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 ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ТА РОЗВИТКУ  

ОЕСР — це унікальний форум, у рамках якого органи влади співпрацюють задля вирішення економічних, 
соціальних та екологічних завдань глобалізації. ОЕСР також відіграє провідну роль у зусиллях із надання 
підтримки органам влади в реагуванні на нові процеси та проблеми, зокрема у сфері корпоративного 
управління, інформаційної економіки та проблем старіння населення. Організація надає органам влади 
платформу для порівняння досвіду реалізації політики, пошуку рішень спільних проблем, визначення 
провідної практики і роботи з узгодження внутрішньої та міжнародної політики. До країн-членів ОЕСР 
належать: Австралія, Австрія, Бельгія, Канада, Чилі, Колумбія, Чеська Республіка, Данія, Естонія, 
Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Ісландія, Ірландія, Ізраїль, Італія, Японія, Корея, 
Латвія, Литва, Люксембург, Мексика, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Польща, Португалія, 
Словацька Республіка, Словенія, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Туреччина, Велика Британія та Сполучені 
Штати Америки.  

www.oecd.org 

 

 ПРОГРАМА ОЕСР «КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЄВРАЗІЇ»  

Програма ОЕСР «Конкурентоспроможність Євразії», започаткована у 2008 році, допомагає прискорити 
економічні реформи та покращити бізнес-клімат для досягнення сталого зростання економіки та 
зайнятості у двох регіонах: Центральній Азії (Афганістан, Казахстан, Киргизстан, Монголія, Таджикистан, 
Туркменістан та Узбекистан) і Східній Європі та Південному Кавказі (Вірменія, Азербайджан, Білорусь, 
Грузія, Молдова і Україна). Програма є складовою стратегії розвитку контактів ОЕСР, яку реалізує 
Секретаріат з глобальних відносин у тісній співпраці зі спеціалізованими експертними директоратами 
ОЕСР.  

www.oecd.org/globalrelations/eurasia.htm 

 

 

 ЦЕНТР ОЕСР З ПИТАНЬ ПІДПРИЄМНИЦТВА, МСП, РЕГІОНІВ І МІСТ  

Центр ОЕСР з питань підприємництва, МСП, регіонів і міст допомагає місцевим та національним органам 

влади розкрити потенціал підприємців, малих і середніх підприємств, сприяти розвитку інклюзивних і 

сталих регіонів і міст, стимулювати створення робочих місць на місцевому рівні та реалізовувати 

обґрунтовану політику в сфері туризму.  Він також надає підтримку доказовій політиці з метою 

покращення добробуту людей у всіх регіонах та містах шляхом вироблення та випробування нових 

показників, методів та аналізу, а також сприяння використанню даних і показників на всіх етапах 

вироблення політики. 

www.oecd.org/cfe     

http://www.oecd.org/
http://www.oecd.org/globalrelations/eurasia.htm
http://www.oecd.org/cfe
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ПРОТОКОЛ ВЕБІНАРУ 
 

 Огляд  

Вебінар з розбудови спроможності «Методологія складання статистики для аналізу розвитку 
малих і середніх підприємств (МСП), зокрема на регіональному та місцевому рівнях» — це 
перший з трьох вебінарів у рамках проєкту «Вдосконалення розвитку статистики в Україні у 
2021 році», що реалізується за фінансової та інтелектуальної підтримки Польщі та Ізраїлю. 

Метою вебінару було сприяння розвитку статистичних даних задля чіткішого вироблення доказової 
політики щодо МСП в Україні та підвищення порівнянності даних із країнами-членами ОЕСР. Вебінар 
був присвячений методології складання статистики для аналізу розвитку малих і середніх 
підприємств. Цей вебінар спирався на рекомендації, розроблені в рамках Збірника статистики 
підприємств в Україні за 2018 рік, і мав на меті обмін провідними практиками та методологіями 
розвитку структурної статистики підприємств в Україні. У рамках вебінару були висвітлені розвиток, 
вироблення та розповсюдження статистики МСП, зокрема на субнаціональному рівні, з огляду на 
останні європейські стандарти.  

Після вступних промов експерти Центру ОЕСР з питань підприємництва, МСП, регіонів і міст 
наголосили на важливості якісних, міжнародно порівнянних статистичних даних для вимірювання та 
аналізу динаміки підприємництва та МСП і пояснили важливість субнаціональних показників 
вимірювання динаміки підприємств для регіонального розвитку. 

На другій сесії експерти Головного управління статистики Польщі та Центрального бюро статистики 
Ізраїлю представили методології та провідні практики розвитку статистики в секторі МСП. 

Обговорення завершила заключна промова, що містила огляд основних висновків і шляхів 
подальшого розвитку статистики МСП в Україні.  

 

 Вступні промови та знайомство 

Модератором семінару був пан Білл Томпсон, керівник Відділу Євразії ОЕСР.  

Вступну промову проголосив Його Високоповажність пан Бартош Ціхоцький, Надзвичайний і 
Повноважний Посол Республіки Польща в Україні. Посол Ціхоцький підкреслив важливість співпраці між 
Польщею, Ізраїлем та ОЕСР для вдосконалення розвитку статистики в Україні. Посол нагадав, що Польща 
була першим донором Програми ОЕСР «Конкурентоспроможність Євразії». Він також підтвердив 
готовність Польщі підтримувати розвиток регіону та, зокрема, розвиток статистики в Україні.  

Його Високоповажність пан Йоель Ліон, Надзвичайний і Повноважний Посол Держави Ізраїль привітав 
учасників вебінару та визнав важливість партнерства з ОЕСР та Ізраїлем для покращення розвитку 
статистики в Україні.  

Пан Вадим Піщейко, радник Голови Державної служби статистики України, привітав учасників 
вебінару та висловив вдячність ОЕСР, Польщі та Ізраїлю за підтримку зусиль Державної служби 
статистики України щодо узгодження статистичних показників зі стандартами ЄС. Пан Піщейко зазначив, 
що Держстат проводитиме третє всебічне оцінювання за методикою Євростату в 2021 році, але ще 
потрібно багато чого зробити для покращення розвитку статистики в країні. 

 Сесія 1: Вступ, виклики та підходи у сфері розвитку регіональної та субнаціональної 
статистики МСП 

Перша сесія розпочалась з презентації пана Паоло Венері, керівника відділу статистики та 
територіального аналізу Центру ОЕСР з питань підприємництва, МСП, регіонів і міст, на тему 
«Вимірювання демографії підприємств для регіонального розвитку». У презентації пан Венері 
згадав поточний проєкт, що реалізується Центром ОЕСР з питань підприємництва, МСП, регіонів і міст з 

http://www.oecd.org/eurasia/competitiveness-programme/eastern-partners/Compendium-Entreprise-Statistics-Ukraine-2018-EN.pdf
http://www.oecd.org/eurasia/competitiveness-programme/eastern-partners/Compendium-Entreprise-Statistics-Ukraine-2018-EN.pdf
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кінця 2016 року, в рамках якого розробляються показники для вимірювання демографії підприємств на 
субнаціональному рівні.  

На самому початку презентації пан Венері зазначив, що динаміка підприємств є регіональним явищем, 
адже існують значні коливання рівня народження фірм між країнами та всередині них. За словами пана 
Венері, основними причинами реалізації проєкту є просторова неоднорідність господарської діяльності 
та відсутність порівняльних країнових джерел даних та показників на субнаціональному рівні. Він 
зазначив, що проєкт спрямований на створення бази даних демографії підприємств на регіональному 
рівні. Пан Венері підкреслив, що в процесі розроблення проєкту команда спирається на наявні 
національні бази даних за країнами на основі Посібника ОЕСР і Євростату зі статистики демографії 
підприємств (2007 р.) та Програми показників підприємництва ОЕСР і Євростату (2006 р.), а також 
Регіональної бази даних Євростату субнаціонального рівня.  

Було висвітлено питання гармонізації даних у кількох джерелах через відмінності в означеннях між 
країнами та так званої «похибки на розташування головних офісів». Пан Венері зазначив, що показники, 
які ґрунтуються на розташуванні головних офісів (підхід, орієнтований на торговельні підприємства), 
більше підходять для вимірювання динаміки підприємств, тоді як показники, які ґрунтуються на 
розташуванні заводів (підхід, орієнтований на виробничі підприємства), більше підходять для вивчення 
зайнятості на підприємствах.  

Пан Венері перерахував основні показники, зібрані в базі даних підприємств, які включали кількість 
економічно активних підприємств, рівень народження/смерті/виживання підприємств, а також деякі 
показники зайнятості. Пан Венері підкреслив, що оскільки найважливішим аспектом є географічний 
вимір, команда проєкту використовує класифікацію великих (TL2) та малих (TL3) регіонів згідно з 
територіальною сіткою ОЕСР. Пан Венері зазначив, що проєкт охоплює дані з 2007 по 2018 рік 
(приблизно). Основні висновки проєкту: 

 Нові підприємства складають у середньому 11% усіх підприємств, але регіональні відмінності є 
значними. Нові підприємства зосереджені в міських і найбільш продуктивних регіонах. Вища 
ефективність підприємств зумовлена низкою чинників, а саме кращим місцевим врядуванням, 
більш розвиненою інфраструктурою НДДКР, меншими обмеженнями у фінансуванні та більш 
освіченою місцевою робочою силою.  

 Народження підприємств створює в середньому 3,2% нових робочих місць. Ця частка може бути 
вищою в невеликих регіонах.  

 Підхід, орієнтований на торговельні підприємства, може спричинити похибку щодо фактичної 
частки національної зайнятості в регіоні. 

Пан Венері представив свої висновки, які показують, що показники створення підприємств і чисті 
показники створення підприємств були вищими в столичних регіонах. Столичні регіони також є 
особливо динамічними.  

Було надано перелік регіональних чинників, що впливають на динаміку підприємств в країнах ОЕСР, як-
от якість діяльності установ, фонди гуртування ЄС у випадку держав-членів ЄС, кредитні обмеження, 
людський капітал та інновації. Пан Венері підкреслив, що якість місцевого врядування позитивно 
корелює зі створенням фірм. ОЕСР наголосив, що проблема регіонального розподілу залишається 
складною, особливо з урахуванням труднощів розподілу за розміром підприємств і галузями. Основні 
результати та висновки цього проєкту надані в публікації ОЕСР. «Географія динаміки фірм: вимірювання 
демографії підприємств для регіонального розвитку». 

