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СКОРОЧЕННЯ І ПОЗНАЧЕННЯ 
 

 

КВЕД  – Класифікація видів економічної діяльності 

МСП  – Малі і середні підприємства 

ПВЗВТ  – Поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі між 

Україною та ЄС 

СПД  – Суб’єкт підприємницької діяльності 
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ВСТУП 
 

Малий і середній бізнес є рушійною силою національної економіки, розвитку 

регіонів та благополуччя мешканців громад. Завдяки розвитку підприємництва 

створюються нові робочі місця, росте конкурентоспроможність та інноваційний 

потенціал національної економіки. 

Цілі і завдання розвитку малого і середнього бізнесу, що поставлені у «Стратегії 

розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року»1 

та реалізуються в умовах імплементації положень Угоди про асоціацію України з 

Європейським Союзом2, можуть бути реалізовані лише при активній підтримці 

малого і середнього бізнесу на місцевому рівні. 

Підтримка малого і середнього підприємництва в м. Рівне здійснюється, головним 

чином, за допомогою «Програми розвитку малого і середнього підприємництва 

на 2018-2019 роки»3, в якій передбачено: 

 діяльність із нормативного регулювання підприємництва; 

 механізми фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки; 

 інструменти ресурсного та інформаційного забезпечення; 

 заходи із розвитку підприємницької інфраструктури; 

 діяльність із розвитку кадрового потенціалу у сфері підприємництва. 

Поширеною практикою у країнах Європейського Союзу є підведення підсумків дії 

стратегічних документів (стратегій, програм, планів дій тощо) не лише шляхом 

проведення глибокого статистичного аналізу, а й отримання зворотного зв’язку від 

цільових груп, на яких була спрямована дія цих документів, та інших 

стейкхолдерів, на яких вони впливають.  

                                                

 

 
1 Стратегія розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року. Схвалено  
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 504-р 

2 Україна має імплементувати положення Регламенту Комісії (ЄC) № 70/2001 від 12.01.2001 про надання 
державної допомоги підприємствам малого та середнього бізнесу.. 

3 Програма розвитку малого і середнього підприємництва в місті Рівному на 2018-2019 роки, 
затверджена рішенням Рівненської міської ради від 15.12.2017 № 3712. 
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Термін дії «Програми розвитку малого і середнього підприємництва в м. Рівному 

на 2018-2019 роки» підходить до завершення, тому питання оцінювання якості  

послуг, які надають органи місцевої влади для бізнесу, є особливо актуальними. 

Проведене дослідження дає відповідь на такі важливі питання: 

 Наскільки суб’єкти підприємницької діяльності поінформовані про 

механізми підтримки бізнесу, які застосовує місцева влада? 

 Як підприємці оцінюють якість і корисність послуг з підтримки бізнесу та 

адміністративних послуг? 

 Які пріоритети підтримки бізнесу хотіли б бачити підприємці у новій програмі 

розвитку підприємництва? 

Напрацьовані рекомендації дають змогу зробити ще один крок до побудови 

системи сервісної моделі публічного управління в м. Рівному та вийти на новий 

рівень взаємодії бізнесу та влади. 

 
4

 
 

  

                                                

 

 
4 Указ Президента України «Про деякі заходи із забезпечення надання якісних публічних послуг», від 
4.09.2019 р. №647/2019. 

Пріоритетом розвитку системи публічного управління є «утвердження 

функціонування сервісної держави - держави для громадян і бізнесу, 

забезпечення належної реалізації прав фізичних та юридичних осіб y сфері 

надання публічних, у тому числі адміністративних, послуг, створення 

сучасної інфраструктури, зручних та доступних електронних сервісів для 

надання таких послуг».  
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МЕТОДОЛОГІЯ  

ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Дослідження базується на концепції сервісної моделі взаємодії влади і бізнесу, 

згідно якої основною функцією органів місцевого самоврядування є надання 

мешканцям громади доступних і якісних публічних послуг. 

Відповідно до цього предметом дослідження є якість і доступність послуг, які 

надають різні структури органів місцевої влади для малого і середнього бізнесу в м. 

Рівне.  

МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ 

Дослідження проводилося за допомогою анкетування підприємців, що ведуть свою 

господарську діяльність в м. Рівне. Анкета містила закриті, альтернативні та відкриті 

запитання. Опитування проводилося анонімно із пропозицією респондентам 

залишити свої контактні дані для підтвердження участі у дослідженні. Для 

опитування використовувалися паперові та електронні анкети. 

Анкета складається з 5-ти розділів: 

1. Інформація про респондента. 

2. Фінансова підтримка розвитку малого і середнього підприємництва. 

3. Інформаційна підтримка підприємництва. 

4. Інфраструктура розвитку підприємництва у м. Рівне. 

5. Адміністративні послуги. 

Поширення інформації та залучення респондентів до опитування здійснювалося 

такими інформаційними каналами: 

 таргетована розсилка у спеціалізованих групах в соціальних мережах  

facebook.com, linkedin.com (сукупне охоплення більше 2600 осіб); 

 публікації на сайтах-партнерів  europrojects.org.ua, trainings.biz.ua, 

management.org.ua; 

 розсилки електронних листів учасникам заходів, що були проведені у рамках 

«Програми розвитку малого і середнього підприємництва в м. Рівному на 

2018-2019 роки»; 
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 особисті зустрічі з підприємцями. 

Загалом про проведення дослідження проінформовано приблизно 3,5 тис. осіб. 

ВИБІРКА 

Вибіркова сукупність сформована випадковим способом відбору, що відбір 

респондентів з генеральної сукупності здійснювався у випадковому порядку. Це 

дало можливість дотримання принципу однакової можливості для потрапляння у 

вибіркову сукупність для усіх одиниць генеральної сукупності. 

Чисельність вибірки становить 150 суб’єктів малого і середнього підприємництва. 

За видами економічної діяльності під час опитування вдалося охопити 12 секцій 

(див. рис. 1). Найбільша кількість опитуваних СПД належить до секції G. Оптова та 

роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів та автомобілів, що складає 

47% респондентів. Це достатньо відображає структуру видів економічної діяльності 

міста, що сформувалась за кілька останніх десятиліть. 
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РИС.1. РОЗПОДІЛ СПД ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
(СЕКЦІЇ)
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За структурою організаційно-правових форм суттєво переважають  фізичні особи-

підприємці, частка яких становить 78% (див. рис. 2). Кожен 5-ий респондент 

представляв юридичну особу. 

 

Загалом свої думки щодо розвитку малого і середнього бізнесу висловили 

підприємці, діяльність яких належить до 30-ти розділів КВЕД (див. табл. 1). 

ТАБЛИЦЯ 1 – РОЗПОДІЛ СПД ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  У РОЗРІЗІ РОЗДІЛІВ 

Код та назва розділу КВЕД 
Кількість 

СПД 
47. Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та 
мотоциклами 58 

46. Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та 
мотоциклами 10 

56. Діяльність із забезпечення стравами та напоями 9 

96. Надання інших індивідуальних послуг 8 

70 . Діяльність головних управлінь (хед-офісів); консультування з питань 
керування 7 

49. Наземний і трубопровідний транспорт 6 

95. Ремонт комп'ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку 6 

45. Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та 
мотоциклами, їх ремонт 5 

10. Виробництво харчових продуктів 4 

68. Операції з нерухомим майном 4 

41. Будівництво будівель 4 

Не вказано 3 

71. Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні 
випробування та дослідження 3 

Громадська 
організація - підтримка 

розвитку бізнесу
0,7%

Громадська 
організація -

соціальне 
підприємництво

0,7%

Фізична особа-
підприємець

78,0%

Юридична особа
20,7%

РИС 2. РОЗПОДІЛ СПД ЗА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИМИ ФОРМАМИ
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Код та назва розділу КВЕД 
Кількість 

СПД 

01. Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними 
послуг 2 

23. Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції 2 

62. Комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними 
діяльність 2 

74. Інша професійна, наукова та технічна діяльність 2 

94. Діяльність громадських організацій 2 

03. Рибне господарство 1 

14. Виробництво одягу 1 

18. Поліграфічна діяльність, тиражування записаної інформації 1 

22. Виробництво гумових і пластмасових виробів 1 

28. Виробництво машин і устаткування, н.в.і.у. 1 

31. Виробництво меблів 1 

35. Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 1 

53. Поштова та кур'єрська діяльність 1 

55. Тимчасове розміщування 1 

63. Надання інформаційних послуг 1 

73. Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку 1 

86. Охорона здоров'я 1 

88. Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання 1 

Участь в опитуванні взяли особи, підприємницькі структури яких функціонують на 

ринку від 1 до 25 років (див. рис. 3). При цьому 45% СПД ведуть підприємницьку 

діяльність не більше 5 років.  
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79% опитаних представляють СПД з кількістю найманих працівників до 5-ти осіб 

(див. рис. 4). 

