватних структур на державну політику та корупції шляхом підвищення відкритості 
законодавчого процесу, ефективності аналізу регуляторного впливу (АРВ) нових законів, забезпечення 
повної прозорості та залучення громадськості до процедури державних закупівель та контролю за цільовим 
використанням державної допомоги, удосконалення механізму координування політики з боку об’єднань в 
межах приватного сектору, зокрема, тих, що представляють МСП.

188. Прийняття угоди про асоціацію та угоди про ПвЗвт з Єс є історичним шансом усунути 
багато причин, що зумовлюють гальмування розвитку української економіки� Обидві угоди, особливо 
якщо вони будуть ефективно запроваджені,  можуть сприяти активізації політичних та громадських сил 
– прибічників реформування, що так необхідно зараз українській економіці, в результаті чого з’явиться 
перспектива покращення ефективності державного управління, досягнення незалежності судової влади, а 
також розвитку конкуренції на ринку товарів і послуг.

189. Ризик повернення у минуле� Країна має два шляхи: продовжувати балансувати або тору вати шлях 
до економічного процвітання. Досягнення цієї мети можливе лише за умови існування відповідального, 
рішучого та послідовного керівництва, а також зміни підприємницької культури в країні. Умови сьогодення 
вимагають реформ.
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Додаток 1

Затверджено

нацІональниЙ План ДІЙ
на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки  

«Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» 
стислий виклад світового банку79

VI. дереГуляція, роЗвиток підприємництва та реформування надання  
адміністративних послуГ

вхід та вихід з бізнесу

63 спрощення 
порядку 
відкриття 
бізнесу

63�1� Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про вне-
сення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкрит-
тя бізнесу, яким передбачити, зокрема:

 � подання державному реєстратору під час проведення державної реєстрації юри-
дичних осіб та фізичних осіб – підприємців – відомостей, необхідних для реє-
страції такої особи органами державної податкової служби як платника податку 
на додану вартість, єдиного податку, інших податків та зборів (у разі, якщо відпо-
відно до закону чи за рішенням особи передбачено реєстрацію особи як платника 
відповідного податку);

 � скасування вимоги щодо отримання реєстраційного збору за проведення держав-
ної реєстрації юридичної особи та фізичної особи – підприємця;

 � здійснення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприєм-
ців – шляхом подання електронних документів без обов’язкового використання 
електронного цифрового підпису (з використанням інших способів ідентифікації 
особи);

 � встановлення принципу провадження господарської діяльності суб’єктами при-
ватного права без застосування печаток

63�2� Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про вне-
сення змін до Податкового кодексу України щодо:

 � скасування обов’язку суб’єктів господарювання звертатися до органів державної 
податкової служби для реєстрації як платника податку на додану вартість, єдино-
го податку, інших податків та зборів у разі, якщо відповідні відомості були нада-
ні державному реєстратору під час проведення державної реєстрації юридичної 
особи чи фізичної особи – підприємця;

 � скорочення строку повідомлення банками та іншими фінансовими установами 
органів державної податкової служби про відкриття рахунків платників податків, 
а також строку повідомлення органами державної податкової служби банків та 
інших фінансових установ про взяття або відмову у взятті таких рахунків на облік

79 Вибрані найважливіші факти з Національного плану дій на 2013 рік. Неофіційний переклад.
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VI. дереГуляція, роЗвиток підприємництва та реформування надання  
адміністративних послуГ

спрощення дозвільної системи та сфери ліцензування

66 удосконалення 
процедур 
отримання 
документів 
дозвільного 
характеру

66�1� Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про 
внесення змін до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської 
діяльності», яким передбачити, зокрема:

 � видачу адміністратором у центрах надання адміністративних послуг суб’єктам 
господарювання документів дозвільного характеру (переоформлення, видача ду-
блікатів, анулювання), оформлених центральними органами виконавчої влади;

 � віднесення до виключної компетенції суду прийняття рішень щодо анулювання 
документа дозвільного характеру на підставі звернення дозвільного органу у разі 
встановлення ним факту подання суб’єктом господарювання недостовірної ін-
формації або виявлення порушень законодавства під час провадження господар-
ської діяльності, на яку видано документ дозвільного характеру

66�2� Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України, які регулюють відносини, 
пов’язані з одержанням документів дозвільного характеру, щодо їх приведення у 
відповідність із нормами законів України «Про адміністративні послуги» та «Про 
дозвільну систему у сфері господарської діяльності»

66�3� Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про 
внесення змін до Закону України «Про радіочастотний ресурс України» та інших 
законодавчих актів України щодо позбавлення державного підприємства «Україн-
ський державний центр радіочастот» владних повноважень, зокрема щодо надання 
адміністративних послуг та участі у заходах державного нагляду (контролю)

66�4� Видання Кабінетом Міністрів України актів про затвердження порядків видачі 
документів дозвільного характеру, необхідність отримання яких передбачена Зако-
ном України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської 
діяльності»

66�5� Видання Кабінетом Міністрів України акта про внесення змін до постано-
ви Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 року № 725 «Про затвердження 
переліку певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів гос-
подарської діяльності, які не можуть провадитися на підставі подання декларації 
відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам зако-
нодавства» щодо виключення із зазначеного переліку документів дозвільного ха-
рактеру, необхідність отримання яких не передбачена Законом України «Про Пере-
лік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»
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VI. дереГуляція, роЗвиток підприємництва та реформування надання  
адміністративних послуГ

68 вдосконалення 
механізму 
державного 
регулювання 
видачі 
документів 
дозвільного 
характеру у 
сфері охорони 
навколишнього 
природного 
середовища

68�1� Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України, яким передбачити, зокрема:

 � віднесення до повноважень місцевих органів виконавчої влади прийняття рішен-
ня щодо видачі документів дозвільного характеру на здійснення операцій у сфері 
поводження з небезпечними відходами;

 � обов’язкове щорічне інформування місцевими органами виконавчої влади Мін-
природи України щодо показників загального обсягу утворення відходів у ре-
гіонах;

 � визначення строку дії документів дозвільного характеру у сфері поводження з 
відходами не менш як три роки;

 � скасування вимог щодо отримання лімітів на утворення відходів;

 � скасування ліцензування господарської діяльності із збирання і заготівлі окремих 
видів відходів як вторинної сировини (згідно з переліками, що визначаються Ка-
бінетом Міністрів України);