Пані Сандрін Кергроуч, керівник відділу з питань діяльності, політик і просування МСП і підприємництва 
Центру ОЕСР з питань підприємництва, МСП, регіонів і міст, представила підхід ОЕСР до визначальних 
чинників ефективності МСП та способу моніторингу середовища ведення бізнесу, у якому вони 
працюють. Пані Кергроуч нагадала присутнім, що ефективність МСП є важливою, оскільки вона 
безпосередньо пов’язана зі створенням робочих місць, заробітною платою, здатністю розвиватися і 
впроваджувати інновації та, зрештою, з економічним внеском підприємств. Експерт підкреслила, що 
кількість підприємств суттєво зросла за період між 2008 роком та початком кризи COVID-19 у багатьох 

https://www.oecd.org/sdd/business-stats/eurostat-oecdmanualonbusinessdemographystatistics.htm
https://www.oecd.org/sdd/business-stats/eurostat-oecdmanualonbusinessdemographystatistics.htm
https://www.oecd.org/sdd/business-stats/theentrepreneurshipindicatorsprogrammeeipbackgroundinformation.htm
https://www.oecd.org/regional/regional-statistics/
http://www.oecd.org/publications/the-geography-of-firm-dynamics-9789264286764-en.htm
http://www.oecd.org/publications/the-geography-of-firm-dynamics-9789264286764-en.htm
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країнах ОЕСР. За цей період в деяких країнах (Велика Британія, Франція) кількість стартапів збільшилася 
вдвічі, що сприяло створенню робочих місць. Водночас пані Кергроуч підкреслила, що нові робочі місця 
створюються в основному в галузях з низькою ефективністю: наприклад, з 2010 року близько 90% нових 
робочих місць у Франції були створені в галузях із низькою заробітною платою, 75% у США, 66% у 
Німеччині та Великій Британії.  

Вона звернула увагу на збільшення розриву в ефективності між малими та великими підприємствами та 
наголосила, що за період з 2010 по 2016 роки внесок МСП у додану вартість, створену в наукомістких 
послугах, зростав, і що в більшості країн є МСП, які працюють ефективніше за великі підприємства та 
займають провідні позиції у галузях, які використовують цифрові технології.  

Пані Кергроуч представила «аналітичну базу 6+1», яка використовується для оцінювання результатів 
діяльності МСП та підприємництва. Перші 3 компоненти стосуються середовища ведення бізнесу та 
включають:  

 Інституційну та нормативно-правову базу — оподаткування, політика конкуренції, ефективність 
регулювання та відповідність МСП, застосовне законодавство та робота судів, земельна та 
житлова політика, державне управління.   

 Кон’юнктуру ринку — внутрішній ринок, спроможність виходу на світові ринки, можливість 
доступу до державних закупівель, торгівля та інвестиційні можливості. 

 Інфраструктуру — цифрова/транспортна/енергетична інфраструктура, можливість постачань на 
ринок кінцевого споживача. 

Наступні три компоненти, на думку пані Кергроач, стосуються спроможності МСП та можливостей 
доступу до стратегічних ресурсів, зокрема:  

 Доступ до фінансів — самофінансування, кредити, альтернативні інструменти, загальне 
функціонування фінансової системи. 

 Доступ до навичок — навчання та освіта, грамотність дорослих, культура підприємництва. 
 Доступ до інноваційних активів — можливість доступу до даних, технологій, мереж, досліджень 

та розробок, процесів організаційної бізнес-моделі.  

Останній «+1 компонент» — управління політикою щодо МСП та підприємництва — впливає на всі інші 
компоненти та координує їх.  

Пані Кергроуч наголосила на складності наявних систем політик, що характеризуються: 

 Високою неоднорідністю МСП з різними шляхами розвитку та активністю в різних галузях і 
географічних районах.  

 Наскрізними питаннями щодо різних сфер політики та різних залучених 
міністерств/відомств/установ. 

 Багаторівневим управлінням з огляду на вплив місцевих екосистем на МСП, підприємництво та 
субнаціональну політику. 

Пані Кергроуч підкреслила, що зазначені політичні складнощі вимагають загальнодержавного підходу 
до вироблення ефективної політики щодо МСП, а також розбудови спроможності, розширення знань та 
доказової бази.  

Зрештою, пані Кергроуч послалася на Таблицю показників ОЕСР, яка виявляє тенденції стану 
фінансування МСП та підприємців, та оголосила про пілотну фазу збирання дезагрегованих даних, яка, 
як очікується, розпочнеться навесні 2021 року. Пані Кергроуч також згадала «Перспективи МСП і 
підприємництва», дворічний огляд ОЕСР на основі аналітичної бази 6+1, а також дослідницьку 
інфраструктуру, яка об’єднує показники діяльності МСП і підприємництва, показники умов ведення 
бізнесу, репозитарій політики та аналітичні інструменти.  

 

 Сесія 2: Методології складання, аналізу та розповсюдження статистики МСП в Україні 

https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=SMES_SCOREBOARD
https://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/oecd-sme-and-entrepreneurship-outlook-2019_34907e9c-en
https://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/oecd-sme-and-entrepreneurship-outlook-2019_34907e9c-en
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Пані Катажина Валковська, керівник Департаменту підприємств Головного управління статистики 
Польщі, відкрила сесію презентацією Закону про офіційну статистику від 29 червня 1995 року, який 
залишається основою річної Програми державних статистичних спостережень (PBSSP), 
запровадженої Головним управлінням статистики Польщі у співпраці з міністерствами, Національним 
банком Польщі та іншими установами. Пані Валковська представила статистичний реєстр підприємств 
Польщі (СРП), який охоплює всі суб’єкти господарювання, що здійснюють усі види діяльності, в тому 
числі непідприємницькі організації (фінансові установи, школи, некомерційні організації тощо). Усі 
суб’єкти в СРП мають унікальний статистичний номер (REGON), а також податковий ідентифікаційний 
номер. СРП оновлюється на основі статистичних спостережень і адміністративних даних.  

Пані Валковська зробила загальний огляд основних спостережень нефінансових підприємств, 
проведених Головним управлінням статистики Польщі, зокрема МСП. До таких спостережень належать: 
i) місячні звіти про економічну діяльність; ii) квартальне спостереження доходів, витрат, фінансових 
результатів та витрат на основні засоби; iii) річне спостереження економічної діяльності підприємств (із 
зазначенням конкретних методів збирання даних залежно від розміру підприємств: вибіркове 
спостереження для підприємств, які мають менше 10 штатних працівників, та річний перепис для 
підприємств, які мають 10 і більше штатних працівників). Пані Валковська пояснила, що критеріями 
визначення розміру підприємств є середньорічна зайнятість, річний чистий оборот від продажів і 
фінансової діяльності та загальна сума активів.  

Пані Валковська надала більше інформації про річне вибіркове спостереження мікропідприємств: 
спостереження проводиться на основі вибірки 4%–6% сукупності з 110 000 підприємств, які мають до 
9 штатних працівників. У спостереженні використовується стратифікована схема вибірки, за якої 
первісний поділ на шари відбувається відповідно до основного виду діяльності, регіонів, організаційно-
правової форми, класу розміру та року заснування. Спостереження охоплює інформацію щодо основних 
даних про підприємство; кількості штатних працівників і заробітної плати; основних засобів і 
нематеріальних основних фондів, а також розміру та результатів діяльності. Пані Валковська також 
представила річний перепис підприємств, які мають 10 і більше штатних працівників, що охоплює 
основні дані про підприємство, повний балансовий звіт, повний звіт про прибутки та збитки, а також 
основні фонди та витрати.  

Пані Валковська наголосила, що основні змінні публікуються відповідно до класів розміру, 
організаційно-правових форм, виду бухгалтерського обліку, виду діяльності та територіального поділу. 
Основна інформація про структуру та результати діяльності представлена в річному дослідженні 
«Діяльність нефінансових підприємств», що охоплює всі суб’єкти господарювання незалежно від класу 
розміру та виду бухгалтерського обліку. Щодо різних баз даних, що їх використовує Головне управління 
статистики Польщі, пані Валковська виділила місцевий банк даних BDL, банк макроекономічних даних 
BDM та інформаційну базу знань DBW знань для нефінансових підприємств.  

Пані Валковська також зазначила, що річне спостереження груп підприємств охоплює як групи 
підприємств, так і юридичні особи, що входять до їх складу. Дані, зібрані в результаті спостереження, 
також використовуються в статистичному реєстрі підприємств. Пані Валковська повідомила, що з 
2018 року дані СРП Польщі розробляються на основі статистичної одиниці підприємства, еквівалентної 
однієї або декільком юридичним особам. 

Пані Валковська наголосила, що основні зміни та виклики, з якими стикається Головне управління 
статистики Польщі після впровадження нового Регламенту ЄС (Регламент Європейського Парламенту і 
Ради (ЄС) № 2019/2152 від 27 листопада 2019 року про європейську статистику бізнесу та про 
скасування 10 правових актів у сфері статистики бізнесу) стосувалися: вимоги збирати попередні дані 
про МСП протягом 10 місяців звітного періоду (зокрема кількість економічно активних підприємств, 
оборот та кількість штатних працівників), поширення розподілу діяльності відповідно до NACE Rev.2 на 
додаткові розділи послуг, реструктуризації вимог до даних для сфери фінансової та страхової діяльності, 
а також запровадження нової трирічної статистики щодо глобальних ланцюгів створення вартості та 
міжнародних постачань. 

 

https://bip.stat.gov.pl/en/statistical-survey-program-24/#:~:text=Statistical%20survey%20program%20of%20official%20statistics%20(PBSSP)%20is%20a%20specification,information%20on%20a%20certain%20survey.
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Пані Агнес Топіоль, експерт відділу реєстру підприємств Центрального бюро статистики Ізраїлю 
(ЦБСІ), виступила з доповіддю про діяльність ЦБСІ щодо МСП з наголосом на конкретних типах МСП. 
Пані Топіоль почала зі зауваження, що МСП Ізраїлю відіграють важливу роль у наукових дослідженнях, 
розробках та інноваціях, а також пропонують товари та послуги для продажу за кордоном і таким чином 
виходять за межі невеликого внутрішнього ринку країни.  

Пані Топіоль зробила короткий огляд процесу вироблення статистики підприємств в Ізраїлі. Вона 
підкреслила, що реєстр підприємств Ізраїлю (РП) є основою інфраструктури для складання статистики 
підприємств у країні. РП ґрунтується на даних декількох адміністративних документів, наданих 
податковими органами та Національним інститутом страхування. Пані Топіоль повідомила, що 
адміністративні файли звіряються за допомогою єдиного юридичного ідентифікатора (9-значний 
номер). Це так званий «смарт-ідентифікатор», що надає корисну інформацію про типи підприємств, як-
от товариства, іноземні філії або відділення, кооперативи та звичайні підприємства. Пані Топіоль 
підкреслила, що РП є основним джерелом інформації про підприємства, статистики демографії 
підприємств та основним джерелом формування сукупності вибірки та груп спостережень. 