 

 

Потрібно зауважити, що підприємці неохоче брали участь у дослідженні. 

Поширеними причинами відмови від анкетування були:  

 боязнь того, що можуть бути якісь негативні наслідки;  

 невпевненість в тому, що результати анкетування будуть використані 

місцевою владою для прийняття рішень. 

Попри труднощі збору інформації наявна вибірка дає змогу виявити важливі 

тенденції та має достатній рівень точності. 
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ПРОБЛЕМИ МІСЦЕВОГО БІЗНЕСУ 
Ефективне застосування механізмів підтримки бізнесу потребує глибокого 

розуміння проблем підприємців, з якими вони зіштовхуються у своїй діяльності, та 

загроз, що можуть їх очікувати у майбутньому.  

Частина із цих проблем і викликів можуть бути в зоні прямого чи опосередкованого 

впливу органів місцевого самоврядування. Тому формуючи політику підтримки 

бізнесу потрібно концентруватися на тих інструментах і важелях, що найбільше 

впливатимуть на зняття перепон і бар’єрів у розвитку підприємництва. 

Попри достатньо високу інертність щодо участі в опитуванні, підприємці м. Рівного 

проявили неабияку активність, зазначаючи проблеми і загрози, що стоять на заваді 

успішного функціонування. На запитання «Вкажіть три найбільші проблеми (за 

спаданням важливості), з якими зіштовхувався упродовж останнього року Ваш 

бізнес?» та «Вкажіть три найбільші виклики, які, на Вашу думку, стануть на шляху 

розвитку Вашого бізнесу у майбутньому?» підприємці загалом дали більше 800 

відповідей. 

 
 

ПОТОЧНІ ПРОБЛЕМИ МІСЦЕВОГО БІЗНЕСУ 

Для того, щоб виявити проблеми, з якими найчастіше зустрічаються підприємці 

м. Рівне, було застосовано відкрите питання з подальшим групуванням результатів 

у кластери за подібними ознаками. З 435 відповідей ми сформували 18 груп, куди 

увійшли 390 відповідей.  

45 відповідей не мали спільних ознак зі сформованими кластерами, а тому були 

згруповані у поле «Інше». До таких, наприклад, увійшли такі, як «дебіторська 

заборгованість», «невчасні доставки», «нестабільна матеріально-технічна база» та 

інші. 

435 поточних проблем бізнесу 

388 загроз розвитку бізнесу 
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Найбільше дошкуляють підпиємцям податки (56,6% респондентів), конкуренція 

(46,6% респондентів), проблеми, пов’язані з попитом (41,3% респондентів) та 

труднощі забезпечення персоналом (23,3% респондентів). 

Кластер «податки» включає: 

 проблеми, зумовлені високими податковими платежами за найманих 

працівників (насамперед, єдиний соціальний внесок та податок доходів 

фічичних осіб, які сумарно становлять 40%, які повязані з фондом заробітної 

плати, який повинні акумулювати підприємці) – 64 відповіді (42,7% 

опитаних); 
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 зміни податкового законодавства, що спричиняють проблеми в 

адмініструванні податків, - 7 відповідей (4,7% респондентів); 

 недосконале податкове законодавство, що спричиняє труднощі взаємодії 

з фіскальними органами, - 6 відповідей (4% респондентів); 

 тиск зі сторони ДФС – 7 відповідей (4,7% респондентів). 

Органи місцевого самоврядування не мають прямих важелів впливу на вирішення 

наведених проблем. Проте, опосередковано можуть сприяти їх зменшенню. 

Наприклад, проблеми частої зміни податкового законодавства можна зменшити 

шляхом: 

 організації тематичних семінарів з метою роз’яснення юридичних аспектів 

податкових новацій; 

 зустрічей з представниками ДФС; 

 створення і підтримання на сайті Управління економіки розділу, де не лише 

публікуватимуться зміни чи проекти змін у податковому законодавстві, а  й 

коментарі-роз’яснення відповідних фахівців ДФС; 

Проблеми високого податкового навантаження, пов’язані з утриманням найнятих 

працівників, значною мірою, пояснюють причини високої частки тіньової економіки 

в нашій країні. У більшості випадків такі проблеми виникають внаслідок низького 

рівня дохідності бізнесу. Тому у наступній програмі розвитку малого і середнього 

бізнесу доречним буде організація навчальних заходів для підприємців, 

спрямованих на розвиток бізнесу з високою доданою вартістю. До таких видів 

діяльності належить інноваційний експортно-орієнтований бізнес, що у контексті 

євроінтеграційних процесів має стати одним із головних пріоритетів розвитку 

підприємництва на наступні роки. Показово, що такі ж пріоритети уже закладені у 

Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 

року, а тому мають бути взяті на озброєння місцевою владою. 

Попри те, що проблеми, які належать до кластерів «Конкуренція» і «Попит», 

мають, головним чином, внутрішню природу, їх зменшення також лежить у площині 

стимулювання розвитку малого і середнього бізнесу із високою доданою 

вартістю. 

Позитивним фактором у налагодженні продуктивної співпраці місцевої влади і 

бізнесу є те, що лише 6% опитаних СПД пов’язують проблеми свого бізнесу із 

місцевою владою. 
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РИЗИКИ І ВИКЛИКИ 

Упродовж останніх років Україна перебуває у турбулентному середовищі 

політичних, макроекономічних та соціальних процесів, які безумовно суттєво 

впливають на сприйняття суб’єктами підприємницької діяльності майбутніх загроз і 

можливостей.  

Чи не визначальним фактором, який в останні роки визначає і у подальшому буде 

визначати динаміку економічних процесів в державі, є підписання Україною Угоди 

про асоціацію з Європейським Союзом. Поглиблена та всеохоплююча зона вільної 

торгівлі між Україною і Європейським Союзом, що є невід’ємною складовою Угоди 

про асоціацію, впливає на більшість процесів, що відбуваються в економіці нашої 

країни. Цей вплив з подальшим імплементуванням директив ЄС все більше 

посилюватимуся, а тому багато підприємців з обережністю відносяться до таких 

змін.  

Це ж демонструють і результати проведеного опитування щодо майбутніх загроз і 

викликів бізнесу. Зокрема, привертає увагу те, що більшість підприємців пов’язують 

майбутні проблеми свого бізнесу зі зростанням конкуренції (45,3% опитаних), а 

макротенденції як загрозу сприймають 30% опитаних (див. рис. 6). 

Значна частина підприємців (40%) відносять до викликів майбутнього труднощі 

підтримки інтенсивного попиту на продукцію, насамперед - пошук нових клієнтів та 

повільне зростання доходів населення. 

Натомість підприємці не пов’язують податковий тиск як ключовий фактор, який 

відіграватиме визначальну роль у розвитку бізнесу. 