 � скорочення переліку документів, що подаються суб’єктами господарювання для 
отримання дозвільних документів у сфері поводження з відходами, та встанов-
лення заборони щодо проведення на платній основі додаткової експертизи таких 
документів;

 � звільнення від одержання дозвільних документів на здійснення операцій у сфері 
поводження з відходами суб’єктів господарювання – виробників відходів, які за 
показником загального обсягу утворення відходів не підлягають включенню до 
Реєстру об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів;

 � запровадження щорічного подання такими суб’єктами через дозвільні центри, 
центри надання адміністративних послуг декларацій про відходи і безкоштовної 
реєстрації таких декларацій;

 � скасування погодження видачі документів дозвільного характеру в галузі управ-
ління і контролю за використанням і охороною вод та відтворенням водних ре-
сурсів центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику 
із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони і раціонального 
використання вод та відтворення водних ресурсів

68�2� Видання Кабінетом Міністрів України акта щодо визначення порядку видачі 
дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами

69 спрощення 
дозвільної 
системи у сфері 
містобудування

69�1� Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про вне-
сення змін до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», яким 
передбачити, зокрема:

 � затвердження Кабінетом Міністрів України порядку віднесення об’єкта будів-
ництва до ІІІ–V категорій складності та порядку підключення закінченого будів-
ництвом об’єкта до інженерних мереж (крім електричних та газових мереж);

 � право замовника будівництва на застосування автономних систем інженерного 
забезпечення незалежно від наявності на відповідній території необхідного інже-
нерного забезпечення;
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69 спрощення 
дозвільної 
системи у сфері 
містобудування

 � скасування реєстрації органом державного архітектурно-будівельного контролю 
декларацій про початок виконання підготовчих та будівельних робіт;

 � право замовника оскаржити всуді рішення щодо повернення декларації про го-
товність об’єкта до експлуатації та відмову у видачі сертифіката, що підтверджує 
прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, які належать до IV 
і V категорій складності;

 � розміщення на офіційних веб-сайтах відповідних інспекцій державного архітек-
турно-будівельного контролю інформації щодо: отриманих повідомлень про по-
чаток виконання будівельних робіт, поданих декларацій про початок виконання 
підготовчих робіт, декларацій про початок виконання будівельних робіт, виданих 
дозволів на виконання будівельних робіт для забезпечення вільного та безоплат-
ного доступу до зазначеної інформації

69�2� Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про вне-
сення змін до деяких законів України щодо приведення законів України, якими ре-
гулюються питання підключення до інженерних мереж, у відповідність із нормами 
Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»

69�3� Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про вне-
сення змін до деяких законодавчих актів України, яким передбачити, зокрема:

 � скасування вимог отримання дозволу на переобладнання, перепланування жит-
лового будинку або приміщення без втручання у несучі конструкції;

 � визначення умов реконструкції і капітального ремонту житлового будинку, при-
міщення (квартири);

 � встановлення відповідальності за виконання будівельних робіт із реконструкції 
чи капітального ремонту квартири у багатоквартирному житловому будинку без 
отримання документа (декларації, дозволу), який дає право на виконання таких 
робіт, наведення недостовірних даних у такому документі, а також за експлуата-
цію не прийнятих в експлуатацію реконструйованих чи капітально відремонто-
ваних квартир

69�4� Затвердження складу, змісту, порядків надання технічних умов щодо інженер-
ного забезпечення об’єкта будівництва та порядків визначення вартості послуг з їх 
надання
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69 спрощення 
дозвільної 
системи у сфері 
містобудування

69�5� Приведення Порядку видачі будівельного паспорта забудови земельної ділян-
ки, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства України від 5 липня 2011 року № 103, у відпо-
відність із вимогами Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», 
яким передбачити, зокрема:

 � надання будівельного паспорта не пізніше ніж через десять робочих днів з дня 
надходження відповідної заяви та визначеного пакета документів;

 � скасування вимоги щодо обов’язкового включення до складу будівельного 
паспорта технічних умов щодо інженерного забезпечення;

 � скасування норми щодо підготовки спеціально уповноваженим органом місто-
будування та архітектури вимог щодо забудови земельної ділянки як окремого 
документа

69�6� Підготовка та видання роз’яснень щодо процедур отримання документів доз-
вільного характеру у сфері будівництва для забудовників – фізичних та юридич-
них осіб (залежно від складності об’єкта будівництва), розміщення друкованих 
примірників роз’яснень у дозвільних центрах, центрах надання адміністратив-
них послуг, приміщеннях уповноважених органів містобудування та архітектури 
і органів державного архітектурно-будівельного контролю, у яких здійснюється 
прийом забудовників, з одночасним розміщенням електронної версії роз’яснень 
на офіційних веб-сайтах зазначених органів

69�7� Приведення у відповідність із Законом України «Про регулювання містобудів-
ної діяльності» нормативно-правових актів місцевих органів виконавчої влади

70 Подальше 
скорочення 
видів 
господарської 
діяльності, що 
підлягають 
ліцензуванню

70�1� Подання для внесення Президентом України проекту Закону України про 
внесення змін до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської 
діяльності» та інших законодавчих актів України щодо скорочення більше ніж на 
50 відсотків кількості видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню

Посилення захисту прав інвесторів

71 Підвищення 
рівня захисту 
прав інвесторів

71�1� Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесто-
рів, яким передбачити, зокрема, право акціонера на звернення з позовом до суду 
в інтересах товариства (похідним позовом) у передбачених законом випадках 
(зокрема, стосовно визнання недійсними значних правочинів, правочинів, щодо 
вчинення яких є зацікавленість)
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Реформування митних процедур

75 скорочення 
кількості 
документів, 
що подаються 
до митного 
оформлення

75�1� Упровадження замість митної декларації використання залежно від виду 
транспорту накладних (УМВС, ЦІМ/УМВС, ЦІМ) у вигляді електронного доку-
мента для товарів, що не є підакцизними

Державний нагляд (контроль)

76 впорядкування 
та 
вдосконалення 
процедури 
здійснення 
державного 
нагляду 
(контролю) 
у сфері 
господарської 
діяльності, 
зменшення 
кількості 
здійснення 
заходів 
державного 
нагляду 
(контролю), 
у тому числі 
шляхом 
усунення 
дублювання 
функцій 
органів нагляду 
(контролю)

76�1� Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України 
про внесення змін до Закону України «Про основні засади державного нагляду 
(контролю) у сфері господарської діяльності», яким передбачити, зокрема:

 � скорочення переліку відносин, пов’язаних із здійсненням державного нагляду 
(контролю) у сфері господарської діяльності, на які не поширюється дія Закону;

 � обов’язкове розміщення на офіційних веб-сайтах органів державного нагляду 
(контролю) нормативно-правових актів, дотримання яких перевіряється під час 
здійснення заходів державного нагляду (контролю), та заборони перевіряти до-
тримання вимог тих актів, до яких не забезпечено вільний та безоплатний доступ 
суб’єктів господарювання;

 � проведення комплексної планової перевірки суб’єкта господарювання протягом ка-
лендарного року разом з органами державного нагляду (контролю), які відповідно 
до закону можуть здійснювати такі заходи;

 � затвердження Кабінетом Міністрів України порядку формування та виконання пла-
нів проведення комплексних заходів державного нагляду (контролю);

 � оприлюднення планів проведення комплексних заходів державного нагляду (конт-
ролю) на офіційному веб-сайті органу державної влади, що забезпечує реалізацію 
державної політики у сфері нагляду (контролю) у господарській діяльності, та на 
офіційних веб-сайтах органів державного нагляду (контролю) до 20 грудня року, 
що передує плановому;

 � виключення з переліку підстав для проведення позапланових заходів державного 
нагляду (контролю) звернень юридичних осіб та для проведення таких заходів за 
зверненнями фізичних осіб у випадках, якщо у зверненні не доведено, що внаслі-
док порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства автору (авторам) 
звернення завдано матеріальної шкоди або ж порушено гарантоване Конституцією 
України право на належні, безпечні та здорові умови праці, безпечне для життя і 
здоров’я довкілля, безпечність продукції, робіт і послуг;

 � створення інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю), 
яка повинна містити відомості про суб’єктів господарювання, автоматичне відне-
сення суб’єктів господарювання до груп залежно від ступеня ризику від прова-
дження господарської діяльності, періодичність проведення планових заходів кож-
ним із органів державного нагляду (контролю), які відповідно до закону можуть 
здійснювати такі заходи, а також відомості про всі проведені перевірки суб’єкта 
господарювання (планові та позапланові), зокрема про: дату перевірки, посадових 
осіб органів державного нагляду (контролю), що брали участь у заході, підстави 
для проведення позапланової перевірки, а також інформацію, що міститься в акті 
перевірки, рішення органів державного нагляду (контролю) за результатами прове-
деної перевірки;
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76 впорядкування 
та 
вдосконалення 
процедури 
здійснення 
державного 
нагляду 
(контролю) 
у сфері 
господарської 
діяльності, 
зменшення 
кількості 
здійснення 
заходів 
державного 
нагляду 
(контролю), 
у тому числі 
шляхом 
усунення 
дублювання 
функцій 
органів нагляду 
(контролю)

 � розміщення на офіційних веб-сайтах органів державного нагляду (контролю) 
узагальненої інформації про результати проведених заходів державного нагляду 
(контролю) та виявлені типові порушення, роз’яснень щодо змісту відповідних 
вимог нормативно-правових актів;

 � визначення порядку оскарження суб’єктами господарювання дій органів держав-
ного нагляду (контролю), їх посадових осіб та рішень органів державного нагля-
ду (контролю);

 � встановлення адміністративної відповідальності посадових осіб органів держав-
ного нагляду (контролю) за порушення порядку здійснення планових та позапла-
нових заходів державного нагляду (контролю)

76�2� Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про вне-
сення змін до законодавчих актів України з питань здійснення державного нагляду 
(контролю) у сфері господарської діяльності, яким передбачити, зокрема:

 � визначення переліку органів державного нагляду (контролю), сфер їх нагляду 
(контролю) та предмет їх контрольно-наглядових повноважень;

 � приведення законодавчих актів України, якими центральні органи виконавчої вла-
ди керуються під час здійснення заходів державного нагляду (контролю), у відпо-
відність із Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) 
у сфері господарської діяльності»

76�3� Розроблення та подання Президентові України для внесення на розгляд Вер-
ховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до деяких законо-
давчих актів України щодо застосування заходів реагування до суб’єктів господа-
рювання, в якому передбачити, зокрема:

 � застосування заходів реагування до суб’єктів господарювання (зупинення 
виробництва (виготовлення) або реалізації продукції, робіт, надання послуг 
тощо) виключно за рішенням адміністративного суду в усіх сферах державно-
го нагляду (контролю);

 � визначення випадків, за яких застосування інших заходів реагування до суб’єк-
тів господарювання здійснюється органами державного нагляду (контролю) з 
обов’язковим підтвердженням обґрунтованості вжитих ним заходів реагування 
у сфері державного нагляду (контролю);

 � визначення особливостей провадження у справах щодо підтвердження обґрун-
тованості вжитих органами державного нагляду (контролю) заходів реагування 

76�4� Затвердження Кабінетом Міністрів України порядку формування та виконан-
ня планів проведення комплексних заходів державного нагляду (контролю)

76�5� Затвердження Кабінетом Міністрів України Програми створення інтегрованої 
автоматизованої системи державного нагляду (контролю)
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VI. дереГуляція, роЗвиток підприємництва та реформування надання  
адміністративних послуГ

76 впорядкування 
та 
вдосконалення 
процедури 
здійснення 
державного 
нагляду 
(контролю) 
у сфері 
господарської 
діяльності, 
зменшення 
кількості 
здійснення 
заходів 
державного 
нагляду 
(контролю), 
у тому числі 
шляхом 
усунення 
дублювання 
функцій 
органів нагляду 
(контролю)

76�6� Створення пілотної версії інтегрованої автоматизованої системи державного 
нагляду (контролю) на базі Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізич-
них осіб-підприємців, що дозволяє забезпечити автоматичне віднесення суб’єктів 
господарювання до груп залежно від ступеня ризику від провадження господар-
ської діяльності і періодичність проведення планових заходів кожним з органів дер-
жавного нагляду (контролю)

76�7� Видання Кабінетом Міністрів України актів про перегляд критеріїв оцінки сту-
пеня ризику від здійснення господарської діяльності з метою:

 � зменшення кількості та частоти здійснення перевірок;

 � перегляду критеріїв, за якими суб’єкти господарювання відносяться до найвищої 
та середньої групи ризику, з метою звуження кола таких суб’єктів господарювання

76�8� Затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами здійс-
нення планових заходів державного нагляду (контролю), забезпечивши, зокрема:

 � їх відповідність методичним рекомендаціям щодо розроблення переліків питань 
для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) з урахуванням 
ступенів ризику від провадження господарської діяльності, а також типовим фор-
мам актів, які складаються за результатами планових заходів державного нагляду 
(контролю);

 � визначення вичерпного переліку питань, щодо яких здійснюється державний наг-
ляд (контроль);

 � унеможливлення (заборона) здійснення заходів державного нагляду (контролю) з 
питань, що не зазначені у формі акта

76�9� Забезпечення вільного та безоплатного доступу суб’єктів господарської діяль-
ності до нормативно-правових актів, дотримання яких перевіряється під час здійс-
нення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю), шляхом 
розміщення таких актів на офіційних веб-сайтах контролюючих органів

76�10� Видання нормативно-правових актів щодо створення дієвого механізму 
координації діяльності органів державного нагляду (контролю), передбачивши 
забезпечення єдиного методологічного підходу до розроблення проектів норма-
тивно-правових актів у сфері державного нагляду (контролю), зокрема щодо відне-
сення суб’єктів господарювання до відповідних ступенів ризику, підготовки уніфі-
кованих форм актів, що складаються за результатами заходів державного нагляду 
(контролю), а також залучення до цієї роботи представників бізнес-асоціацій та 
неурядових організацій

77 оптимізація 
роботи органів 
державного 
нагляду 
(контролю), 
усунення 
дублювання їх 
функцій

77�1� Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про 
внесення змін до деяких законів України щодо усунення дублювання функцій цен-
трального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду 
(контролю) в агропромисловому комплексі (Державній інспекції сільського госпо-
дарства України), передбачивши передачу його повноважень іншим центральним 
органам виконавчої влади, зокрема:
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VI. дереГуляція, роЗвиток підприємництва та реформування надання  
адміністративних послуГ

77 оптимізація 
роботи органів 
державного 
нагляду 
(контролю), 
усунення 
дублювання їх 
функцій

 � за додержанням законодавства з охорони праці – центральному органу виконав-
чої влади, що реалізує державну політику з промислової безпеки, охорони праці 
(Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки України);

 � за додержанням вимог стандартів, технічних умов, інших нормативних докумен-
тів, пов’язаних з якістю та безпечністю сільськогосподарської продукції, нагля-
дом і координацією виконання цільових програм і заходів, спрямованих на ви-
робництво радіологічно безпечної сільськогосподарської продукції, контролем 
вмісту в ній радіонуклідів – центральному органу виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у галузі ветеринарної медицини, безпечності харчових про-
дуктів, сферах карантину та захисту рослин, охорони прав на сорти рослин, дер-
жавного нагляду (контролю) за племінною справою у тваринництві (Державній 
ветеринарній та фітосанітарній службі України);

 � за здійсненням контролю на підприємствах, в установах і організаціях агропро-
мислового виробництва всіх форм власності за пожежною безпекою – централь-
ному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах пожеж-
ної і техногенної безпеки (Державній службі України з надзвичайних ситуацій);

 � за виконанням законодавства у сфері захисту прав споживачів – центральному 
органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного 
контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів (Державній 
інспекції України з питань захисту прав споживачів);

 � за здійсненням контролю на підприємствах, в установах і організаціях агропро-
мислового виробництва всіх форм власності за безпекою дорожнього руху – 
центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 
державну політику у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху (Міністерству 
внутрішніх справ України);

 � щодо здійснення перевірок закладів з підготовки, перепідготовки і підвищення 
кваліфікації трактористів-машиністів – центральному органу виконавчої влади, 
що реалізує державну політику у сферах освіти і науки (Міністерству освіти і 
науки України);

 � щодо проведення лабораторних аналізів стану забруднення земель, у тому числі 
радіоактивного, в зонах безпосереднього впливу викидів і скидів підприємствами 
забруднюючих речовин, а також у разі виникнення аварій та надзвичайних ситу-
ацій – відповідно центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну 
політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навко-
лишнього природного середовища (Державній екологічній інспекції України), 
центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 
санітарного та епідемічного благополуччя населення (Державній санітарно-епі-
деміологічній службі України);

 � щодо здійснення метрологічного нагляду та контролю за додержанням вимог 
стандартів і нормативних документів, метрологічного забезпечення радіаційного 
та дозиметричного контролю при виробництві і переробці сільськогосподарської 
продукції у встановлених зонах контролю – центральному органу виконавчої вла-
ди, що є спеціально уповноваженим органом у сфері метрології (Міністерству 
економічного розвитку і торгівлі України)
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Додаток 2

Метод «регуляторної гільйотини»

«Регуляторна гільйотина» – це метод прискореного оцінювання великої кількості ухвалених 
нормативно-правових актів з метою скасування до визначеної дати тих із них, що не відповідають 
громадським потребам.

Принцип «гільйотини» дуже простий і зрозумілий. Процедура перегляду, яка базується на цьому 
принципі, є спрощеною, але довела свою ефективність. Застосування цього методу підвищує вірогід-
ність успішної реалізації реформ та запобігає блокуванню процесу реформування з боку зацікавлених 
кіл. Критерії, що застосовуються під часу процедури оцінювання за принципом «гільйотини», можуть 
використовуватися і для подальшого оцінювання нових нормативно-правових актів.

«Регуляторна гільйотина» застосовується з метою:

1. Скорочення адміністративних витрат, пов’язаних зі здійсненням підприємницької діяльності, 
шляхом скасування великої кількості зайвих правил.

2. Зміни мотивації регуляторних органів, коригування підходів та забезпечення переходу від 
пасивного опору до підтримки реформування.

3. Налагодження активного діалогу з підприємцями та іншими зацікавленими колами.

4. Упровадження чіткої процедури подальшого контролю безпеки та забезпечення якості 
нормативно-правових актів шляхом, перш за все, пакетного їх перегляду, впровадження реєстру 
нормативно-правових актів із подальшим оцінюванням усіх нових нормативно-правових актів. 

5. Створення інституційної інфраструктури з метою послідовної та ефективної реалізації реформи 
загалом, у тому числі застосування механізмів взаємодії між регуляторними органами та 
розширення можливостей для проведення аналізу регуляторного впливу.

Основні принципи методу «гільйотини»:

 ■ Унеможливлення помилки вибірки, оскільки перегляду підлягають усі без винятку нормативно-
правові акти, на які поширюється застосування «гільйотини». Таким чином, сфера застосування 
«гільйотини» визначається за принципами ієрархії та системності.