Пані Топіоль підкреслила, що типи якісних даних, включених до РП (імена, ідентифікатори, адреса, 
контактні дані, опис основної діяльності тощо), подібні до даних інших реєстрів підприємств, що 
складаються в усіх країнах світу. РП Ізраїлю також містить інформацію про інституційний сектор, яка 
розраховується відповідно до системи національних рахунків 2008 року, а також про характеристики 
діяльності підприємств, що має особливе значення для економічної політики Ізраїлю: стартапи, 
міжнародні центри НДДКР, компанії, що використовують новітні фінансові технології тощо. 

Щодо кількісних даних в РП пані Топіоль зауважила, що РП Ізраїлю містить набір показників, подібний 
тому, який використовується іншими країнами. Інформація про кількість штатних працівників, витрати 
на робочу силу, дохід та дохід, що не оподатковуються ПДВ, оновлюється щомісяця, тоді як дані про 
товарообіг, вартість експорту товарів та загальний баланс, як правило, оновлюються щороку. 

Пані Топіоль представила список короткострокових перспектив на основі інформації з РП. Пані Топіоль 
наголосила, що в Ізраїлі, як і в багатьох країнах, основна увага приділяється питанням технологій і 
глобалізації. Під час кризи COVID-19 значна увага приділялася результатам короткотермінового 
спостереження наслідків карантинних обмежень для підприємств. 

Пізніше пані Топіоль зробила огляд основних показників демографії підприємств в Ізраїлі, які включали 
кількість економічно активних підприємств, народжень та смертей підприємств, рівень виживання 
підприємств та дані про підприємства, що швидко зростають. Вона наголосила, що МСП мають особливе 
значення для статистики підприємств, оскільки вони представляють переважну більшість підприємств у 
всьому світі, забезпечують близько 70% загальної зайнятості населення та створюють більше половини 
загальної доданої вартості в Європейському Союзі.  

Пані Топіоль надала короткий огляд нового Регламенту ЄС про європейську статистику підприємств 

(EBS), що діє з 1 січня 2021 року. EBS — це новий Регламент, що охоплює більшість областей статистики 

підприємств, щоб зробити їх більш актуальними, послідовними і співставними. Пані Топіоль зазначила, 

що, хоча Ізраїль не має членства в ЄС, і тому цей Регламент не є для нього зобов’язальним, він тим не 

менш приділяє пильну увагу статистичним настановам і методологіям ЄС з метою запозичення 

провідних практик й отримання більш співставних даних. 

Пані Топіоль підкреслила, що Ізраїль часто називають «країною стартапів», оскільки він приділяє значну 

увагу технологічному розвитку, інноваціям та науково-дослідним розробкам. Пані Топіоль пояснила, що 

за допомогою аналізу МСП у реєстрі підприємств ЦБСІ намагається не тільки розрізняти компанії на 

основі їх класу розміру, а й враховувати інші характеристики, пов’язані з діяльністю, бізнес-моделлю та 

застосовними на підприємствах технологіями. Це дозволить визначити більш конкретні типи МСП, а 

отже, краще спрямовувати державну політику на підприємства, що мають великий потенціал розвитку, 



8 

наприклад, на суб’єкти економічної діяльності, пов’язаної з використанням онлайнових торговельних 

майданчиків, новітніх фінансових технологій або беззаводським виробництвом товарів. 

Основна логіка цих зусиль полягає в тому, що хоча, з одного боку, необхідна стабільність методів та 

означень, що використовуються при складанні статистики підприємств, з іншого боку, статистичні 

інструменти та методи повинні розвиватися для виявлення та відображення структурних змін в 

економіці.  

На основі цього пані Топіоль представила 4 конкретних типи МСП: 

 Стартап — зазвичай це МСП, яке є результатом підприємництва, заснованого на дослідженнях 

та розробках. Стартапи — це підприємства з виробництва товарів або надання послуг, які ще не 

готові до виходу на ринок і не приносять прибутку. Діяльність стартапів зазвичай фінансуються 

за рахунок залучення капіталу. 

 Міжнародний центр НДДКР — ізраїльська філія іноземного транснаціонального підприємства, 

що в основному займається науково-дослідною діяльністю.  

 Беззаводські товаровиробники (FGPs) — підприємство товаровиробника, що здійснює НДДКР, 

маркетинг та продаж своїх товарів і повністю передає виробничий процес на аутсорсинг.  

 Надавачі послуг через цифрові платформи – усі підприємства, які надають послуги прямо або 

опосередковано (через посередників) через цифрову платформу.  

На завершення пані Топіоль наголосила на важливості вирішення питань статистики МСП для підтримки 

вироблення політиками доказової інноваційної економічної політики. Вона наголосила, що для всіх 

країн надзвичайно важливо заохочувати як зайнятість, так і інновації, щоб «вийти» з кризи COVID-19 з 

мінімальними втратами. 

 Заключне слово та подальші кроки 

Його Високоповажність пан Хаїм Ассараф, посол і постійний представник Держави Ізраїль в ОЕСР, дуже 
високо оцінив вебінар і подякував ОЕСР та колегам з Польщі, Ізраїлю та України за чудову співпрацю з 
реалізації проєкту «Вдосконалення розвитку статистики в Україні». 

Пан Домінік Розкрут, Президент Головного управління статистики Польщі, зазначив, що співпраця в 
рамках цього проєкту має надзвичайно важливе значення для Головного управління статистики Польщі. 
Він наголосив, що співпраця з ОЕСР дозволила Польщі продовжити свою діяльність у багатьох проєктах 
розвитку. Пан Розкрут висловив особливу вдячність за можливість співпраці з колегами з ЦБСІ. Він також 
підкреслив, що розвиток статистики має вирішальне значення для забезпечення права на правду, яке 
вважається засадничим правом людини.  

Пані Габріела Міранда, старший політичний аналітик і керівник відділу з питань України, ОЕСР, 
завершила вебінар словами подяки Ізраїлю та Польщі за фінансову та інтелектуальну підтримку проєкту 
та подякувала всім учасникам за інтерес до заходу та плідну участь у дискусії.  
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ДОДАТОК А: ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

Зауважте, що вказаний нижче час є київським часом часового поясу України (GMT+2) 

10:50–11:00 Онлайновий доступ до віртуального вебінару 

 Знайомство та модерація: Білл Томпсон, керівник Відділу Євразії ОЕСР 

11:00–11:15 Вступне слово  

 

 

 Його Високоповажність пан Бартош Ціхоцький, Надзвичайний і Повноважний Посол 
Республіки Польща в Україні 

 Його Високоповажність пан Йоель Ліон, Надзвичайний і Повноважний Посол Держави 
Ізраїль в Україні 

 Пан Вадим Піщейко, радник Голови Державної служби статистики України  

Сесія 1 — Вступ, виклики та підходи у сфері розвитку регіональної та субнаціональної статистики 

МСП 

11:15–12:00 

 

 

 

 

ОЕСР відкриє вебінар, підкреслить важливість якісних, міжнародно порівнянних 

статистичних даних для аналізу динаміки підприємництва та підприємств, і 

пояснить, чому субнаціональні показники важливі для вироблення обґрунтованої 

економічної політики. У ході сесії будуть висвітлені наявні виклики, пов’язані з 

виробленням актуальної та порівнянної статистики щодо динаміки підприємств на 

субнаціональному рівні. У другій половині сесії ОЕСР представить рамку вимірювання, 

що використовується для моніторингу показників діяльності МСП і підприємництва, а 

також середовища ведення бізнесу, у якому працюють підприємства. Під час сесії 

будуть визначені різні сфери, які потребують охоплення, і різні виклики, з якими 

доведеться зіткнутися в ході інформування виробників політики у сфері МСП і 

підприємництва.  

 Пан Паоло Венері, керівник відділу статистики та територіального аналізу Центру 
ОЕСР з питань підприємництва, МСП, регіонів і міст  

 Пані Сандрін Кергроуч, керівник відділу з питань діяльності, політик і просування 
МСП і підприємництва Центру ОЕСР з питань підприємництва, МСП, регіонів і міст 

Сесія запитань і відповідей з учасниками вебінару 

Сесія 2 — Методології складання, аналізу та розповсюдження статистики МСП в Україні  

12:00–13:00 

 

Експерти Головного управління статистики Польщі представлять методологічні 

підходи та провідні практики розвитку статистики в секторі МСП. У ході цієї сесії 

будуть висвітлені статистичні терміни та означення, джерела даних, вимоги до 

даних і показники, що використовуються для вироблення статистики МСП. Крім 

того, експерти представлять провідні практики розповсюдження статистичної 

інформації про сектор МСП.  
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 Пані Катажина Валковська, керівник Департаменту підприємств Головного 
управління статистики Польщі 

Приклади з практики, надані представниками Польщі, і сесія запитань і відповідей з 

учасниками вебінару 

13:00–14:00 

 

Експерти Центрального бюро статистики Ізраїлю проведуть презентацію заходів 

ЦБСІ задля вирішення питань статистики МСП. Презентація буде зосереджена на 

конкретних типах МСП. У ході цієї сесії будуть висвітлені статистичні терміни та 

означення, джерела даних, вимоги до даних і показники, що використовуються для 

вироблення статистики МСП. 

 Пані Агнес Топіоль, відділ реєстру підприємств Центрального бюро статистики 
Ізраїлю 

Приклади з практики, надані представниками Ізраїлю, і сесія запитань і відповідей з 

учасниками вебінару 

Заключне слово та подальші кроки 

14:00–14:15 

 

 Його Високоповажність пан Хаїм Ассараф, посол і постійний представник Держави 
Ізраїль в ОЕСР 

 Пан Домінік Розкрут, Президент Головного управління статистики Польщі 

 Пані Габріела Міранда, старший політичний аналітик і керівник відділу з питань 
України, ОЕСР 
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ДОДАТОК Б: ПИТАННЯ ПОСТАВЛЕНІ ПІД ЧАС ВЕБІНАРУ 

 

Питання: 

Під час вебінару, представники Державної служби статистики України запросили представника 
Статистичної служби Польщі надати подальші пояснення щодо змін до визначень змінних, 
введених як частина нового Регламенту ЄС (Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 
2019/2152 від 27 листопада 2019 року про європейську статистику бізнесу та про скасування 10 
правових актів у сфері статистики бізнесу) (EBS). 

Відповідь: 

Відповідно до EBS, у більшості випадків зміни назв змінних та навіть заміна формулювань термінів і 
означень не змінюють економічного значення змінних з Регламенту (ЄС) № 295/2008 про структурну 
статистику підприємств (SBS) . 

Зміни були введені, зокрема, з метою посилення зв’язку змінних із принципами бухгалтерського 
обліку, полегшення пошуку даних у фінансових звітах та створення співпраці з бухгалтерами. Коротші 
визначення також корисні для підвищення розуміння та точності, а також для кращого розрізнення 
змінних. 