Участь органів місцевої влади у мінімізації наведених ризиків може полягати у 

сприянні (різні форми інформаційної підтримки, консультування та фінансових 

стимулів) інтеграції малого і середнього бізнесу у ланцюги доданої вартості 

Європейського Союзу.  

Потрібно звернути увагу також на те, що підприємці очікують зменшення проблем 

забезпечення бізнесу кваліфікованим персоналом (кількість СПД, що вважають, це 

важливим викликом майбутнього менша на 48%)), що зумовлено, головним чином, 

міграційними процесами. А також на те, що лише двоє респондентів пов’язують 

майбутні проблеми бізнесу із місцевою владою.  
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ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА МАЛОГО І 

СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ 
 

Органи місцевого самоврядування мають обмежені можливості фінансової 

підтримки малого і середнього підприємництва – це стосується як ресурсної бази, 

так і законодавчих обмежень. Основним інструментом фінансового стимулювання 

підприємництва, який застосовується у рамках реалізації «Програми розвитку 

малого і середнього підприємництва в м. Рівному на 2018-2019 роки», є  часткова 

компенсація відсотків за кредитами банків, що надаються на реалізацію проектів у 

м. Рівному. 

У відповідь на запитання «Якщо "Програма розвитку малого і середнього 

підприємництва  у м. Рівному на 2020-2021  роки" міститиме можливості 

фінансової підтримки розвитку бізнесу, то на які цілі, на Вашу думку, їх варто 

було б спрямувати?» підприємці надали 139 пропозицій.  

Така активність свідчить про необхідність подальшого застосування цієї форми 

фінансової підтримки малого і середнього бізнесу. Разом з тим, у результаті 

дослідження було виявлено потенційні можливості підвищення ефективності 

даного інструменту. 

 
 

ЧАСТКОВА КОМПЕНСАЦІЯ ВІДСОТКІВ ЗА КРЕДИТАМИ 

Часткова компенсація відсотків за кредитами банків здійснюється на конкурсних 

засадах і потребує від підприємців підготовки пакету документів, що 

підтверджують відповідність проекту умовам конкурсу. Упродовж останніх років 

спостерігається низька активність підприємців у конкурсі. У даному дослідженні 

було досліджено причини цього. Насамперед привертає увагу низька 

поінформованість підприємців про проведення конкурсів на отримання часткової 

 

139 пропозицій щодо форм, інструментів і 

напрямів фінансової підтримки бізнесу 
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компенсації відсотків за кредитами банків – адже 42% опитаних ніколи не чули 

про цей конкурс. (див. рис. 7).  

 

 
 

Варто зауважити, що 64 % з них представляють бізнес, вік якого становить 5 і 

більше років (див. рис. 8). Тобто попри те, що такий конкурс проводиться уже 

багато років, наявні канали поширення інформації не достатньо ефективно 

доносять інформацію до цільових груп. 

 

 

42%

52%

3% 3%

РИС.7. ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ, ЩО УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКИ МІСТА ЩОРІЧНО 
ПРОВОДИТЬ КОНКУРС ПРОЕКТІВ СПД, ЯКІ ПЕРЕДБАЧАЮТЬ ЧАСТКОВУ 

КОМПЕНСАЦІЮ ВІДСОТКІВ ЗА КРЕДИТАМИ БАНКІВ?

Вперше чую про це

Знаю про це, але участі у конкурсі не 
брали

Знаю, ми подавали проект на 
конкурс, але він не пройшов відбір

Знаю, отримували таку компенсацію

1 1 1
2

3 3

1
2

1 1

4 4 4

1

5
4

5 5

7
6

5

РИС. 8. РОЗПОДІЛ СПД, ЯКІ НІКОЛИ НЕ ЧУЛИ ПРО КОНКУРС НА 
КОМПЕНСАЦІЮ ВІДСОТКІВ ЗА КРЕДИТИ, ЗА ЧАСОМ 

ЗАСНУВАННЯ БІЗНЕСУ
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52% СПД, що брали участь в опитуванні, знали про конкурс, але не брали в ньому 

участь. Як виявилося, однією з головних причин стало те, що підприємці не мають 

працівників достатньої кваліфікації, щоб підготувати необхідні документи про 

конкурс (про це зазначили 41,4% опитаних) (див. табл. 2). 

ТАБЛИЦЯ 2 – ПРИЧИНИ, ЧОМУ СПД НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У КОНКУРСІ ПРОЕКТІВ НА ЧАСТКОВУ 

КОМПЕНСАЦІЮ ВІДСОТКІВ ЗА КРЕДИТАМИ БАНКІВ 

Чому Ви не брали участі у конкурсі? 
Кількість СПД* 

од. % 

У нас немає досвідчених людей, щоб підготувати необхідні 
документи на конкурс 

29 41,4% 

Ми не використовували кредити для фінансування проектів 17 24,3% 

Конкурс має дуже складну процедуру подання документів 8 11,4% 

Я вважаю, що без необхідних знайомств у виконкомі міста 
неможливо перемогти у конкурсі, тому що відбір проводиться не 
прозоро. 

7 10,0% 

Проекти, які ми фінансували із залученням кредитних коштів, не 
підлягають під умови конкурсу 

3 4,3% 

Розмір пропонованої компенсації відсотків за кредити є недостатнім 
для мого бізнесу 

2 2,9% 

Адміністрування виплати компенсації відсотків є дуже складним і це 
може створити для нас ряд проблем 

2 2,9% 

Час на підготовку документів є недостатнім для підготовки якісної 
заявки 

1 1,4% 

Поки що не має потреби в кредитних ресурсах 1 1,4% 

Примітка: Розраховано за питанням 13 «Якщо Ви знали про конкурс проектів раніше, 

то чому Ви не брали у ньому участі?» з числа тих, хто знав про конкурс. 

 

Для вирішення цієї проблеми доцільно в новій програмі розвитку малого і 

середнього бізнесу передбачити навчальні та консультативні заходи, спрямовані на 

формування навичок та підготовку документів на конкурс. 

Варто звернути увагу також на те, що 11,4% респондентів вважають процедуру 

подання документів на конкурс достатньо складною. Проте, у разі проведення 

зазначених вище промоційних та навчально-консультативних заходів, вважаємо, 

що значимість такої проблеми, суттєво зменшиться. 

Дане дослідження саме по собі уже має інформаційну функцію, оскільки 38% з тих, 

хто раніше не знав про конкурс проектів, планують брати участь у ньому в 

майбутньому (див. рис. 9). 
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Для того, щоб ефективно розвивати форми і методи фінансової підтримки 

підприємництва та застосовувати саме ті інструменти, які найбільше потрібні для 

бізнесу, ми попросили підприємців надати пропозиції щодо того, які форми 

фінансової підтримки вони хотіли б бачити у наступній програмі. 

Загалом отримано 139 пропозицій. Проте, лише 74 (що становить 53% із загальної 

кількості) стосуються інструментів фінансової підтримки, які мають у своєму 

розпорядженні органи місцевої влади. Наприклад, 35 осіб віднесли до форм 

фінансової підтримки Інформаційно-консультативну підтримку бізнесу. 

Абсолютним пріоритетом серед інструментів фінансової підтримки є здешевлення 

кредитів (23% усіх пропозицій) (див. рис. 10). Тому розвиваючи цей інструмент, 

застосовуючи наведені вище рекомендації, місцева влада має можливість суттєво 

впливати на інвестиційний потенціал малого і середнього бізнесу, що особливо 

актуально в умовах високої вартості кредитних ресурсів. 