 ■ Презумпція відповідності змісту реформи. У випадку висунення пропозиції щодо проведення 
тієї чи іншої реформи її автори повинні обґрунтувати її необхідність. «Гільйотина» ж передбачає 
протилежне. Припускається, що всі нормативно-правові акти, що підлягають перегляду за 
принципом «гільйотини», будуть скасовані, ЯКЩО НЕ буде доведено їх доцільність, законність і 
користь з точки зору розвитку ринку в рамках конкретної реформи. Іншими словами, прибічники 
того чи іншого нормативно-правового акта повинні аргументувати його важливість. Саме цей 
механізм сприяє налагодженню співпраці з метою реалізації реформи.

 ■ Перегляд відбувається у короткі строки, а кінцеве рішення ухвалюється Кабінетом Міністрів 
або Парламентом «пакетно», що запобігає необхідності ухвалення окремого рішення для 
кожного визнаного зайвим нормативно-правового акту. Це сприяє підвищенню ефективності 
реформи та дозволяє знизити ризик блокування процесу з боку інсайдерів.

 ■ Критерії, що застосовуються під часу процедури оцінювання за принципом «гільйотини», 
можуть використовуватися і в подальшому під час перегляду нових нормативно-правових 
актів, на які поширюється застосування «гільйотини». Таким чином, «регуляторна гільйотина» 
є першим етапом реалізації ширшої регуляторної стратегії. Управління якістю нормативно-
правових актів полегшується завдяки впровадженню захищеного електронного реєстру 
нормативно-правових актів із власною службою підтримки.
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Процедура застосування «регуляторної гільйотини» поділяється на кілька етапів:

1. Уряд визначає сферу застосування «гільйотини», тобто, типи нормативно-правових актів, що 
підлягають перегляду за цим принципом.

2. Уряд ухвалює правовий акт, яким встановлюється порядок, графік проведення перегляду за 
принципом «гільйотини» та перелік залучених установ.

3. Цей правовий акт також містить перелік чітких зрозумілих критеріїв оцінювання доцільності 
нормативно-правових актів, що підлягають перегляду. Основні критерії можуть бути 
сформульовані таким чином: (і) чи є нормативно-правовий акт легітимним (чи опублікований 
він та чи був він схвалений відповідно до парламентської процедури), (іі) чи є нормативно-
правовий акт необхідним з огляду на майбутні політичні пріоритети країни та (ііі) чи відповідає 
нормативно-правовий акт інтересам підприємницької галузі?

4. Вибрані нормативно-правові акти проходять три етапи перегляду – так звані «фільтри». 
На кожному етапі визначаються та вилучаються з офіційного переліку зайві, неактуальні 
та нелегітимні акти. На першому етапі всі урядові установи протягом визначеного терміну 
складають переліки необхідних, на їхню думку, нормативно-правових актів, що підлягають 
перегляду за принципом «гільйотини», та аргументують їх доцільність. На другому етапі ці 
переліки переглядаються центральною ревізійною комісією, яка здійснює перегляд відібраних 
на першому етапі нормативно-правових актів. І, насамкінець, ці переліки вивчаються 
представниками зацікавлених кіл, які надають свої рекомендації центральній ревізійній комісії.

5. Після завершення остаточного перегляду переліки, складені всіма міністерствами, об’єднуються 
в єдиний. Після настання встановленої дати всі нормативно-правові акти, які не потрапили до 
такого переліку, автоматично скасовуються без необхідності застосування жодних правових дій 
або із подальшим застосуванням певної правової дії з метою скасування будь-якого акту, що не 
увійшов до переліку (гільйотина опускається).

6. На підставі такого переліку складається єдиний державний електронний реєстр усіх чинних 
нормативно-правових актів, який становить єдину офіційну базу даних усіх нормативно-
правових актів.

7. У подальшому всі нові нормативно-правові акти повинні вноситися до цього реєстру протягом 
одного дня з моменту їх затвердження та/або публікації. Реєстр повинен бути належним чином 
захищений з метою унеможливити застосування нормативно-правових актів, що не були до 
нього внесені.

8. Цей процес ґрунтується на принципі ієрархії і представляє дещо радикальний підхід до 
процесу реформування. Метод «регуляторної гільйотини» розроблений з метою подолання 
застою та запобігання втручання з боку зацікавлених сторін, яке досить часто призводить до 
сповільнення або блокування процесу реформування. Цей метод спрямований на досягнення 
трьох основних цілей. В управлінській сфері він передбачає застосування чітко структурованої 
вертикальної моделі оцінювання із чітко визначеними критеріями та завданнями. У сфері 
права – оцінити загальну правову ситуацію в межах правової системи країни. З точки зору 
важливості для політики «регуляторна гільйотина» спрямована на підтримку міністрів-
реформаторів та сприяння проведенню радикальних реформ, які матимуть велике значення 
для багатьох зацікавлених кіл.

Джерело: Джейкобс і Астрахан (2006 рік).
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Додаток 3

Оцінювання регуляторного впливу (ОРВ)

мета
Мета ОРВ полягає в покращенні якості нормативно-правового регулювання. Нормативно-правове 
регулювання здатне покращити добробут суспільства, лише якщо воно є ефективним і прозорим. 
Однак вплив такого регулювання як негативний, так і позитивний, не завжди очевидний. Наприклад, 
поведінка підприємців і фізичних осіб у значній мірі зумовлюється змінами у нормативно-правовій 
базі, однак ці зміни досить часто несуттєві і їх важко передбачили чи оцінити. Оцінити регуляторний 
вплив особливо непросто у довгостроковій перспективі, оскільки він значною мірою залежить, у свою 
чергу, від змін в економічній і соціальній сферах. Дійсно, оцінка впливу того чи іншого нормативно-
правового акта часто ґрунтується на обмеженій інформації, а інколи й «здогадками» стосовно 
того, на кого і як впливає цей регулюючий документ. Таким чином, для визначення і оцінювання 
регуляторного впливу необхідно застосовувати системний підхід. Лише у такий спосіб законотворці 
можуть упевнитись в тому, що вигоди від їхньої політики можуть перевищити обсяг передбачуваних 
нею витрат. Таким чином, нормативно-правовий акт можна вважати вигідним і необхідним для 
суспільства, лише якщо отримані в результаті його впровадження вигоди перевищують передбачені 
ним витрати.