Це стосується, наприклад, таких змінних Регламенту EBS:  

 240202 Зміна залишків запасів готової продукції та незавершеного виробництва (в Регламенті 

SBS було 13 21 3 Зміна залишків запасів готової продукції та незавершеного виробництва, 

вироблених підрозділом) 

 220301 Витрати на виплати працівникам (у Регламенті SBS було 13 31 0 Витрати на персонал) 

 240103 Витрати на надання послуг тимчасовими працівниками (у Регламенті SBS було 13 13 1 

Платня тимчасових працівників) 

 240104 Витрати на довгострокову оренду та операційну лізинг (у Регламенті SBS було 13 41 1 

Оплата за довгострокову оренду та операційний лізинг товарів) 

 260101 Валові інвестиції в матеріальні необоротні активи (у Регламенті SBS було 15 11 0 Валові 

інвестиції в матеріальні товари) 

 260104 Валові інвестиції у будівництво та реконструкцію будівель (у Регламенті SBS було 15 14 0 

Валові інвестиції в будівництво та переобладнання будівель) 

 260103 Валові інвестиції в придбання існуючих будівель (у Регламенті SBS було 15 13 0 Валові 

інвестиції в існуючі будівлі та споруди) 

 260106 Валові інвестиції в нематеріальні необоротні активи, крім гудвілу (у Регламенті SBS було 

15 42 0 Валові інвестиції в концесії, патенти, ліцензії, товарні знаки і суміжні права) 

 240201 Зміна залишків запасів товарів (у Регламенті SBS було 13 21 0 Зміна залишків запасів 

товарів і послуг). 

Наступні змінні змінилися більш суттєво: 

 140301, 250101 Чистий обсяг реалізації (у Регламенті SBS було 12 11 0 Обсяг реалізації) - як 

визначено у Регламенті (ЄС) № 295/2008 про структурну статистику підприємств, чистий обсяг 

реалізації дорівнює обсягу реалізації мінус акцизні збори та інші податки на товари, які пов’язані 

з обсягом реалізації, але не підлягають вирахуванню. 

 250301 Вартість продукції (у Регламенті SBS було 12 12 0 Виробнича вартість) - як визначено у 

Регламенті (ЄС) № 295/2008, вартість продукції дорівнює виробничій вартості плюс дохід від 
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субсидій, пов’язаних з продукцією або обсягом реалізації, мінус інші операційні доходи (крім 

доходів від субсидій, пов’язаних з продукцією або обсягом реалізації) і мінус акцизні збори та інші 

податки на товари, які пов’язані з обсягом реалізації, але не підлягають вирахуванню. 

 250401 Додана вартість (у Регламенті SBS було 12 15 0 Додана вартість за прямими витратами) - 

як визначено у Регламенті (ЄС) № 295/2008, додана вартість дорівнює валовій доданій вартості 

мінус інші операційні доходи, скориговані на доходи від субсидій, пов’язаних з продукцією або 

обсягом реалізації, та, за необхідності, від капіталізованої продукції плюс інші операційні витрати, 

крім витрат на амортизацію. 
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ДОДАТОК В: СПИСОК УЧАСНИКІВ  

Україна 

Прізвище Ім’я Організація 

Balyk Oleksandr Секретаріат Кабінету Міністрів  

Bozhko Inna Міністерство культури та інформаційної політики 

Chupakhina Natalia Міністерство цифрової трансформації 

Datsko Marya Міністерство економіки України 

Holvazina Olesya Міністерство розвитку громад та територій 

Hymbel' Lesya Міністерство культури та інформаційної політики 

Ishchenko Vira Секретаріат Кабінету Міністрів 

Kolpakova Olena Державна служба статистики  

Korkishko Larysa Державна служба статистики  

Kostyrko Viktor Державна служба статистики  

Kravchenko Olena Офіс розвитку МСП 

Matronich Larysa Державна служба статистики  

Melnychenko Oleksandr Секретаріат Кабінету Міністрів 

Petroshchuk Oleksanndr Міністерство розвитку громад та територій 

Pishcheiko Vadym Державна служба статистики  

Podobna Victoria Державна служба статистики  

Ponomaremko Olha Державна служба статистики  

Pyliuta Maryna Державна служба статистики  

Rybachok Svitlana Секретаріат Кабінету Міністрів 

Shcherban Tatiana Державна служба статистики  

Solodukha Alexander Державна служба статистики  

Tkachenko Victoriia Міністерство розвитку громад та територій  

Tymofeeva Olena Державна служба статистики  

Usenko Vadym Міністерство розвитку громад та територій  

Vasylchuk Oleksandr Міністерство економіки України 

Voloshyn Oleksii Секретаріат Кабінету Міністрів 

Zakharova Tetiana Державна служба статистики  

Zubko Stanyslav Міністерство розвитку громад та територій 

 

Ізраїль 

Прізвище Ім’я Організація 

Assaraf Haim Делегація Ізраїлю при ОЕСР 

Bouganim Eden Центральне бюро статистики Ізраїлю 

Finkel Yoel Центральне бюро статистики Ізраїлю 

Gamburg Yaron Делегація Ізраїлю при ОЕСР 

Levi Avigail Центральне бюро статистики Ізраїлю 

Lion Joel Посольство Ізраїлю в Україні 
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Mazeh Sigalit Центральне бюро статистики Ізраїлю 

Nir Michal Центральне бюро статистики Ізраїлю 

Shimony Oz Центральне бюро статистики Ізраїлю 

Topiol Agnes Центральне бюро статистики Ізраїлю 

Zisman Lior Центральне бюро статистики Ізраїлю 

 
Польща 

Прізвище Ім’я Організація 

Bartochowska Magdalena Головне управління статистики Польщі 

Chmura-Golonka Ewa Постійне представництво Польщі при ОЕСР 

Cichocki Bartosz Посольство Польщі в Україні 

Frac Rafal Міністерство закордонних справ Польщі 

Jurczak Grażyna Головне управління статистики Польщі 

Krawczyk Piotr Постійне представництво Польщі при ОЕСР 

Kubel Ewa Постійне представництво Польщі при ОЕСР 

Mirosław Stępień Головне управління статистики Польщі 

Mongialo Dariusz Постійне представництво Польщі при ОЕСР 

Piotrowska Anna Головне управління статистики Польщі 

Płatek Aneta Головне управління статистики Польщі 

Rolik Mateusz Посольство Польщі в Україні 

Rozkrut Dominik Головне управління статистики Польщі 

Świerkot-Strużewska Olga Головне управління статистики Польщі 

Walkowska Katarzyna Головне управління статистики Польщі 

 
ОЕСР 

Прізвище Ім’я Організація 

Alekseeva Anna ОЕСР - Відділ Євразії 

Alfonso Francesco ОЕСР - Відділ Євразії 

Atamer Peline ОЕСР - Відділ Євразії 

Chahtahtinsky Anna ОЕСР - Відділ Євразії 

Chan Philip ОЕСР - Директорат з питань статистики та даних 

Halliday Orla ОЕСР - Відділ Євразії 

Kergroach Sandrine ОЕСР - Центр з питань підприємництва, МСП, регіонів і міст  

Larrakoetxea Elisa ОЕСР - Відділ Євразії 

Lytvynenko Ksenia ОЕСР - Відділ Євразії 

Miranda Gabriela ОЕСР - Відділ Євразії 

Quadbeck Daniel ОЕСР - Відділ Євразії 

Tompson William ОЕСР - Відділ Євразії 

Veneri Paolo ОЕСР - Центр з питань підприємництва, МСП, регіонів і міст  

Will Salomé ОЕСР - Відділ Євразії 

zur Hausen Talisa ОЕСР - Відділ Євразії 
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ДОДАТОК Г : ПРЕЗЕНТАЦІЇ 

 

 

 



26/05/2021

1

ВИМІРЮВАННЯ ДЕМОГРАФІЇ 

ПІДПРИЄМСТВ ДЛЯ 

РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 

27 квітня 2021 року

Паоло Венері,
Заступник керівника відділу
економічного аналізу, даних і статистики
Центру з питань підприємництва, МСП, місцевого розвитку та туризму

Вебінар ОЕСР в Україні

2

Динаміка фірм — це регіональне явище
Значні коливання рівня народжуваності фірм між країнами та 
всередині них
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2

Контекст і мотивація

3

Проєкт стосується розвитку та аналізу регіональної бази даних 
демографії підприємств країн ОЕСР

Відсутність порівняльного джерела даних країн на 
субнаціональному рівні

Просторова неоднорідність розподілу господарської діяльності

Розмова вестиметься про

4

1. Методологічні аспекти

2. Основні результати бази даних

3. Майбутні перспективи
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3

Наявні країнові джерела даних

5

На національному рівні вже існує база даних демографії 
підприємств (ДП) різних країн 

Програма показників підприємництва (2006 р.) та 
Посібник ОЕСР і Євростату зі статистики демографії 
підприємств (2007 р.)

Регіональні дані: Регіональна база даних Євростату
(20 країн)

Методологічні виклики

6

Проблеми гармонізації: 

• Відмінності в означеннях у Посібнику ОЕСР і Євростату

• Торгівельні підприємства (enterprises) проти виробничих 
підприємств (establishments) (похибка на розташування 
головних офісів)

Ми поєднуємо дані Євростату з даними інших національних 
статистичних органів країн ОЕСР
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Торгівельні та виробничі підприємства

7

Різні набори показників:

1. Показники на основі 
розташування фірм 
(торгівельних підприємств)

2. Показники на основі 
розташування заводів 
(виробничих підприємств) 

Корисніше вивчити 
динаміку фірм

Корисніше вивчити 
створення робочих 
місць на підприємствах

База даних підприємств: опис даних

8

Для бази даних підприємств збирають такі показники:

1. Кількість активних фірм
2. Показники народжуваності/смертності/виживання 

фірм
3. Деякі показники зайнятості 

Географічний вимір: TL2 або TL3

Період: 2007–2018 рр. (в середньому)

Розподіл за галузями економічної діяльності та за класом 
розміру
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Аналіз статистики демографії 
підприємств

9

• В якому типі регіонів більше входів/виходів фірм?

• В яких регіонах створюють який тип фірм (за галуззю 
чи класом розміру)?