Більш за все, 
що будемо

35%

Більш за все, 
що не будемо

44%

Ні
18%

Так
3%

РИС. 9. ЧИ БУДЕТЕ БРАТИ УЧАСТЬ В КОНКУРСІ (З ТИХ, ХТО НЕ ЗНАВ 
ПРО КОНКУРС)?
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Примітка: Згруповано за результатами відповіді на питання 15 «Якщо "Програма розвитку 

малого і середнього підприємництва  у м. Рівному на 2020-2021  роки" міститиме можливості 

фінансової підтримки розвитку бізнесу, то на які цілі, на Вашу думку, їх варто було б 

спрямувати?» 

  

1

1

1

2

2

3

3

3

4

4

5

13

32

0 10 20 30 40

Спрощення дозвільних процедур
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Пряме фінансування

Соціальна інфраструктура

Доступність кредитів та мікрокредитування

Екологічні проекти

Основлення обладнання

Нові робочі місця

Розвиток малого бізнесу

Розвиток інфраструктури

Допомога підприємцям-початківцям

Здешевлення кредитів

РИС 10. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ФІНАНАСОВОЇ ПІДТРИМКИ БІЗНЕСУ
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ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА 

ПІДПРИЄМНИЦТВА 
 

У сервісній моделі публічного управління одним із найбільш поширених 

інструментів стимулювання розвитку малого і середнього бізнесу є інформаційно-

консультативна підтримка. Цей інструмент набуває особливого значення у контексті 

імплементації положень Угоди про асоціацію України з ЄС у частині вирівнювання 

форм і розмірів фінансової підтримки.  

Результати дослідження показали, що більше третини опитаних СПД вбачають 

значну потребу у такій підтримці (35% респондентів) (див. рис. 11). І лише 9% 

підприємців вважають, що можуть обійтися без такої підтримки. 

 
Примітка: Побудовано за результатами відповіді на питання 16 «Наскільки Ваша організація 

потребує інформаційної підтримки щодо змін законодавства у сфері підприємництва, 

реєстраційних, дозвільно-погоджувальних процедур чи адміністративних послуг?» 

 

Управління економіки міста має значний досвід у здійсненні інформаційно-

консультативних заходів, застосовуючи різні форми і канали комунікації з 

підприємцями.  

Одним із таких каналів є офіційний сайт, що зареєстрований з доменним ім’ям 

https://economy.rv.ua/. 

Дуже потрібна 
така підтримка

35%

Зовсім не 
потрібна

9%

Не суттєво потрібна, у 
більшості випадків ми 

самі знаходимо 
необхідну інформацію

56%

РИС 11. ПОТРЕБА В ІНФОРМАЦІЙНІЙ ПІДТРИМЦІ

https://economy.rv.ua/
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У результаті дослідження було виявлено, що лише 11% респондентів задоволені 

обсягом і якістю інформації, що надається структурами виконкому міста за 

допомогою онлайн-ресурсів (див. рис. 12).     

 
Примітка: Побудовано за результатами відповіді на питання 17 «Наскільки Ви задоволені 

інформаційною підтримкою виконкому міста за допомогою онлайн-ресурсів?» 

 

Натомість більша половина респондентів (56%) не користуються такими ресурсами 

взагалі, або не задоволені якістю і змістом інформації, представленої на них. У 

результаті проведеного огляду сайту було виявлено потребу в його оптимізації до 

перегляду зі смартфонів, пошукової системи, дизайну та інші недоліки. 

Оскільки електронні інформаційні ресурси стали основним каналом отримання 

інформації для бізнесу, то їх якість значною мірою впливає на ефективність 

промоційних інформаційних кампаній. Приміром, лише 29% опитаних підприємців 

вважають, що інформація про конкурси, аукціони та об’єкти інтелектуальної 

власності висвітлюється в достатньому обсязі на онлайн-ресурсах виконкому міста 

(див. рис. 13). І лише кожен 5-й вважає ступінь поширення такої інформації як 

достатній. 

Абсолютно 
задоволені обсягом і 

якістю інформації
11%

Загалом 
задоволені, але є 

певні недоліки
33%

Не задоволені 
інформаційною 

підтримкою
11%

Не користуємося 
такими 

послугами
45%

РИС. 12. СТУПІНЬ ЗАДОВОЛЕНОСТІ СПД ІНФОРМАЦІЙНОЮ ПІДТРИМКОЮ 
ВИКОНКОМУ МІСТА ЗА ДОПОМОГОЮ ОНЛАЙН-РЕСУРСІВ
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Примітка: Побудовано за результатами відповіді на питання 18 «Чи вважаєте Ви, що 

інформація про конкурси, аукціони на об’єкти комунальної власності висвітлюється у 

достатньому доступі?» 

 

Набагато кращою є ситуація із друкованими інформаційними матеріалами, які 

готують структури міської влади для підприємців. Насамперед потрібно зауважити, 

що більше 30% респондентів вказали, що користувалися такими матеріалами, а ще 

20% бачили їх, хоч і не використовували в роботі (див. рис. 14). 

 
 

Достатній ступінь 
поширення 
інформації

20%

Загалом 
задоволені, але є 

певні недоліки
14%

Інформація 
висвітлюється 
недостатньо

29%

Не цікавилися 
такою 

інформацією
37%

РИС.13. ДОСТУПНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ ПРО КОНКУРСИ, АУКЦІОНИ ТА 
ОБ'ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
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РИС. 14. ЧИ КОРИСТУВАЛИСЯ ВИ ДРУКОВАНИМИ 
ІНФОРМАЦІЙНИМИ МАТЕРІАЛАМИ, ВИГОТОВЛЕНИМИ 

СТРУКТУРНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ МІСЦЕВИМИ ОРГАНАМИ 
ВЛАДИ УПРОДОВЖ ОСТАННІХ 3-Х РОКІВ?
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Оцінка якості таких матеріалів також є достатньо високою:  26% опитаних вказали її 

як високу і ще 58% як середню (див. рис. 15). І лише 15% опитаних СПД вважають, 

що якість друкованих інформаційних матеріалів є недостатньою. 

 
Примітка: Побудовано за результатами відповіді на питання 20 «Якщо Ви зустрічали 

друковані інформаційні матеріали, підготовлені підрозділами міськвиконкому (чи іншими 

організаціями на замовлення цих підрозділів), то оцініть їх корисність і якість» 

 

Важливим інструментом інформаційно-консультативної підтримки малого і 

середнього бізнесу є організація і проведення різного виду заходів: виставок, 

тренінгів, семінарів, круглих столів, конференцій, форумів тощо. Управління 

економіки міста у партнерстві з бізнес-асоціаціями та громадськими організаціями 

проводить щорічно десятки таких заходів. Їх корисність та ефективність для 

підприємців суттєво варіюється в залежності від типу заходів. 

Наприклад, 42% опитаних підприємців не мають потреби у проведенні виставково-

ярмаркових заходів, що проводилися б за підтримки міської влади (див. рис. 16). 

Лише 12% респондентів стверджують, що брали участь у таких заходах. З огляду на 

отримані результати при розробленні нової програми розвитку малого і середнього 

бізнесу варто звернути увагу на інструменти підтримки таких заходів, щоб зробити 

їх більш привабливими для підприємців. Адже 39% опитаних мають потребу у 

підтримці їх проведення з боку місцевої влади.  

Важко відповісти
1%

Висока
26%

Низька
15%

Середня
58%

РИС. 15. ОЦІНКА ЯКОСТІ ДРУКОВАНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ 
ПІДПРИЄМЦІВ
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Примітка: Побудовано за результатами відповіді на питання 21 «Чи має Ваша організація 

потребу участі у виставково-ярмаркових заходах, що можуть проводитися за підтримки 

міської влади?» 

 

Набагато кращою є поінформованість підприємців міста про семінари, тренінги, 

круглі столи, конференції та форуми, що проводяться за підтримки Управління 

економіки виконкому Рівненської міської ради. Кожен другий респондент 

отримував інформацію про такі заходи, а 17% – брали у них участь (див. рис. 17). Це 

можна пояснити долученням до інформаційних кампаній партнерських організацій, 

що часто є виконавцями таких заходів. До того ж оцінка якості їх організації також є 

на достатньому рівні, оскільки 65% підприємців, з тих, які брали участь у заходах, 

відмічають високий рівень їх організації.  