Універсального визначення ОРВ не існує, однак всі системи ОРВ мають спільні для всіх країн, 
що їх застосовують, характеристики. Так, в усіх таких країнах метою запровадження систем ОРВ 
є підвищення ефективності процесів прийняття рішень, а не їх заміщення. Крім того, на сьогодні 
процес ОРВ передбачає: (і) здійснення процедури визначення альтернативних варіантів політики й 
оцінювання можливого впливу пропонованих нормативно-правових актів на підставі системного 
аналізу; і (іі) підготовку звіту, що подається на розгляд відповідальних високопосадовців, про 
виявлені потенційні альтернативи, наслідки та особливості впровадження пропонованих заходів.

виконавці
ОРВ здійснюється регуляторними управліннями, установами і міністерствами (яких інколи 
називають регуляторами), які ініціюють ухвалення нових нормативно-правових актів чи змін до них. 
Регулятори, що опікуються певною конкретною сферою, є найбільш компетентними у визначенні 
регуляторних проблем та можливих шляхів їх вирішення. Вони, як правило, підтримують зв’язок 
із зацікавленими колами, добре усвідомлюють вплив того чи іншого нормативно-правового акта на 
зацікавлених сторін і мають відповідні повноваження і можливості для проведення консультацій 
з приводу регуляторних питань. Таким чином, регуляторні установи можуть обрати для себе 
консервативну позицію, уникаючи зайвих ризиків, ігноруючи будь-які нові ідеї чи підходи до 
розвитку регуляторного процесу. Регулятори можуть зазнавати впливу з боку підприємців, чиєю 
галуззю вони керують, і, відповідно, спрямовувати регуляторний процес на їх користь, навіть за 
рахунок інтересів споживачів та широкої громадськості. Насправді регулятори можуть скеровувати 
регуляторну політику в певній галузі у потрібне саме їм русло, наприклад, сприяючи збільшенню 
бюджету на певні потреби чи отриманню інших вигод шляхом ухвалення відповідних нормативно-
правових актів або застосування відповідних підходів. У зв’язку з цим за процесом ОРВ, як правило, 
наглядають незалежні підрозділи або групи, що входять до складу центрального відомства. Такі 
підрозділи не беруть участі в регулюванні підприємницької діяльності, а отже, не є зацікавленою 
стороною. Таким чином, вони можуть надавати регуляторам і законодавцям якісні, неупереджені і 
професійні рекомендації щодо регуляторних питань та якості ОРВ.
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Потенційні вигоди від оРв
Головна мета ОРВ полягає у вдосконаленні регуляторного процесу. Найпоширеніший недолік 
існуючих і пропонованих до ухвалення нормативно-правових актів полягає в тому, що в них немає 
чітко визначеної мети і, відповідно, не до кінця зрозуміло, яке ж питання вони покликані врегулювати. 
Процес ОРВ спрямований на визначення конкретної сфери застосування того чи іншого нормативно-
правового акта і, відповідно, його конкретної мети. Не маючи відповіді на ці запитання, неможливо 
забезпечити подальший належний розвиток і аналіз регуляторної політики. Зазвичай одна й та сама 
ціль, що стоїть перед законотворцями, потенційно може бути досягнута декількома різними шляхами. 
Однак варіанти можливих раціональних рішень можуть бути розроблені лише за умови чіткого 
визначення сфери застосування і цілей того чи іншого регуляторного заходу. Процес ОРВ, з огляду 
на своє призначення, також є інструментом структурування та об’єктивного порівняльного аналізу 
кількох варіантів регуляторних рішень. Цей процес базується не лише на порівнянні прогнозованих  
наслідків, переваг і недоліків (наприклад, вигод та витрат) того чи іншого регуляторного рішення. В 
ході ОРВ також проводиться порівняння очікуваних результатів одного рішення з результатами інших 
можливих рішень, які потенційно можуть бути ухвалені з метою вирішення конкретного завдання. 
ОРВ допомагає виявити змістові недоліки, а також визначити, на чому варто зосередитись фахівцям зі 
збору інформації. Наприклад, ОРВ спонукає до проведення консультацій із зацікавленими сторонами 
з метою визначення можливих шляхів вирішення виявлених проблем. Консультування також 
корисне з точки зору можливості збору інформації для розробки ефективних рішень та об’єктивного 
прогнозування їх наслідків.

Уряд може бути впевнений у правильності своїх рішень, лише якщо вони ухвалюються на підставі 
об’єктивної, повної і достовірної інформації. Так, якщо рішення Уряду ґрунтуються на інформації, 
що не відповідає дійсності, на здогадках, вони, скоріш за все, не будуть ухвалені. Окрім обмеженого 
доступу до інформації, урядові структури мають обмежені можливості щодо впровадження 
нормативно-правових актів та управління регуляторними процесами. А це означає, що урядові 
органи повинні з усією серйозністю ставитись до запровадження нових регуляторних вимог. Так, 
кожен урядовий орган має певні обмеження щодо кількості нормативно-правових актів, які він може 
ухвалити. Деякі критики ставлять під сумнів, чи доцільне застосування ОРВ до всіх правових та 
конституційних процесів, а також чи здатна ця система забезпечити об’єктивний аналіз з огляду на 
відмінність обставин і реалій різних країн, де її здавна застосовують. Відповідаючи на це питання, 
необхідно зважати на те, що мета ОРВ полягає в покращенні інформованості законотворців, що є дуже 
важливим чинником ефективності регуляторних процесів у політичній, правовій та інституційній 
площинах. ОРВ покликане сприяти підвищенню ефективності процесу прийняття рішень з боку 
регуляторів. Ефективність регуляторного процесу залежить від рівня інформованості посадовців, що 
його очолюють. У цьому контексті ОРВ здатне сприяти вдосконаленню різних аспектів регуляторного 
процесу. Впровадження раціональних нормативно-правових актів забезпечує зменшення обмежень 
для підприємців, підвищення захисту споживачів, цивільних прав, зокрема, найбільш уразливих 
категорій населення, а також зниження рівня корупції.

Інша перевага ОРВ полягає в тому, що ця система (і) не вимагає обов’язкових істотних інституційних 
чи процедурних змін, (іі) не вимагає значних додаткових ресурсів чи фінансування, (ііі) забезпечує не 
лише підвищення рівня інформованості, але й систематизацію здобутої інформації.