• Нові підприємства складають у середньому 11% усіх фірм, але регіональні 
відмінності є значними 

– Зосереджені в міських і найбільш продуктивних регіонах (прикордонних)

– Це пов’язане з кращим місцевим врядуванням, більш розвиненою інфраструктурою НДДКР, 
меншими обмеженнями у фінансуванні та більш освіченою місцевою робочою силою

• Нові підприємства суттєво сприяють зростанню зайнятості в регіонах 

– Народження підприємств створює в середньому 3,2% нових робочих місць, але ця частка 
може бути набагато вищою в деяких (невеликих) регіонах

– Вища динаміка регіональних фірм також опосередковано стимулює зростання зайнятості в 
діючих фірмах

• Точна інформація про розташування місця роботи є важливою для розуміння 
впливу динаміки підприємств на зайнятість

– Використання даних на рівні підприємств може спричинити похибку щодо фактичної частки 
національної зайнятості в регіоні

– Похибка на розташування головних офісів: має виражений характер в столичних регіонах

Основні висновки
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Фірми з працівниками проти фірм без працівників
Значні розбіжності в країнах щодо значення фірм без працівників

• Найімовірніше, наслідок різних податкових і правових систем

• Співвідношення регіональних показників народжуваності в фірмах з 
працівниками та фірмах без працівників не завжди є суттєвим

• Питання міжнародної порівняльності фірм без працівників

• Найбільш послідовний підхід: порівняння лише фірм з 
працівниками

Частка фірм з працівниками за країнами

• В 2018 р. новостворені фірми з 
працівниками складали 11% усіх 
діючих фірм з працівниками

• Значні внутрішньодержавні 
відмінності — до 10 вп
– показники створення та закриття 

фірм у найдинамічнішому 
регіоні часто вдвічі перевищують 
показники регіону, що 
знаходиться на найнижчій позиції 
рейтингу

– Столичні регіони мали в 
середньому на 65% вищі 
показники створення фірм у 
порівнянні з іншими регіонами

– Міські регіони переважно мають 
вищі показники створення фірм

Дані щодо створення та закриття фірм, як
правило, мають значні регіональні відмінності

Показники створення фірм, 2018 р.
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Сильно урбанізовані місця більш динамічні (більший 
відтік)

• 16 із 18 країн мали вищі показники створення фірм в столичних регіонах порівняно з іншими 
місцями.

• Чистий показник створення фірм також був вищим на метрополійних територіях (2% нових 
фірм) порівняно з 1,9% у регіонах поблизу метрополійних територій і 1,1% у регіонах, 
віддалених від метрополійних територій

Показник створення фірм за країною та типом регіону (TL3, 2018 р.)
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Регіони столиці є особливо динамічними

- Хоча в 2015 році в столичних регіонах проживало 20% населення країн, вони 
приймали 27,5% усіх фірм у відповідних країнах.
- У середньому столичні регіони реєстрували 4,5 новостворених фірм на 1 000 жителів 
порівняно з 2,8 новостворених фірм на 1 000 жителів у нестоличних регіонах

Показник створення фірм за країною та типом регіону (TL3, 2015 р.)

Столиця Решта країни
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Розподіл за галузями
Різниця між містами та селами відображає галузеву структуру 
регіональних економік

- Вищі показники створення фірм у сфері послуг, частка якої вища в міських регіонах
- Понад 60% нових фірм створюється в фінансовій, інформаційній та комунікаційній галузях
- Близько 40% нових фірм створюється в промисловому секторі проміжних регіонів
- Готельний бізнес становить відносно велику частку (20%) у сільських регіонах
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та харчування
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Показник створення фірм за галуззю та типом регіону, TL3, 2015 р.

• Частка нових великих фірм з працівниками більша в міських прикордонних 
регіонах

– Порівняно з їх часткою серед діючих фірм, міські прикордонні регіони надають дані щодо 
непропорційно великої народжуваності фірм, що мають більше 10 працівників

• У 8 проаналізованих країнах 49% фірм з працівниками залишаються активними 
після перших трьох років діяльності

16

Галузі, розмір та виживання нових фірм
Фірми з працівниками в різних регіонах мають нижчі 
шанси на виживання
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Створення робочих місць новими фірмами, 
TL3
Значні відмінності у створенні робочих місць у межах країни

Показники створення робочих місць новими підприємствами 
з працівниками (2018 р.)

- Робочі місця, створені новими фірмами, становили 3,2% робочих місць у 2018 році.

- Показники створення робочих місць у нових фірмах відрізняються в середньому на 
4 вп в різних регіонах країни, але деякі невеликі регіони можуть мати інші показники.
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Похибка на розташування головних офісів: 
відмінності в частках національної зайнятості 
Приклад столичних регіонів

• Дані на рівні підприємств спричиняють похибку в бік збільшення на 7 відсоткових 
пунктів у статистиці зайнятості столичних регіонів (в середньому ~ 1,4 вп)

𝐻𝑄_𝐵𝑖𝑎𝑠𝑖𝑐  
𝐸𝑚𝑝𝑙𝑜𝑦𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑖𝑛 𝐸𝑛𝑡𝑒𝑟𝑝𝑟𝑖𝑠𝑒𝑠𝑖𝑐
𝐸𝑚𝑝𝑙𝑜𝑦𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑖𝑛 𝐸𝑛𝑡𝑒𝑟𝑝𝑟𝑖𝑠𝑒𝑠𝑐

𝐸𝑚𝑝𝑙𝑜𝑦𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑖𝑛 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑖𝑠ℎ𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠𝑖𝑐
𝐸𝑚𝑝𝑙𝑜𝑦𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑖𝑛 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑖𝑠ℎ𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠𝑐

 

Різниця у % між частками зайнятості

Північна та Східна

Лаціо

Північна 
Голландія

Братиславський край

Мазовія Прага

Центральна Угорщина

Іль-де-Франс

Гельсінкі--Уусімаа



26/05/2021

10

19

Які регіони є більш динамічними з точки 
зору створення/ліквідації підприємств?

• Регіональні фактори динаміки фірм:
Які інституційні/соціальні фактори зумовлюють 
народження/смерть/виживання підприємств?

• Структура регіонального бізнесу: домінування кількох 
великих фірм 

• Установи (корупція, регулювання господарської діяльності)
• Фонди гуртування ЄС?
• Кредитні обмеження/кошти
• Людський капітал та НДДКР (інновації)

Домінування великих фірм і рівень 
народжуваності — TL3
Різні моделі розвитку в міських та сільських регіонах

• Підприємництво в міських та сільських регіонах по-різному пов’язане 
з місцевим бізнес-середовищем та формуванням кластерів

• У міських районах найбільше процвітають кластери, де домінують 
кілька чемпіонів

В. Переважно міські регіони С. Переважно сільські регіони

Висока 
концентрація

Висока 
концентрація

Низька 
концентрація

Низька 
концентрація

Низький рівень народжуваності Високий рівень народжуваності
Квартилі народжуваності (% від рівня народжуваності) 

Низький рівень народжуваності Високий рівень народжуваності
Квартилі народжуваності (% від рівня народжуваності) 
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• Середні показники народжуваності за 2008–2015 рр.  165 TL2 Регіони з 15 країн.

• Якість місцевого врядування позитивно корелює із створенням 
фірм

Місцеве врядування та показники 
народжуваності фірм
Показники Gallup World Poll (в середньому за 2008–2015 рр.)

А. Чи Уряд спрощує відкриття бізнесу? В. Чи корупція — розповсюджене у бізнесі явище?

Позитивний Позитивний

• Підхід, орієнтований на підприємства, забезпечує кращу порівнянність країни. Це покращує аналіз 
ділової активності, але на тенденції створення робочих місць впливає похибка на розташування 
головних офісів

• Важливо розрізняти фірми з працівниками та фірми без працівників

• На регіональному рівні важко отримати детальну розбивку фірм за розмірами або галузями

• Значна неоднорідність у демографії підприємств у різних регіонах
– Відмінності між міськими та сільськими регіонами

– Відмінності на рівні регіональної продуктивності

• Це можна пояснити (принаймні частково) регіональними характеристиками:
– Місцеве врядування, кредитні обмеження, освіта та інновації, концентрація фірм

• Моніторинг створення нових робочих місць у регіонах вимагає точних географічних даних
– Найдостовірніші наявні дані свідчать, що внесок нових підприємств є великим і значно різниться в різних регіонах 

– Похибка на розташування головних офісів може призвести до відхилень в даних щодо фактичного створення робочих 
місць

Висновки
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Дякую за увагу

Контакти: 
paolo.veneri@oecd.org

Вебсайт: 
http://www.oecd.org/publications/the-
geography-of-firm-dynamics-
9789264286764-en.htm

Відео: https://youtu.be/8fetHnC2WrU
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ВИМІРЮВАННЯ ТА ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ 

ЕФЕКТИВНОСТІ МСП ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА 

— УМОВИ ТА ПОЛІТИКА ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ —

Вдосконалення розвитку статистики в Україні
Перший вебінар, 27 квітня 2021 року

Сандрін КЕРГРОУЧ,
керівник відділу з питань діяльності, політик і просування МСП і 
підприємництва
Центру з питань підприємництва, МСП, регіонів і міст ОЕСР

Ефективність МСП і підприємництва

Результат
и 

діяльності

Збільшенн
я 

потенціал
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Створення 
робочих 
місць

Зарплати

Екологічні 
та 
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Корпорати
вні цілі
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До початку пандемії COVID-19 показник 
створення підприємств повернувся до 
докризового рівня (і вище)
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Кількість стартапів 
зросла вдвічі у Великій 
Британії, а у Франції більше 
ніж удвічі за 2000–2017 рр.

Індекс (2012=100), 2010–17 

Джерело: Огляд МСП і підприємництва за 2019 р., ОЕСР (2019 р.), https://doi.org/10.1787/34907e9c-en

Канада
Франція
Італія 
Сполучені Штати

Німеччина
Велика Британія
Японія

… сприяння створенню робочих місць

Зростання зайнятості в сфері послуг (%), 2016 р.

Джерело: Огляд МСП і підприємництва за 2019 р., ОЕСР (2019 р.), https://doi.org/10.1787/34907e9c-en
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З 2010 року у багатьох країнах ОЕСР стартапи та МСП сприяли 
створенню робочих місць, особливо в сфері ринкових послуг.
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Однак нові робочі місця/нові фірми 
створюються в галузях з низькою 
ефективністю

• Менша ефективність МСП 
призводить до зменшення 
заробітної плати

 Як правило, МСП платять 
заробітну плату на 20% нижче, 
ніж великі фірми.

• З 2010 року близько 90% нових 
робочих місць у Франції були створені в 
галузях із низькою заробітною платою, 
75% у США, 66% у Німеччині та 
Великій Британії.

• Розрив у ефективності між малими 
та великими фірмами збільшився.

• Стартапи народжуються меншими 
за розміром і мають менше 
можливостей для нарощування 
потужностей, інновацій, підвищення 
ефективності тощо. 

100 75 50 25 0 25 50 75 100
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FRA
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AUT
GRC
PRT
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Вище середньої (%)Нижче середньої (%)

Відсоток робочих місць, створених внаслідок 
народження фірм у галузях із ефективністю вище та 
нижче середньої, 2016 р.

Джерело: Огляд МСП і підприємництва за 2019 р., ОЕСР (2019 р.), https://doi.org/10.1787/34907e9c-en

Спеціалізовані висококваліфіковані МСП демонструють вищу ефективність в сфері 
надання інтелектуальних послуг, ніж великі фірми (тобто юридичних, 
бухгалтерських, інженерних, комп’ютерних, консалтингових, науково-дослідних, 
рекламних тощо).