Натомість значно нижчою є оцінка підприємцями корисності проведених заходів. 

Адже лише 16% з тих, хто брав у них участь, оцінили їх корисність як високу (див. 

рис. 18). Для підвищення цього показника у майбутньому вважаємо доцільним 

залучення підприємців до формування тематики заходів ще на етапі формування 

програми. Опитування підприємців щодо проблем і викликів бізнесу,  проведене у 

цьому дослідженні, також сприяє виявленню їх реальних потреб та подальшому 

формуванню прикладної програми заходів. 

Важко відповісти
7%

Ні, не маємо такої 
потреби

42%

Так, брали участь 
у таких заходах

12%

Так, поки що не 
брали участі у 
таких заходах

39%

РИС. 16. ПОТРЕБА У ВИСТАВКОВО-ЯРМАРКОВИХ ЗАХОДАХ
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Примітка: Побудовано за результатами відповіді на питання: 

 22. «Чи знаєте Ви, що Управління економіки міста щорічно організовує різні заходи для 

підприємців (конкурси, конференції, форуми, круглі столи тощо)?» 

23. «Як Ви оцінюєте якість конкурсів, конференцій, форумів, круглих столів з питань 

підприємницької діяльності, які організовує міська влада?» 

 

 
Примітка: Побудовано за результатами відповіді на питання 23 «Як Ви оцінюєте якість 

конкурсів, конференцій, форумів, круглих столів з питань підприємницької діяльності, які 

організовує міська влада?». 

 

Вперше чую про 
це

33%

Знаю про це, але 
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заходах не 
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50% Висока
11%

Середня
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РИС. 17. ПРОІНФОРМОВАНІСТЬ ТА ОЦІНКА ЯКОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАХОДІВ, 
ЯКІ ПРОВОДИТЬ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКИ МІСТА ДЛЯ БІЗНЕСУ
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РИС. 18. ОЦІНКА КОРИСНОСТІ ЗАХОДІВ, 
ОРГАНІЗОВАНИХ УПРАВЛІННЯМ ЕКОНОМІКИ 
МІСТА, ОСОБАМИ, ЯКІ БРАЛИ У НИХ УЧАСТЬ
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Про потребу корегування тематики заходів свідчить і те, що 63% опитаних 

підприємців, які знали про проведення заходів, але не брали у них участі, назвали 

причиною цього те, що тематика не відповідає потребам бізнесу (див. рис. 19). 

 
 

Примітка: Побудовано за результатами відповіді на питання 24 «Якщо Ви знали про те, що 

структурні підрозділи міськвиконкому проводять різні заходи для підприємців,  то чому Ви не 

брали у них участі?» 

 

Підприємці надали 106 пропозицій щодо тематики та форматів проведення заходів. 

Серед тематики, яка цікавить підприємців, найбільш затребуваними є: 

 питання забезпечення персоналом та його розвиток; 

 семінари та консультації з бухгалтерського обліку; 

 реклама та маркетинг. 

 
Достатньо багато підприємців потребує інформаційно-консультативної підтримки з 

питань зміни податкового законодавства, а також проведення заходів, 

спрямованих на обмін досвідом та кращими практиками ведення бізнесу. 
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РИС. 19. ПРИЧИНИ, ЧОМУ СПД НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ЗАХОДАХ, 
ОРГАНІЗОВАНИХ УПРАВЛІННЯМ ЕКОНОМІКИ МІСТА

106 – пропозицій щодо форматів та 

тематики заходів 
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Потребують  також удосконалення підходів щодо логістичного забезпечення 

заходів, оскільки більше третини опитаних підприємців, що знали про заходи, не 

змогли взяти у них участь внаслідок незручного часу чи місця їх проведення.  

Для мінімізації цієї проблеми доцільно використовувати різні формати заходів, що 

підвищить ступінь залучення цільових груп. Серед таких форматів можуть бути 

вечірні сесії, тренінги вихідного дня, вебінари та ін. 
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ДЛЯ БІЗНЕСУ



 

 

30 

 

ПІДПРИЄМНИЦЬКА 

ІНФРАСТРУКТУРА 
 

Динамічний розвиток підприємництва можливий, як правило, в умовах 

функціонування розгалуженої сучасної підприємницької інфраструктури. Попри 

визнання важливості цього напряму на національному рівні, що передбачено 

«Стратегією розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 

2020 року»5, головним драйвером цього процесу має бути місцева влада.  

Як показує світовий досвід, бурхливий розвиток інновацій та підприємництва 

відбувався лише там, де на місцевому рівні була створена належна екосистема 

підтримки бізнесу, яка охоплювала усі етапи життєвого циклу інноваційних 

підприємницьких структур.  

Місто Рівне також має належний потенціал для розвитку інновацій та креативних 

індустрій, який полягає, насамперед, в можливостях кадрового забезпечення 

технологічних стартапів (у місті функціонують вищі навчальні заклади, науково-

технічні школи, є багато винахідників та вчених), розвиненій логістичній та 

соціальній інфраструктурі. У місті створено сприятливі умови для заснування нового 

бізнесу. Особливе місце в цьому займає Центр надання адміністративних послуг, 

який за оцінками підприємців є найбільш затребуваним елементом 

підприємницької інфраструктури (див. рис. 21). 

Значну потребу підприємці мають також у послугах бізнес-шкіл, коворкінг-центрів 

та консалтингових агентств. Ці елементи підприємницької інфраструктури можуть 

розвиватися без активної участі міської влади. Натомість програми бізнес-інкубації 

ефективно функціонують, як правило, за допомогою механізмів муніципальної 

підтримки, оскільки для їх реалізації потрібні приміщення та належна соціальна 

інфраструктура. Тому вважаємо, що такий напрям діяльності має стати одним із 

головних пріоритетів нової програми розвитку малого і середнього бізнесу. 

                                                

 

 
5 Стратегія розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року. Схвалено 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 504-р 
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Примітка: Побудовано за результатами відповіді на питання 26 «Які елементи 

підприємницької інфраструктури Ви вважаєте найбільш потрібними для малого і середнього 

бізнесу міста?» 

 

Підприємці виділили 62 проблеми розвитку підприємницької інфраструктури міста, 

серед яких найчастіше зустрічаються бюрократизованість процесів взаємодії з 

владою та формальність функціонування елементів підприємницької 

інфраструктури. Велика кількість підприємців віднесла до проблем розвитку 

підприємницької інфраструктури корупцію в органах влади (52% опитаних).  

ПІДТРИМКА ЗОВНІШНЬО-

ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Для формування належного потенціалу інноваційної економіки міста органи 

місцевого самоврядування повинні активно сприяти розвитку малого інноваційного 

експортно орієнтованого бізнесу. Поряд із зростанням доданої вартості це 

сприятиме підвищенню сталості процесів розвитку бізнесу у довгостроковій 

перспективі.  
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РИС. 21. НАЙБІЛЬШ ПОТРІБНІ ЕЛЕМЕНТИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ 
ІНФРАСТРУКТУРИ
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Інтеграція місцевого бізнесу у ланцюги доданої вартості економіки Європейського 

Союзу потребує активного сприяння усіх органів місцевої влади. Попри те, що у 

вибірку потрапила невелика кількість підприємців, які займаються зовнішньо-

економічною діяльністю, респонденти зазначили потребу у підтримці в таких 

напрямах: 

 оцінювання експортного потенціалу бізнесу; 

 технічне регулювання (процедури сертифікації та вимоги до продукції); 

 маркетингові дослідження ринків інших країн. 