Джерело: за матеріалами Світового банку за 2010 рік. “Making It Work: “RIA Light”  
for Transition and Developing Countries” [«Впровадження систем ОРВ у країнах  

з перехідною економікою та країнах, що розвиваються]. Консультативна служба з питань  
поліпшення інвестиційного клімату. Група Світового банку.
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Додаток 4

Заходи відповідно до запропонованої Угоди про асоціацію між ЄС та Україною: 
фінансовий сектор (Доповнення XVII-2 запропонованої Угоди про асоціацію)

Банківська сфера
 ■ Директива 2006/48/ЄС Європейського Парламенту та Ради про започаткування та ведення 

діяльності кредитних установ (виправлене видання) (надалі – Директива 2006/48/ЄС). 
Протягом чотирьох років:

 ■ Принципи пруденційного контролю;
 ■ Положення про ризикованість банківських активних операцій;
 ■ Визначення власних коштів;
 ■ Вимоги для доступу до здійснення діяльності кредитних установ;
 ■ Відносини з третіми країнами;
 ■ Базель I (вимоги до капіталу для кредитних ризиків, ризиків щодо позиції, розрахунковий 

та контрагентський ризик, валютний та товарний ризик);
 ■ Протягом 6 років: Базель II, Розділ V Глава 4 про нагляд

 ■ Директива Комісії 2007/18/ЄС від 27 березня 2007 року… щодо включення або виключення 
певних інституцій із сфери її застосування та режиму впливу на багатосторонні банки 
розвитку (4 роки).

 ■ Директива 2007/44/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 5 вересня 2007 року … щодо 
процедурних правил та критеріїв розсудливої оцінки придбань та збільшення часток участі у 
фінансовому секторі (6 років).

 ■ Директива 2006/49/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 14 червня 2006 року про вимоги 
стосовно достатності капіталу інвестиційних компаній та кредитних установ (4-6 років).

 ■ Директива 2002/87/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16 грудня 2002 року про 
додатковий нагляд за кредитними установами, страховими підприємствами та інвестиційними 
фірмами у фінансовому конгломераті (4 роки).

 ■ Директива 2009/110/ЄС Європейського Парламенту та Ради щодо започаткування та 
здійснення діяльності установами-емітентами електронних грошей та пруденційний нагляд 
за ними (4 роки).

 ■ Директива 94/19/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 30 травня 1994 року щодо схем 
гарантування депозитів (4 роки).

 ■ Директива Ради 86/635/ЄЕС від 8 грудня 1986 року (та Директива 2003/51/ЄС Європейського 
Парламенту та Ради від 18 червня 2003 року та Директива 2006/46/ЄС Європейського 
Парламенту та Ради від 14 червня 2006 року) щодо річних звітів та консолідованих звітів 
банків та інших фінансових установ, а також Директива 2001/65/ЄС від 27 вересня 2001 року 
про правила оцінки, що застосовуються у річній та консолідованій звітності окремих видів 
компаній, а також банків та інших фінансових установ (4 роки).

 ■ Директива Ради 89/117/ЄЕС від 13 лютого 1989 року щодо зобов’язання стосовно публікації 
щорічних бухгалтерських документів структурними підрозділами кредитних та фінансових 
установ, що створені у державах-членах, головний офіс яких знаходиться на території іншої 
держави-члена (4 роки).

 ■ Директива 2001/24/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 4 квітня 2001 року стосовно 
заходів щодо відновлення платоспроможності та ліквідації кредитних установ (4 роки).
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Сфера страхування
 ■ Директива 2009/138/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 25 листопада 2009 року 

стосовно започаткування та ведення діяльності із страхування та перестрахування 
(Solvency II) (4-8 років).

 ■ Директива 2009/103/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16 вересня 2009 року щодо 
обов’язкового страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів 
та про виконання обов’язків за такою відповідальністю (кодифікована версія) (2-8 років).

 ■ Директива Ради 91/674,ЄЕС від 19 грудня 1991 року щодо річних звітів та консолідованих 
звітів страхових компаній (4 роки).

 ■ Рекомендація комісії 92/48/ЄЕС щодо страхових посередників від 18 грудня 1991 року 
(немає необхідності вносити законодавчі зміни).

 ■ Директива 2002/92/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 9 грудня 2002 року щодо 
посередництва у страхуванні (2 роки).

 ■ Директива 2003/41/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 3 червня 2003 року про 
діяльність установ трудового пенсійного забезпечення та нагляд за ними (2 роки).

Цінні папери
 ■ Директива 2004/39/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 21 квітня 2004 року про ринки 

фінансових інструментів (4 роки).

 ■ Директива Комісії 2006/73/ЄС від 10 серпня 2006 року, що впроваджує Директиву 2004/39/
ЄС Європейського Парламенту та Ради щодо організаційних вимог та умов діяльності 
інвестиційних фірм (4 роки).

 ■ Директива 2004/39/ЄС Європейського Парламенту та Ради щодо зобов’язання ведення обліку 
інвестиційними фірмами, звітів про операції, прозорість ринку, застосування фінансових 
інструментів до торгівлі (4 роки).

 ■ Директива 2003/71/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 4 листопада 2003 року про 
проспекти, що підлягають опублікуванню при відкритій пропозиції цінних паперів або 
виставленні їх на продаж, та інші директиви про проспекти та опублікування (4 роки).

 ■ Директива 2004/109/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 15 грудня 2004 року 
(Директива Комісії 2007/14/ЄС від 8 березня 2007 року) про гармонізацію вимог щодо 
прозорості відносно інформації про емітентів, цінні папери яких допущені до торгів на 
регульованому ринку (4 роки).

 ■ Директива 97/9/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 3 березня 1997 року про схеми 
компенсацій інвесторам (4 роки).

 ■ Директива 2003/6/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 28 січня 2003 року про 
використання інсайдерської інформації в процесі торгів та маніпулювання ринком (ринкові 
махінації) (4 роки).

 ■ Директива Комісії 2004/72/ЄС від 29 квітня 2004 року щодо імплементації Директиви 2003/6/
ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно загальноприйнятих ринкових методів, 
визначення щодо інсайдерської інформації відносно товарних деривативів, складання списків 
інсайдерів, нотифікація щодо менеджерських трансакцій і нотифікація щодо підозрілих 
трансакцій. (4 роки).

 ■ Директива Комісії 2003/125/ЄС від 22 грудня 2003 року щодо імплементації Директиви 
2003/6/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно справедливого представлення 
інвестиційних рекомендацій і розкриття конфліктів інтересів (4 роки).
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 ■ Регламент Комісії (ЄС) № 2273/2003 від 22 грудня 2003 року щодо імплементації Директиви 
2003/6/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно вилучень для програм зворотного 
викупу та стабілізації фінансових інструментів (4 роки).