• У Швеції та Великій Британії ефективність мікрофірм і великих фірм у 
зазначених галузях однакова (або майже однакова).

Частка МСП у загальній доданій вартості інформаційних послуг, 2010 та 2016 рр. (%)

МСП-чемпіони займають провідні позиції в 
світовій на межі знань та на нішевих ринках

20

30

40

50

60

70
2010 2016

+10%   у Фінляндії та Бельгії в 
сфері кломп’ютерного 
програмування.
+13%  в Ірландії та Бразилії в 
сфері телекомунікацій.



26/05/2021

4

Фірми — це переважно МСП (єдиний 
економічний суб’єкт в деяких країнах?)

ЦІЛІ	СТАЛОГО	
РОЗВИТКУ

ПОДОЛАННЯ	
БІДНОСТІ

ПОДОЛАННЯ	
ГОЛОДУ

ЗДОРОВ’Я	ТА	
ДОБРОБУТ

ЯКІСНА	ОСВІТА ҐЕНДЕРНА	
РІВНІСТЬ

ЧИСТА ВОДА ТА 
НАЛЕЖНІ САНІТАРНІ 
УМОВИ

ДОСТУПНА ЧИСТА 
ЕНЕРГІЯ

ГІДНА РОБОТА ТА 
ЕКОНОМІЧНЕ 
ЗРОСТАННЯ

ПРОМИСЛОВІСТЬ, 
ІННОВАЦІЇ ТА 
ІНФРАСТРУКТУРА

СКОРОЧЕННЯ 
НЕРІВНОСТІ

СТАЛІ МІСТА ТА 
КОМУНІКАЦІЯ

ВІДПОВІДАЛЬНЕ 
СПОЖИВАННЯ ТА 
ВИРОБНИЦТВО

ПРОТИДІЯ ЗМІНІ 
КЛІМАТУ

ВОДНІ 
ЕКОСИСТЕМИ

НАЗЕМНІ 
ЕКОСИСТЕМИ

МИР, ПРАВОСУДДЯ 
ТА ПОТУЖНА 
ІНСТИТУЦІЙНА 
БАЗА

ПАРТНЕРСТВО 
ЗАРАДИ 
ДОСЯГНЕННЯ 
ЦІЛЕЙ

ЦІЛІ	СТАЛОГО	РОЗВИТКУ

6+1 компонентів ефективності МСП та 
підприємництва

Доступ до 
фінансів

Доступ до 
навичок

Доступ до 
інноваційних 

активів

Стратегічні ресурси

Кон’юнктура 
ринку

Інституційна 
та 

нормативно-
правова база

Інфраструктура

Бізнес-середовище

Ефективність МСП 
та підприємництва

Управління політикою МСП та підприємництва

Джерело: Огляд МСП і підприємництва за 2019 р., ОЕСР (2019 р.), https://doi.org/10.1787/34907e9c-en
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Детальна концептуальна база

Регулювання

Суди та 
закони

Оподатку
вання

Конкуренція

Державне 
управління

Інституційна 
та 

нормативно-
правова база

Земля та 
житло

Ефективність МСП 
та підприємництва

Детальна концептуальна база

Ефективність МСП 
та підприємництва

Національний 
ринок

Публічні 
закупівлі

Світовий 
ринок

Торгівля та 
інвестиції

Кон’юнктура 
ринку
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Детальна концептуальна база

Логістика

Енергет
ика

Дослідження, 
розробки та 
інновації

Інтернет 
та ІКТ Інфраструктура

Ефективність МСП 
та підприємництва

Детальна концептуальна база

Самофінан
сування

Фінансова 
система

Альтернативні 
інструменти Доступ до 

фінансів
Заборго
ваність

Ефективність МСП 
та підприємництва
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Детальна концептуальна база

Грамотність 
дорослих

Культура 
підприємництва

Освіта

Навчання

Доступ до 
навичок

Ринок 
робочої 
сили

Ефективність МСП 
та підприємництва

Детальна концептуальна база

Технології

Дані

Організація 
та процеси

Маркетинг

Доступ до 
інноваційних 

активів
НДДКР

Мережі

Ефективність МСП 
та підприємництва
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Детальна концептуальна база

Регулювання

Суди та 
закони

Оподатку
вання

Конкуренція

Державне 
управління

Інституційна 
та 

нормативно-
правова база

Земля та 
житло

Логістика

Енергет
ика

Дослідження, 
розробки та 
інновації

Інтернет 
та ІКТ Інфраструктура

Самофінансу
вання

Фінансова 
система

Альтернативні 
інструменти

Доступ до 
фінансів

Заборго
ваність

Грамотність 
дорослих

Культура 
підприємництва

Освіта

Навчання

Доступ до 
навичок

Ринок 
робочої 
сили

Технології

Дані

Організація та 
процеси

Маркетинг

Доступ до 
інноваційних 

активів НДДКР

Мережі

Ефективність МСП та 
підприємництва

Національ
ний ринок

Публічні 
закупівлі

Світовий 
ринок

Торгівля та 
інвестиції

Кон’юнктура 
ринку

Детальна концептуальна база

Регулювання

Суди та 
закони

Оподатку
вання

Конкуренція

Державне 
управління

Інституційна 
та 

нормативно-
правова база

Земля та 
житло

Логістика

Енергет
ика

Дослідження, 
розробки та 
інновації

Інтернет 
та ІКТ Інфраструктура

Самофінансу
вання

Фінансова 
система

Альтернативні 
інструменти

Доступ до 
фінансів

Заборго
ваність

Грамотність 
дорослих

Культура 
підприємництва

Освіта

Навчання

Доступ до 
навичок

Ринок 
робочої 
сили

Технології

Дані

Організація та 
процеси

Маркетинг

Доступ до 
інноваційних 

активів НДДКР

Мережі

Ефективність МСП та 
підприємництва

Національ
ний ринок

Публічні 
закупівлі

Світовий 
ринок

Торгівля та 
інвестиції

Кон’юнктура 
ринку

Управління політикою МСП та підприємництва
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• НеоднорідністьМСП, траєкторії, галузі/географічні райони

• Наскрізні питання (політика, міністерства/відомства, 
установи тощо)

• Багаторівневе управління з огляду на вплив місцевих 
екосистем на МСП, підприємництво та субнаціональну 
політику.

 Потрібує загальнодержавного порівняльного аналізу

 Розбудова спроможності, розширення наших знань та 
доказової бази

Складний політичний простір 

Міжнародний довідник для моніторингу тенденцій у сфері фінансування МСП
та підприємництва та державної політики.

 З 2012 року географічне охоплення розширилось з 18 до 48 країн, включно з
Україною.

Нашляху до більш ціфровізованих даних

Мета — вирішити проблему неоднорідності сукупності МСП та різного впливу на
доступ до фінансування.

Після попереднього аналізу наявності дезагрегованих даних CSMEE погодився
зосередити пілотний збір даних на таких вимірах:

• Галузь (класифікація NACE Rev 2.)

• Розмір фірм (мікро (1–9), малі (10–49), середні (50–249))

• Стать основного власника

• Географічне розташування (рівень NUTS 2)

Пілотний етап збирання дезагрегованих даних розпочнеться навесні 2021 року.

Підготовка таблиці показників за 2022 рік почнеться в січні 2022 року. 18

Фінансування МСП та підприємців: 
Таблиця показників ОЕСР 
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• Показники ефективності МСП та підприємництва

• Показники умов ведення бізнесу МСП та 
підприємництва 

• Репозиторій політики щодо МСП та підприємництва

• Аналітичні інструменти

… аналітична база …

«Озеро даних» ОЕСР щодо МСП та 
підприємництва [CFE/SME(2018)2/ANN]

… та політична спільнота

• Комітет з питань МСП і 
підприємництва

• Неофіційна Керівна група SMEEO
• Комітети ОЕСР (з питань співпраці 

та актуалізації)

 Кращі дані та більш переконливідокази, а також вища 

деталізація.

Покращена ємність даних — НСО + доступ 
до мікроданих + спостереження підприємств

Перспективи МСП та 
підприємництва — наріжний камінь 
для аналізу політики

… дослідницька інфраструктураДворічний 
флагманський 
огляд ОЕСР…

https://doi.org/10.1787/34907e9c-en

Контакти: Сандрін Кергроуч,

sandrine.kergroach@oecd.org

Дякую за увагу!

https://www.oecd.org/cfe/smes/
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Головне управління статистики Польщі, 
Департамент підприємств

Вебінар № 1
Методологія складання статистики 
для аналізу розвитку МСП, 
зокрема МСП на регіональному та 
місцевому рівнях

Сесія 2 
Методології складання, аналізу та 
розповсюдження статистики МСП в Україні

2stat.gov.pl

Закон про офіційну статистику від 29 червня 1995 р. (зі змінами)

Програма державних статистичних спостережень (PBSSP):
• річна — охоплює всі спостереження за звітний рік,
• розроблена Головним статистичним управлінням Польщі у співпраці з 
міністерствами, Національним банком Польщі та іншими установами, що 
здійснюють нагляд та об’єднання суб’єктів господарювання.

У PBSSP зазначені: 
• суб’єкт,
• провідний орган влади або організація,
• періодичність,
• мета,
• детальна сфера охоплення та предмет,
• джерела даних,
• особи, що передають дані,
• типи статистичної інформації про результати, форми звітності та дати їх 
публікації.

→ це накладає на респондентів обов’язок зі звітування

Правова основа офіційної статистики в Польщі
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Сукупність вибірок та вибірки спостережень формують на основі Статистичного 
бізнес-реєстру (BJS).

Він охоплює всі суб’єкти господарювання, що здійснюють будь-яку, а не лише 
ділову діяльність (в тому числі, наприклад, фінансові організації, школи, 
неприбуткові організації, адміністрації) та їхні місцеві підрозділи.

Усі суб’єкти в BJS отримують номер REGON Національного офіційного ділового 
реєстру (9 цифр) та узгоджуються в реєстрі зі спостереженням та 
адміністративною інформацією за номером REGON та/або податковим 
ідентифікаційним номером (NIP).

BJS оновлюється на основі статистичних спостережень і адміністративних даних 
згідно встановленого графіку.

Респондентами є юридичні особи.

Дані збираються на порталі звітування в електронній формі, але якщо на 
підприємстві працює менше 5 осіб, дозволяється надавати дані у паперовій 
формі.

На порталі звітування проводяться перші перевірки у співпраці з суб’єктом 
звітності (за необхідності).