 

 
 

ВІДНОШЕННЯ ПІДПРИЄМЦІВ ДО 

МІСЬКОЇ ВЛАДИ 
 

Побудова сервісної моделі взаємодії влади і бізнесу неможлива без ефективного 

зворотного зв’язку. Представники органів влади повинні розуміти загальні настрої 

бізнесу та вибудовувати свою діяльність у такий спосіб, щоб налагоджувати 

партнерські відносини та конструктивну співпрацю. 

Для оцінювання сприйняття представниками малого і середнього бізнесу місцевої 

влади у дослідженні був застосований метод непрямих запитань та асоціацій.  

 

12,4% - корисною була б допомога в оцінці експортного 

потенціалу бізнесу 

7,2%  - потрібна допомога в питаннях технічного 

регулювання (сертифікація та вимоги до продукції у 

країнах ЄС) 

5,9% -  потрібна підтримка в маркетингових дослідженнях 

ринків інших країн 
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Такий зворотний зв’язок дає змогу напрацювати напрями формування іміджу та є 

непрямою оцінкою ефективності маркетингу органів влади. 

Відповідно до отриманих результатів у 50,7% респондентів сформувалось 

негативне сприйняття органів місцевої влади. 48% демонструють нейтральне 

відношення до владних структур. І лише 4,7% респондентів мають позитивну думку 

про них (див. рис. 22). 

 

 

Такі результати свідчать про необхідність активізації маркетингових зусиль у 

напрямі формування позитивного іміджу місцевої влади. Це дасть змогу 

налагодити продуктивну співпрацю, що в свою чергу призведе до детінізації 

бізнесу, збільшення обсягів податків до місцевого бюджету та активізації участі 

підприємців у міських програмах та вирішенні соціальних та інших проблем міста.  

ОЦІНКА ЯКОСТІ НАДАННЯ 

АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ ДЛЯ 

БІЗНЕСУ 
 

Адміністративні послуги для бізнесу надають більше двадцяти органів виконкому 

міської та обласної рад та регіональними відділеннями державних служб та 

агентств в Рівненській області. 
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РИС. 22. СПРИЙНЯТТЯ ПІДПРИЄМЦЯМИ ОРГАНІВ МІСЬКОЇ ВЛАДИ
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Суб’єкти малого і середнього бізнесу, що потрапили до вибірки, із запропонованого 

переліку із 23 видів адміністративних послуг активно користувалися 11-ма 

послугами (див. табл. 3) 

ТАБЛИЦЯ 3 – КІЛЬКІСТЬ ПІДПРИЄМЦІВ, ЩО БРАЛИ УЧАСТЬ В ОЦІНЮВАННІ ЯКОСТІ 

АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ 

№ з/п 
Назва послуги 

Кількість 
відповідей 

1 Державна реєстрація фізичної особи-підприємця  137 

2 

Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази 
суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної 
безпеки 35 

3 

Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази 
суб’єкта господарювання в галузі торгівлі та побутового 
обслуговування вимогам законодавства 26 

4 
Встановлення режимів роботи закладів суб’єктів підприємницької 
діяльності 24 

5 
Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази 
вимогам законодавства з питань охорони праці 22 

6 

Видача дозволу/дублікату /переоформлення /внесення 
змін/анулювання дозволу на розміщення зовнішньої реклами на 
території міста Рівного 18 

7 

Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду юридичним та фізичним 
особам 16 

8 Видача будівельного паспорта забудови земельної ділянки 16 

9 Видача дозволу на виконання будівельних робіт 16 

10 
Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в постійне користування 14 

11 

Передача в оренду земельних ділянок юридичним та фізичним 
особам / Поновлення договорів оренди землі юридичним та фізичним 
особам 14 

12 
Надання паспорту прив’язки тимчасової споруди для провадження 
підприємницької діяльності 13 

13 Видача /анулювання дозволу на спеціальне водокористування 13 

14 
Декларація про готовність до експлуатації об’єкта, будівництво якого 
здійснено на підставі будівельного паспорта 13 

15 Реєстрація декларації про відходи 11 
16-23 Інші 55 

Оцінювання якості адміністративних послуг проводилося за критеріями: 

 якість роботи працівників, які адмініструють послугу (якість обслуговування); 

 зручність отримання послуги (тривалість, документальне оформлення тощо) 

 вартість послуги; 

 доступність послуги (складність вимог, великий перелік документів тощо). 

Результати оцінювання наведені в таблицях 4-18. 

Аналізуючи відповіді підприємців можна прийти до висновку, що якість 

адміністративної послуги «Державна реєстрація фізичної особи-підприємця/ 
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юридичної особи» суттєво відрізняється від усіх інших послуг за усіма критеріями. 

Частка підприємців, яких цілком задовольняє дана послуга за різними критеріями 

коливається від 70,1% до 75,2%.  

Натомість якість інших видів адміністративних послуг, як наприклад «Видача 

будівельного паспорта забудови земельної ділянки», «Видача дозволу на 

виконання будівельних робіт», «Надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування» цілком 

задовольняє лише від 12,5% до 21,4% підприємців, які користувалися цими 

послугами. 

Варіація якості адміністративних послуг за критеріями в середньому є незначною  

(див. рис. 23), проте керівникам окремих підрозділів, що надають адміністративні  

послуги, доцільно запровадити належну систему зворотного зв’язку та з’ясувати 

причини низької якості послуг за відповідними критеріями. 

 

 

35,42% 32,39% 34,71% 34,99%

30,41%

24,29%
24,83%

28,51%

4,89%

4,18%
4,25%

4,14%

22,33%

28,50% 22,41%
21,83%

6,99% 10,66% 13,83% 10,15%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Якість роботи працівників, 
які адмініструють послугу

Зручність отримання 
послуги (тривалість, 

документальне 
оформлення тощо)

Вартість послуги Доступність послуги 
(складність вимог, великий 
перелік документів тощо)

РИС. 23. УСЕРЕДНЕНА ОЦІНКА ЯКОСТІ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ ЗА 
КРИТЕРІЯМИ

Цілком задовольняє Загалом задовольняє, але були деякі незручності

Користувалися, але важко оцінити якість Послуга низької якості

Зовсім не задовольняє
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ТАБЛИЦЯ 4 - ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ / ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ 

Критерії оцінювання 

Оцінка якості послуги за критеріями 

Цілком 
задовольняє 

Загалом задовольняє, 
але були деякі 
незручності 

Користувалися, 
але важко 

оцінити якість 

Послуга 
низької 
якості 

Зовсім не 
задовольняє 

Якість роботи працівників, які адмініструють послугу 75,20% 15,30% 2,20% 5,10% 2,20% 

Зручність отримання послуги (тривалість, 
документальне оформлення тощо) 70,10% 15,70% 2,20% 9,70% 2,20% 

Вартість послуги 73,10% 17,20% 1,50% 6,00% 2,20% 

Доступність послуги (складність вимог, великий перелік 
документів тощо) 74,80% 14,10% 1,50% 7,40% 2,20% 

 

ТАБЛИЦЯ 5 - РЕЄСТРАЦІЯ ДЕКЛАРАЦІЇ ВІДПОВІДНОСТІ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ ВИМОГАМ 

ЗАКОНОДАВСТВА З ПИТАНЬ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ 

Критерії оцінювання 

Оцінка якості послуги за критеріями 

Цілком 
задовольняє 

Загалом задовольняє, 
але були деякі 
незручності 

Користувалися, 
але важко 

оцінити якість 

Послуга 
низької 
якості 

Зовсім не 
задовольняє 

Якість роботи працівників, які адмініструють послугу 51,40% 17,10% 5,70% 20,00% 5,70% 

Зручність отримання послуги (тривалість, 
документальне оформлення тощо) 51,40% 20,00% 5,70% 20,00% 2,90% 