 ■ Регламент (ЄС) № 1060/2009 Європейського Парламенту та Ради від 16 вересня 2009 року 
щодо Кредитних Рейтингових Агентств (4 роки).

 ■ Ще 10 Директив, пов’язаних з опублікуванням інформації, запобіганням махінацій та 
конфліктам інтересів на ринках цінних паперів. 

Інститути спільного інвестування в цінні папери, що підлягають обігу (UCITS)
 ■ Директива 2009/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 13 липня 2009 року про 

узгодження законів, підзаконних та адміністративних положень, що стосуються інститутів 
спільного (колективного) інвестування в цінні папери, що підлягають обігу (UCITS) (4 роки).

 ■ Директива Комісії 2010/43/ЄС від 1 липня 2010 року щодо імплементації Директиви 2009/65/
ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно організаційних вимог, конфлікту інтересів, 
ведення бізнесу, управління ризиками, а також щодо змісту угоди між депозитарієм та 
керуючою компанією (4 роки).

 ■ Директива 2009/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно певних положень щодо 
злиття фондів, типів структур фондів «master-feeder» та процедур нотифікації (4 роки).

 ■ Ще три директиви, пов’язані з діяльністю UCITS.

Інфраструктура ринку
 ■ Директива 2002/47/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 6 червня 2002 року стосовно 

механізмів застосування фінансової застави (6 років).

 ■ Директива 2009/44/ЄС (та Директива 98/26/ЄС) Європейського Парламенту та Ради від 6 
травня 2009 року, якою вносяться зміни до Директиви 98/26/ЄС про остаточність розрахунків 
у платіжних системах та системах розрахунків цінними паперами та Директиви 2002/47/ЄС 
про фінансове забезпечення, яке стосується пов’язаних систем і кредитних вимог (6 років).

Інші питання, пов’язані з ринками фінансових послуг:
 ■ Директива 2007/64/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 13 листопада 2007 року про 

послуги оплати на внутрішньому ринку (5 років).

 ■ Директива 2005/60/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 жовтня 2005 року про 
запобігання використанню фінансової системи з метою відмивання коштів та фінансування 
тероризму (2 роки).

 ■ Директива 2005/60/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно визначення терміну 
«політичний діяч» та технічних критеріїв для спрощеної процедури належної перевірки 
клієнтів та для звільнення від фінансової діяльності, яка здійснюється залежно від обставин 
або дуже рідко (2 роки).

 ■ Регламент (ЄС) № 1781/2006 Європейського Парламенту та Ради від 15 листопада 2006 року 
щодо інформації про платника, що супроводжує переказ коштів (2 роки).

 ■ Статті Договору про функціонування ЄС (TFEU) щодо вільного пересування капіталу та 
платежів (графік вирішується окремо).
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Фінансовий захист споживачів / Альтернативне врегулювання спорів (Додаток XХХVІІІ)
Серед чисельних заходів щодо захисту споживачів Угода про асоціацію передбачає конкретні кроки у 
фінансовому секторі. Протягом 3 років Україна зобов’язується здійснити імплементацію:

 ■ Директиви 2002/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 вересня 2002 року про 
дистанційний маркетинг споживчих фінансових послуг та внесення змін до Директиви Ради 
90/619/ЄЕС та Директив 97/7/ЄС та 98/27/ЄС.

 ■ Директива 2008/48/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 квітня 2008 року про 
кредитні угоди для споживачів та про скасування Директиви Ради 87/102/ЄЕС.

Україна також врахує (без внесення законодавчих змін):
 ■ Рекомендації щодо принципів, які застосовуються при вирішенні спорів у позасудовому 

порядку (98/257/ЄС) Рекомендація Комісії від 30 березня 1998 року про принципи, які 
застосовуються до органів, відповідальних за позасудове врегулювання спорів про захист 
прав споживачів.

 ■ Рекомендації щодо вирішення справ на основі консенсусу у позасудовому порядку (2001/310/
ЄС) Рекомендація Комісії від 4 квітня 2001 року щодо принципів, які застосовуються до 
органів, відповідальних за позасудове врегулювання спорів про захист прав споживачів на 
основі консенсусу.

Крім того, Україна зобов’язується імплементувати Правила Процедури щодо Вирішення спорів та 
Норми поведінки членів суду арбітрів та посередників.

Корпоративне управління, бухгалтерський облік та аудит (ДОДАТОК XXXIV)
Протягом двох-чотирьох років Україна зобов’язується імплементувати ряд заходів для покращення 
корпоративного управління та укріплення ринків капіталу:

 ■ Директива Комісії 2007/14/ЄС від 8 березня 2007 року, що встановлює докладні правила 
виконання деяких положень Директиви 2004/109/ЄС про гармонізацію вимог щодо прозорості 
відносно інформації про емітентів, цінні папери яких допущені до торгів на регульованому 
ринку (протягом 4 років з дати підписання).

 ■ Директива 2004/109/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 15 грудня 2004 року про 
гармонізацію вимог щодо прозорості відносно інформації про емітентів, цінні папери 
яких допущені до торгів на регульованому ринку, внесення змін до Директиви 2001/34/ЄС 
(протягом 4 років з дати підписання).

 ■ Директива 2007/36/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 11 липня 2007 року про реаліза-
цію окремих прав акціонерів компаній, внесених у реєстр (протягом 4 років з дати підписання).

 ■ Четверта Директива Ради від 25 липня 1978 року, що ґрунтується на статті 54(3) («g») 
Договору про заснування ЄС щодо річних рахунків окремих типів компаній (78/660/ЄЕС) 
(протягом 3 років з дати підписання).

 ■ Сьома Директива Ради від 13 червня 1983 року, що ґрунтується на статті 54 (3) («g») Договору 
про заснування ЄС щодо консолідованих рахунків (83/349/ЄЕС) (протягом 3 років з дати 
підписання).

 ■ Регламент (ЄС) № 1606/2002 Європейського Парламенту та Ради від 19 липня 2002 року 
про застосування міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (протягом 2 років з дати 
підписання).

 ■ Директива 2004/25/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 21 квітня 2004 року про 
пропозиції щодо поглинання (протягом 4 років з дати підписання).

 ■ Крім того, Україна зобов’язується дотримуватися Принципів ОЕСР щодо корпоративного 
управління.

Джерело: на підставі запропонованого тексту Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.
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