Організація спостережень

4stat.gov.pl

Спостереження 
підприємницької 

діяльності

Спостереження 
підприємницької 

діяльності

Річне спостереження 
суб’єктів господарювання 
з іноземним капіталом 

- IFATS

Річне спостереження 
суб’єктів господарювання 
з іноземним капіталом 

- IFATS

Річне спостереження 
діяльності підприємств з 
частками в іноземних 

суб’єктах 
господарювання 

- OFATS

Річне спостереження 
діяльності підприємств з 
частками в іноземних 

суб’єктах 
господарювання 

- OFATS

Річне спостереження груп 
підприємств

Річне спостереження груп 
підприємств

Основні спостереження нефінансових 
підприємств — загальний огляд 

Річне спостереження 
новостворених 
підприємств

Річне спостереження 
новостворених 
підприємств

Основні спостереження нефінансових 

підприємств, в тому числі МСП

Основні спостереження нефінансових 

підприємств, в тому числі МСП

Місячний звіт 
про економічну 

діяльність

Місячний звіт 
про економічну 

діяльність

Річне спостереження 
економічної 
діяльності 
підприємств

Річне спостереження 
економічної 
діяльності 
підприємств

МСП без 
мікропідприємст

в

МСП без 
мікропідприємст

в

вибіркове 
спостереження 
мікропідприємс

тв

вибіркове 
спостереження 
мікропідприємс

тв

річний перепис 
підприємств (10 і 
більше штатних 

працівників) 

річний перепис 
підприємств (10 і 
більше штатних 

працівників) 

Квартальне 
спостереження доходів, 
витрат та фінансових 
результатів, а також 

витрат на основні засоби

Квартальне 
спостереження доходів, 
витрат та фінансових 
результатів, а також 

витрат на основні засоби

STSSTS SBS, IFATSSBS, IFATS
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МСП Польщі

Мікро, 0,97

Мікро, 0,412

Мікро, 0,253

Мікро, 0,52

Мікро, 0,179

Мікро, 0,317

Малі, 0,022

Малі, 0,104

Малі, 0,117

Малі, 0,113

Малі, 0,08

Малі, 0,095

Середні, 0,007

Середні, 0,157

Середні, 0,184

Середні, 0,114

Середні, 0,178

Середні, 0,159

Великі, 0,002

Великі, 0,326

Великі, 0,447

Великі, 0,253

Великі, 0,563

Великі, 0,429

0% 50% 100%

Кількість підприємств

Кількість штатних працівників

Всього податкових 
надходжень

Валовий фінансовий 
результат

Витрати на матеріальні 
основні засоби

Вартість продукції

6stat.gov.pl

Критерії визначення розміру підприємств 

Рекомендація Комісії від 6 травня 2003 року щодо визначення мікро-, 
малих та середніх підприємств

Закон про підприємництво від 
6 березня 2018 р.

Мікро Малі Середні

Середньорічна зайнятість
та

<10 <50 <250

Чистий оборот від продажу та 
фінансової діяльності за рік                        
або

до 2 млн євро до 10 млн євро до 50 млн євро

Усього активів до 2 млн євро до 10 млн євро до 43 млн євро

Статистика
Кількість зайнятих 

(кількість штатних працівників та самозайнятих осіб)

Мікро до 9 

Малі 10–49

Середні 50–249

Великі 250 і більше 
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Класи розміру — кількість штатних 
працівників і оборот

Клас розміру 
відповідно до 

обороту

Кількість суб’єктів

мікро малі середні великі

до 9 штатних 
працівників

10–
49 штатних 
працівників

50–
249 штатних 
працівників

250 і більше 
штатних 

працівників

%

до 2 млн євро 99,5  79,8 22,0 2,9 

2–10 млн євро 0,5  18,3 55,9 16,6 

10–50 млн євро 0,0  1,7 20,1 48,2 

понад 50 млн євро 0,0  0,2 2,0 32,3 

8stat.gov.pl

Сукупність нефінансових підприємств розподіляється за кількістю штатних 
працівників:

• до 9 штатних працівників (мікропідприємства) — вибіркове спостереження

+ набір зібраних даних обмежується необхідним мінімумом 

→ через великий розмір сукупності (приблизно 2,5 млн одиниць), а також задля 
зменшення навантаження на респондентів та витрат на проведення 
спостереження

• 10 і більше штатних працівників — перепис підприємств

Річне спостереження економічної діяльності 
підприємств
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Вибіркове спостереження (4%–6%) сукупності з 110 000 підприємств, які мають до
9 штатних працівників

Використовується стратифікована схема вибірки, за якої первісний поділ на шари
відбувається відповідно до основного виду діяльності, регіонів (NUTS2), правової
форми, класу розміру та року заснування.

Спостереження мікропідприємств в своїй основній частині містить інформацію щодо:

• основних даних про підприємство (контактні дані, організаційно-правова форма,
кількість місяців здійснення діяльності, основний вид господарської діяльності, вид
бухгалтерського обліку тощо),

• штатних працівників і заробітної плати,
• основних засобів і основних нематеріальних основні фондів,
• розміру та результатів діяльності (виручка, витрати, запаси, податки) — обсяг
інформації залежно від виду бухгалтерського обліку.

Крім того, спеціалізовану інформацію надають суб’єкти господарювання, які протягом
певного року здійснювали такі види діяльності: торгівля (роздрібна та гуртова), діяльність
із надання послуг харчування, транспорт, послуги в сфері охорони здоров’я.

Мікропідприємства особливо чутливі до будь-якого адміністративного тягаря; вони,
як правило, ведуть спрощені облікові записи і не можуть надати дуже детальну
інформацію про свою діяльність.

Річне вибіркове спостереження мікропідприємств

10stat.gov.pl

Рівень деталізації наданої інформації залежить від стану діяльності суб’єкта 
господарювання, виду бухгалтерського обліку, фіксованого фінансового року та 
кількості штатних працівників.

Дані, надані усіма суб’єктами звітності з 10 і більше штатними працівниками
стосуються:

• основних даних про підприємство (основних змінних)
 організаційно-правової форми та стану діяльності,
 спосіб заснування та структурних змін, що відбуваються на підприємстві,
 дати початку та закінчення фінансового року,
 виду бухгалтерського обліку,
 переважних і другорядних видів діяльності, що здійснюються підприємством
впродовж року (і чистий дохід від реалізації продукції, товарів та матеріалів
відповідно до зазначених видів діяльності),

 кількість штатних працівників і середня зайнятість,
 валова заробітна плата

• повний балансовий звіт

• повний звіт про прибутки та збитки ((порівняльний варіант, тобто на основі 
загальної структури витрат))

• основні фонди та витрати

Річний перепис підприємств
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Місцевий підрозділ означає окрему частину підприємства (напр., завод, 
відділення, агентство, склад, магазин, депо, конструкторсько-технологічне бюро, 
експериментальна лабораторія, служба доставки), розташовану за окремою 
адресою, де підприємство веде діяльність і яка має в штаті одну або більше осіб 
(навіть осіб, зайнятих неповний робочий день).

Можливість здійснювати діяльність за межами місця розташування дозволяє 
підприємствам представити фактичне розгортання регіональної структури їх 
господарської діяльності.

Суб’єкти, які мають до 9 штатних працівників (мікропідприємства)
припущення → юридична одиниця = місцева одиниця

Суб’єкти, які мають більше 9, але менше 20 штатних працівників
припущення → юридична одиниця = місцева одиниця

Суб’єкти, які мають 20 і більше штатних працівників
зібрані детальні дані про місця здійснення економічної діяльності в Польщі 
та за кордоном

Річне спостереження місцевих підрозділів 
підприємств

12stat.gov.pl

Дані про місцеві підрозділи надають виключно суб’єкти, які мають 20 і більше 
штатних працівників, під час перепису місцевих підрозділів; такі дані 
включають:

• адресні дані,
• тип підрозділу (виробничий/допоміжний),
• експлуатаційна готовність,
• основний вид діяльності,
• кількість штатних працівників і середньооплачувані категорії працівників,
• валова заробітна плата,
• вартість виробленої продукції (або чистий дохід від продажу товарів і матеріалів),
• вартість основних фондів та інвестиційні витрати,
• дані про склади (для підрозділів, що входять до складу самостійних місцевих 
підрозділів).

Суб’єкти, які мають 100 і більше штатних працівників, також надають інформацію 
про:

• інвестиційні завдання (осідки з конкретною адресою, де здійснюється інвестиційна 
діяльність для майбутніх місцевих підрозділів і які ще не винаймають працівників і 
ще не здійснюють господарську діяльність),

• виробничі місцеві підрозділи, розташовані в Польщі, або склади (вид діяльності, 
вартість виробленої продукції, витрати).

Річний перепис місцевих підрозділів підприємств
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Організація спостережень

Січень
–лютий

• Розробка електронних опитувальників
• Вибір одиниць спостережень (цільових сукупностей)

• Формування вибірки для спостереження мікропідприємств

Березе
нь–

травен
ь

• Розповсюдження електронних форм серед респондентів через портал звітування для збирання 
даних

• Формування вибірки спостереження — з 1 березня до кінця травня року t+1
• Перепис підприємств — з середини березня до початку травня року t+1

Березе
нь–

серпен
ь

• Надсилання нагадування респондентам про обов’язок зі звітування
• Аналіз якості зібраних даних

• Зв’язок з респондентами для отримання пояснень щодо неправильних або нетипових даних і 
внесення виправлень 

Серпен
ь–

вересе
нь.

• Агрегування даних вибіркового спостереження
• Затвердження даних спостережень —середина вересня року t+1

Вересе
нь–

жовтень

• Розробка набору даних для загальної сукупності нефінансових підприємств
• Розрахунок агрегованих даних

• Публікація матеріалів, що охоплюють основну інформацію — кінець жовтня року t+1

Грудень
• Публікація повної інформації про нефінансові підприємства — кінець грудня року t+1

14stat.gov.pl

Загалом основні дані публікуються відповідно до:
• Класів розміру

 мікро (до 9 штатних працівників)
 малі (10–49 штатних працівників)
 середні (50–249 штатних працівників)
 великі (250 і більше штатних працівників)

• Організаційно-правової форми (фізичні або юридичні особи)
• Виду бухгалтерського обліку
• Виду діяльності (NACE rev.2)

 дані, представлені переважно на рівні розділів й
 обраних підрозділів NACE rev. 2 (зазвичай для розділу «Виробництво»); 
 у вибірковому спостереженні мікропідприємств дані, нижчі рівня розділів NACE 

Rev.2, не розраховуються.
• Територіального поділу

 дані зазвичай подаються згідно з адміністративним поділом Польщі на рівні 
воєводств (16 воєводств),

 За потреби дані можна розрахувати для NUTS3 та нижчого рівня, але лише для 
підприємств, які мають 10 і більше штатних працівників.

Презентація основних змінних на 
підприємствах, в тому числі на МСП — розподіл
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Основна інформація про структуру та результати діяльності представлена  в річному 
дослідженні «Діяльність нефінансових підприємств», що охоплює всі суб’єкти 
господарювання незалежно від класу розміру (в тому числі МСП) та виду 
бухгалтерського обліку.