Вартість послуги 48,60% 25,70% 5,70% 14,30% 5,70% 

Доступність послуги (складність вимог, великий перелік 
документів тощо) 51,40% 17,10% 5,70% 17,10% 8,60% 

 

ТАБЛИЦЯ 6 - РЕЄСТРАЦІЯ ДЕКЛАРАЦІЇ ВІДПОВІДНОСТІ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ В ГАЛУЗІ ТОРГІВЛІ ТА 

ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИМОГАМ ЗАКОНОДАВСТВА 

Критерії оцінювання 

Оцінка якості послуги за критеріями 

Цілком 
задовольняє 

Загалом задовольняє, 
але були деякі 
незручності 

Користувалися, 
але важко 

оцінити якість 

Послуга 
низької 
якості 

Зовсім не 
задовольняє 

Якість роботи працівників, які адмініструють послугу 38,50% 38,50% 7,70% 15,40% 0,00% 

Зручність отримання послуги (тривалість, 
документальне оформлення тощо) 20,80% 50,00% 4,20% 20,80% 4,20% 

Вартість послуги 33,30% 37,50% 0,00% 25,00% 4,20% 

Доступність послуги (складність вимог, великий перелік 
документів тощо) 28,00% 52,00% 4,00% 16,00% 0,00% 



 

 

37 

 

ТАБЛИЦЯ 7 - ВСТАНОВЛЕННЯ РЕЖИМІВ РОБОТИ ЗАКЛАДІВ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Критерії оцінювання 

Оцінка якості послуги за критеріями 

Цілком 
задовольняє 

Загалом задовольняє, 
але були деякі 
незручності 

Користувалися, 
але важко 

оцінити якість 

Послуга 
низької 
якості 

Зовсім не 
задовольняє 

Якість роботи працівників, які адмініструють послугу 54,20% 20,80% 12,50% 12,50% 0,00% 

Зручність отримання послуги (тривалість, 
документальне оформлення тощо) 50,00% 12,50% 12,50% 20,80% 4,20% 

Вартість послуги 58,30% 12,50% 12,50% 12,50% 4,20% 

Доступність послуги (складність вимог, великий перелік 
документів тощо) 54,20% 8,30% 12,50% 25,00% 0,00% 

 

ТАБЛИЦЯ 8 - РЕЄСТРАЦІЯ ДЕКЛАРАЦІЇ ВІДПОВІДНОСТІ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ВИМОГАМ ЗАКОНОДАВСТВА З ПИТАНЬ ОХОРОНИ 

ПРАЦІ 

Критерії оцінювання 

Оцінка якості послуги за критеріями 

Цілком 
задовольняє 

Загалом задовольняє, 
але були деякі 
незручності 

Користувалися, 
але важко 

оцінити якість 

Послуга 
низької 
якості 

Зовсім не 
задовольняє 

Якість роботи працівників, які адмініструють послугу 36,40% 27,30% 4,50% 22,70% 9,10% 

Зручність отримання послуги (тривалість, 
документальне оформлення тощо) 40,90% 18,20% 4,50% 27,30% 9,10% 

Вартість послуги 40,90% 22,70% 4,50% 22,70% 9,10% 

Доступність послуги (складність вимог, великий перелік 
документів тощо) 33,30% 33,30% 4,80% 19,00% 9,50% 

 

ТАБЛИЦЯ 9 - ВИДАЧА ДОЗВОЛУ/ДУБЛІКАТУ /ПЕРЕОФОРМЛЕННЯ /ВНЕСЕННЯ ЗМІН/АНУЛЮВАННЯ ДОЗВОЛУ НА РОЗМІЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ 

РЕКЛАМИ НА ТЕРИТОРІЇ МІСТА РІВНОГО 

Критерії оцінювання 

Оцінка якості послуги за критеріями 

Цілком 
задовольняє 

Загалом задовольняє, 
але були деякі 
незручності 

Користувалися, 
але важко 

оцінити якість 

Послуга 
низької 
якості 

Зовсім не 
задовольняє 

Якість роботи працівників, які адмініструють послугу 33,30% 33,30% 0,00% 22,20% 11,10% 

Зручність отримання послуги (тривалість, 
документальне оформлення тощо) 33,30% 27,80% 0,00% 27,80% 11,10% 

Вартість послуги 27,80% 27,80% 0,00% 27,80% 16,70% 

Доступність послуги (складність вимог, великий перелік 
документів тощо) 33,30% 27,80% 0,00% 16,70% 22,20% 
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ТАБЛИЦЯ 10 - НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ В ОРЕНДУ 

ЮРИДИЧНИМ ТА ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ 

Критерії оцінювання 

Оцінка якості послуги за критеріями 

Цілком 
задовольняє 

Загалом задовольняє, 
але були деякі 
незручності 

Користувалися, 
але важко 

оцінити якість 

Послуга 
низької 
якості 

Зовсім не 
задовольняє 

Якість роботи працівників, які адмініструють послугу 18,80% 31,30% 0,00% 43,80% 6,30% 

Зручність отримання послуги (тривалість, 
документальне оформлення тощо) 33,30% 11,10% 0,00% 33,30% 22,20% 

Вартість послуги 23,50% 29,40% 5,90% 17,60% 23,50% 

Доступність послуги (складність вимог, великий перелік 
документів тощо) 23,50% 41,70% 0,00% 17,60% 11,80% 

 

ТАБЛИЦЯ 11 - ВИДАЧА БУДІВЕЛЬНОГО ПАСПОРТА ЗАБУДОВИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

Критерії оцінювання 

Оцінка якості послуги за критеріями 

Цілком 
задовольняє 

Загалом задовольняє, 
але були деякі 
незручності 

Користувалися, 
але важко 

оцінити якість 

Послуга 
низької 
якості 

Зовсім не 
задовольняє 

Якість роботи працівників, які адмініструють послугу 12,50% 50,00% 0,00% 31,30% 6,30% 

Зручність отримання послуги (тривалість, 
документальне оформлення тощо) 13,30% 33,30% 0,00% 40,40% 13,30% 

Вартість послуги 13,30% 33,30% 0,00% 40,40% 13,30% 

Доступність послуги (складність вимог, великий перелік 
документів тощо) 20,00% 40,00% 0,00% 33,30% 6,70% 

 

ТАБЛИЦЯ 12 - ВИДАЧА ДОЗВОЛУ НА ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ 

Критерії оцінювання 

Оцінка якості послуги за критеріями 

Цілком 
задовольняє 

Загалом задовольняє, 
але були деякі 
незручності 

Користувалися, 
але важко 

оцінити якість 

Послуга 
низької 
якості 

Зовсім не 
задовольняє 

Якість роботи працівників, які адмініструють послугу 18,80% 43,80% 0,00% 25,00% 12,50% 

Зручність отримання послуги (тривалість, 
документальне оформлення тощо) 20,00% 26,70% 0,00% 40,00% 13,30% 

Вартість послуги 20,00% 26,70% 0,00% 40,00% 13,30% 

ДОСТУПНІСТЬ ПОСЛУГИ (СКЛАДНІСТЬ ВИМОГ, 
ВЕЛИКИЙ ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ТОЩО) 20,00% 33,30% 0,00% 33,30% 13,30% 
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ТАБЛИЦЯ 13 - НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ В ПОСТІЙНЕ 
КОРИСТУВАННЯ 

Критерії оцінювання 

Оцінка якості послуги за критеріями 

Цілком 
задовольняє 

Загалом задовольняє, 
але були деякі 
незручності 

Користувалися, 
але важко 

оцінити якість 

Послуга 
низької 
якості 

Зовсім не 
задовольняє 

Якість роботи працівників, які адмініструють послугу 14,30% 42,90% 7,10% 28,60% 7,10% 

Зручність отримання послуги (тривалість, 
документальне оформлення тощо) 21,40% 14,30% 7,10% 50,00% 7,10% 

Вартість послуги 21,40% 28,60% 7,10% 21,40% 21,40% 

Доступність послуги (складність вимог, великий перелік 
документів тощо) 14,30% 50,00% 7,10% 21,40% 7,10% 

 

ТАБЛИЦЯ 14 - ПЕРЕДАЧА В ОРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ЮРИДИЧНИМ ТА ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ / ПОНОВЛЕННЯ ДОГОВОРІВ ОРЕНДИ ЗЕМЛІ 

ЮРИДИЧНИМ ТА ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ 

Критерії оцінювання 

Оцінка якості послуги за критеріями 

Цілком 
задовольняє 

Загалом задовольняє, 
але були деякі 
незручності 

Користувалися, 
але важко 

оцінити якість 

Послуга 
низької 
якості 

Зовсім не 
задовольняє 

Якість роботи працівників, які адмініструють послугу 42,90% 7,10% 0,00% 28,60% 21,40% 

Зручність отримання послуги (тривалість, 
документальне оформлення тощо) 14,30% 28,60% 0,00% 28,60% 28,60% 

Вартість послуги 21,40% 28,60% 0,00% 7,10% 42,90% 

Доступність послуги (складність вимог, великий перелік 
документів тощо) 21,40% 21,40% 0,00% 35,70% 21,40% 

 

ТАБЛИЦЯ 15 - НАДАННЯ ПАСПОРТУ ПРИВ’ЯЗКИ ТИМЧАСОВОЇ СПОРУДИ ДЛЯ ПРОВАДЖЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Критерії оцінювання 

Оцінка якості послуги за критеріями 

Цілком 
задовольняє 

Загалом задовольняє, 
але були деякі 
незручності 

Користувалися, 
але важко 

оцінити якість 

Послуга 
низької 
якості 

Зовсім не 
задовольняє 

Якість роботи працівників, які адмініструють послугу 53,80% 30,80% 0,00% 15,40% 0,00% 

Зручність отримання послуги (тривалість, 
документальне оформлення тощо) 23,10% 53,80% 0,00% 23,10% 0,00% 

Вартість послуги 23,10% 38,50% 0,00% 30,80% 7,70% 

Доступність послуги (складність вимог, великий перелік 
документів тощо) 38,50% 46,20% 0,00% 7,70% 7,70% 
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ТАБЛИЦЯ 16 - ВИДАЧА /АНУЛЮВАННЯ ДОЗВОЛУ НА СПЕЦІАЛЬНЕ ВОДОКОРИСТУВАННЯ 

Критерії оцінювання 

Оцінка якості послуги за критеріями 

Цілком 
задовольняє 

Загалом задовольняє, 
але були деякі 
незручності 

Користувалися, 
але важко 

оцінити якість 

Послуга 
низької 
якості 

Зовсім не 
задовольняє 

Якість роботи працівників, які адмініструють послугу 15,40% 23,10% 15,40% 38,50% 7,70% 

Зручність отримання послуги (тривалість, 
документальне оформлення тощо) 25,00% 8,30% 8,30% 41,70% 16,70% 

Вартість послуги 25,00% 16,70% 8,30% 25,00% 25,00% 

Доступність послуги (складність вимог, великий перелік 
документів тощо) 25,00% 16,70% 8,30% 33,30% 16,70% 

 

ТАБЛИЦЯ 17 - ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ГОТОВНІСТЬ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБ’ЄКТА, БУДІВНИЦТВО ЯКОГО ЗДІЙСНЕНО НА ПІДСТАВІ БУДІВЕЛЬНОГО 

ПАСПОРТА 

Критерії оцінювання 

Оцінка якості послуги за критеріями 

Цілком 
задовольняє 

Загалом задовольняє, 
але були деякі 
незручності 

Користувалися, 
але важко 

оцінити якість 

Послуга 
низької 
якості 

Зовсім не 
задовольняє 

Якість роботи працівників, які адмініструють послугу 38,50% 38,50% 0,00% 7,70% 15,40% 

Зручність отримання послуги (тривалість, 
документальне оформлення тощо) 41,70% 16,70% 0,00% 16,70% 25,00% 

Вартість послуги 45,50% 18,20% 0,00% 18,20% 18,20% 

Доступність послуги (складність вимог, великий перелік 
документів тощо) 41,70% 16,70% 0,00% 16,70% 25,00% 

 

ТАБЛИЦЯ 18 - РЕЄСТРАЦІЯ ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО ВІДХОДИ 

Критерії оцінювання 

Оцінка якості послуги за критеріями 

Цілком 
задовольняє 

Загалом задовольняє, 
але були деякі 
незручності 

Користувалися, 
але важко 

оцінити якість 

Послуга 
низької 
якості 

Зовсім не 
задовольняє 

Якість роботи працівників, які адмініструють послугу 27,30% 36,40% 18,20% 18,20% 0,00% 

Зручність отримання послуги (тривалість, 
документальне оформлення тощо) 27,30% 27,30% 18,20% 27,30% 0,00% 

Вартість послуги 45,50% 9,10% 18,20% 27,30% 0,00% 

Доступність послуги (складність вимог, великий перелік 
документів тощо) 45,50% 9,10% 18,20% 27,30% 0,00% 
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ВИСНОВКИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ 
 

Проведене дослідження дало змогу виявити вузькі місця у системі 

взаємодії місцевої влади та бізнесу, резерви підвищення ефективності 

форм та інструментів підтримки малого бізнесу та якості публічних послуг. 

Результати дослідження будуть корисними для працівників органів 

місцевого самоврядування, що взаємодіють з суб’єктами підприємницької 

діяльності, представникам бізнес-асоціацій, науковцям, які займаються 

дослідженнями проблем розвитку малого і середнього бізнесу та іншим 

зацікавленим сторонам.  

Висновки, що отримані в результаті аналізу статистичної інформації, будуть 

доречними для використання при розробленні програми розвитку малого і 

середнього підприємництва на 2020-2021 роки. Зокрема вважаємо, що 

пріоритетними формами та інструментами розвитку малого  і середнього 

бізнесу в м. Рівне можуть бути: 

 організація навчальних заходів для підприємців, спрямованих на 

розвиток бізнесу з високою доданою вартістю, насамперед 

стимулювання інноваційного експортно-орієнтованого бізнесу, 

що у контексті євроінтеграційних процесів має стати одним із 

головних пріоритетів розвитку підприємництва на наступні роки; 

 сприяння (різні форми інформаційної підтримки, консультування та 

фінансових стимулів) інтеграції малого і середнього бізнесу у 

ланцюги доданої вартості Європейського Союзу;  

 проведення навчальних та консультативних заходів, спрямованих на 

формування навичок та підготовку документів на конкурси проектів, 

що подаються на отримання компенсації відсотків за кредити 

комерційних банків; 

 розвиток підприємницької інфраструктури шляхом підтримки 

діяльності бізнес-шкіл, коворкінг-центрів та консалтингових агентств, 

що сприятиме реалізації потенціалу розвитку інновацій та 

креативних індустрій; 

 проведення заходів, спрямованих на допомогу підприємцям в 

оцінюванні експортного потенціалу бізнесу та вивченню 

особливостей технічного регулювання (процедури сертифікації та 

вимоги до продукції); 
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 активізація маркетингових зусиль у напрямі формування 

позитивного іміджу місцевої влади; 

 запровадження ефективної системи отримання зворотного 

зв’язку від користувачів адміністративних послуг та поліпшення їх 

якості. 

Вважаємо доцільним продовження розпочатого дослідження шляхом 

надання безстрокового відкритого доступу до опитувальників на сайті 

Управління економіки міста та сайтах-партнерів та проведення періодичної 

оцінки динаміки показників. Це стане важливим кроком до системної 

оцінки результативності підтримки розвитку малого і середнього бізнесу та 

якості адміністративних послуг, що надаються підприємцям м. Рівне. 
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