Публікація матеріалів — жовтень року t+1

Річна публікація — кінець грудня року t+1

Для підприємств та місцевих підрозділів:
• кількість підприємств та місцевих підрозділів
• кількість штатних працівників (станом на 31 грудня)
• середньооплачувані категорії працівників
• місячна валова заробітна плата на 1 оплачуваного 
працівника

• витрати на матеріальні основні засоби
• інвестиційні витрати
• загальний дохід:
Змінні, представлені лише для підприємств:
• основні засоби
• загальні витрати
• валовий прибуток (суб’єкти господарювання, що мають позитивний фінансовий
результат)

• вартість продукції та додана вартість

Презентація основних змінних на 
підприємствах, в тому числі на МСП

16stat.gov.pl

Більш детальна інформація про фінансові результати підприємств представлена в 
річному спостереженні «Фінансові результати діяльності суб’єктів 
господарювання (балансовий звіт)». 

Це стосується лише підрозділів, які мають 10 і більше штатних працівників, ведуть 
книги бухгалтерського обліку або податкові книги доходів і витрат, що дозволяє 
надати більш детальну інформацію порівняно з суб’єктами, що ведуть спрощений 
бухгалтерський облік.

Публікація матеріалів — жовтень року t+1

Річна публікація — кінець грудня року t+1

Основні змінні:
• сума основних та оборотних засобів,
• джерела фінансування (загальний власний капітал та 
зобов’язання),

• доходи,
• витрати,
• фінансові результати,
• показник рентабельності чистого та валового обороту.

Презентація основних змінних на 
підприємствах, в тому числі на МСП
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Грудень року t+1

• «Діяльність підприємств, які мають до 9 штатних працівників»

• «Нефінансові підприємства, створені в ...»

• «Господарська діяльність суб’єктів з іноземним капіталом»

Січень року t+2

• «Групи підприємств Польщі»

Квітень року t+2

• «Діяльність підприємств, які мають філії за кордоном»

Червень року t+2

• «Вибрані показники підприємницької діяльності в…»

+ «Атлас підприємств»

Спеціалізовані публікації даних щодо МСП

18stat.gov.pl

Місцевий банк даних
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start

Банк макроекономічних даних
https://bdm.stat.gov.pl/

Бази знань

Нефінансові підприємства

http://swaid.stat.gov.pl/

Бази даних
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Суб’єктами, зобов’язаними надавати дані, є юридичні особи, що належать до груп 
підприємств, незалежно від кількості найманих працівників. Статистичне 
спостереження охоплює як групи підприємств, так і юридичні особи, що входять до 
них.

Зміст спостереження адаптований до інформації, яку можуть надавати материнські 
та дочірні компанії, і охоплює, наприклад:
• інформацію про положення даної юридичної особи в ланцюгу контролю в групі,
• дані про материнські компанії, кінцеві материнські компанії, дочірні компанії,
• кількість штатних працівників групи та основний вид її діяльності,
• акціонерний капітал, власний капітал та вибрані дані з консолідованої фінансової 
звітності.

Дані про суб’єктів господарювання, що належать до груп підприємств, 
представлені за класами розміру: до 9 штатних працівників, 10–49, 50–249, 250 та 
більше. 

Дані про групи підприємств представлені відповідно до чисельності групи за 
кількістю штатних працівників у визначеній групі: до 49 штатних працівників, 50–249, 
250–499, 500–999, 1 000 та більше.

Спостереження є основним джерелом інформації про організацію національних 
суб’єктів у групи та використовується в профілюванні для визначення підприємства 
як статистичної одиниці для SBS.

Річне спостереження груп підприємств 

20stat.gov.pl

Регламент Ради (ЄЕС) № 696/93 від 15 березня 1993 року про статистичні одиниці 
для спостереження та аналізу системи виробництвам в Співтоваристві (зі змінами)

З 2018 звітного року дані SBS для Польщі розробляються на основі статистичної 
одиниці підприємства = однієї або декількох юридичних осіб.

Підприємства та юридичні особи, що входять до їх складу, вносяться до 
статистичного реєстру підприємств на основі профілювання, яке проводиться 
щороку відповідно до настанов Євростату.

Дані SBS консолідуються на рівні профільного підприємства, тобто виключаються 
операції між юридичними особами, що входять до складу одного підприємства.

Змінні SBS поділяються на дві категорії:

• адитивні змінні — дані про юридичні особи у складі одного підприємства можна 
просто підсумувати, наприклад кількість працівників у штатних еквівалентних 
одиницях, заробітну плату, додану вартість;

• неадитивні змінні — дані про юридичні особи у складі одного підприємства 
повинні бути консолідовані, а операції між зазначеними юридичними особами 
повинні бути виключені, наприклад товарообіг, вартість продукції, загальні закупівлі 
товарів і послуг.

Спочатку обчислюються змінні SBS або їх елементи на рівні юридичної особи, а 
потім сумуються адитивних змінні або консолідуються неадитивні. 

SBS – використання статистичної одиниці підприємства
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Розробка SBS відповідно до вимог ЄС — організаційна 
схема

СТАТИСТИЧНИЙ БІЗНЕС-
РЕЄСТР

Підприємства

Групи
підприємств і 
пов’язаних з 

ними 
юридичних 

осіб

СКЛАДАННЯ 
ПРОФІЛЮ

Дані про 
юридичні
особи зі

спостережень
КОНСОЛІДАЦІЯ

Дані про
підприємтсва

АГРЕГУВАННЯ
SBS

результати
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• річне вибіркове спостереження мікропідприємств,

• річний перепис підприємств,

• квартальне спостереження доходів, витрат та фінансових результатів, а також 
витрат на основні засоби,

• річне спостереження зайнятості, заробітної плати та робочого часу,

• місячний звіт про економічну діяльність,

• річне спостереження діяльності підприємств з частками в іноземних суб’єктах 
господарювання, 

• річне спостереження груп підприємств,

• адміністративні джерела: податок на додану вартість (ПДВ), податок на 
прибуток підприємств (ППП), податок на доходи фізичних осіб (ПДФО), дані 
Інституту соціального страхування (ZUS), фінансові звіти, консолідована 
фінансова звітність.

Основними джерелами є річні та короткострокові статистичні спостереження.

SBS — основні джерела інформації
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Адміністративні дані використовуються, серед іншого, для:

• визначення активності підрозділів у звітному році, тобто визначення сфери 
SBS (ПДВ, ZUS),

• обчислення та калібрування результатів спостереження мікропідприємств 
(ПДВ, ПДФО, ZUS),

• виявлення внутрішніх операцій (потоків) на профільному підприємстві 
(фінансові звіти).

Калібрування результатів спостереження мікропідприємств проводиться з 
метою виключення юридичних осіб, які є мікропідприємствами та входять до 
складу профільних підприємств, із вибіркового спостереження 
мікропідприємств (для уникнення подвійного обліку).

SBS — адміністративні дані
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Визначення сукупності економічно активних підприємств — основою є 
сукупність економічно активних підприємств у звітному році згідно з даними 
бізнес-реєстру та річними спостереженнями.

Для визначення підрозділів, які здійснювали діяльність лише протягом певного 
періоду року, використовуються: 

• податкові дані (якщо юридична особа мала оборот), 

• дані соціального страхування (якщо юридична особа мала працівників). 

Потім інформація про економічно активних юридичних осіб використовується 
для перевірки діяльності профільних підприємств протягом звітного року.

Впровадження EBS вимагає більшої узгодженості даних про кількість 
підприємств у SBS та BD. У Польщі є два різні джерела інформації: вибіркове 
спостереження мікропідприємств для SBS та адміністративні дані для BD 
(доступні на пізній стадії виробництва), що спричиняли розбіжності, особливо у 
випадку мікропідприємств. Описані вище заходи з визначення звичайної 
сукупності економічно активних підприємств дали змогу вдосконалити цю сферу.

SBS — сукупність економічно активних 
підприємств 
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Визначення потоків всередині профільного підприємства — використовується декілька методів 
(залежно від методу профілювання підприємства — ручного/автоматичного)

• у випадку великих та сукупних груп підприємств, профілювання яких здійснювалося ручним 
методом, інформацію про внутрішні потоки шукають у фінансових звітах Національного судового 
реєстру (KRS) — деякі звіти містять інформацію про внутрішні операції з афілійованими 
підрозділами підприємств, тобто дочірніми компаніями (podmioty powiązane), — назва юридичної 
одиниці та вартість операції,

• оборот підрозділу, який в процесі профілювання розглядається як допоміжний (його продукція та 
послуги не продаються за межами профільного підприємства), не сумується з оборотом 
підприємства (серед іншого, діяльність у сфері IT або транспорту),

• аналіз вертикальної інтеграції — якщо продукція юридичної особи-підрозділу підприємства 
використовується іншими юридичними особами того самого підприємства як проміжна, 
консолідований оборот можна розрахувати виключно на основі прибутку однієї юридичної особи 
(яка продає товар на ринку).

Розрахунок неадитивних змінних — для кожного підприємства розраховується так званий 
«показник консолідації обороту»: 
• консолідований оборот підприємства/сума обороту всіх юридичних осіб у складі підприємства,

• (консолідований оборот підприємства обчислюється під час профілювання; дані щодо його 
вартості доступні в статистичному реєстрі підприємств).

Змінні SBS ґрунтуються на елементах балансового звіту або звіту про прибутки та збитки. 
Відповідні елементи аналізуються та коригуються за допомогою зазначеного вище «показника 
консолідації обороту», який може мати відношення лише до деяких елементів змінної.

SBS — консолідація даних 
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Вплив консолідації даних на деякі змінні

Клас розміру

за кількістю штатних 
працівників

Оборот Вартість продукції
Загальна закупівля 
товарів і послуг

Закупівля товарів 
для перепродажу в 

тому ж стані, в 
якому вони були 

отримані

Всього 2,88 2,42 2,51 2,93

0–9 0,00 0,01 0,00 0,00

10–19 0,00 0,01 0,01 0,00

20–49 0,03 0,03 0,02 0,00

50–249 0,15 0,17 0,15 0,03

250+ 6,28 4,85 5,51 7,53
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EBS — основні зміни та виклики:

• попередні дані про МСП (за класом розміру) для трьох основних змінних 
(кількість економічно активних підприємств, оборот, кількість штатних 
працівників) протягом 10 місяців звітного періоду, 

• поширення розподілу діяльності відповідно до NACE Rev. 2 на такі розділи 
послуг: P (освіта), Q (охорона здоров’я та соціальна робота), R (мистецтво, 
розваги та відпочинок) та S96  (інші види діяльності з надання особистих 
послуг) із урахуванням відповідних класів розмірів,

• реструктуризація вимог до даних для сфери фінансової та страхової 
діяльності, 

• впровадження нової трирічної статистики щодо глобальних ланцюгів 
створення вартості та міжнародних постачань,  

• додаткові набори даних для демографії підприємств — тема жовтневого 
вебінару.

Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 2019/2152 від 
27 листопада 2019 року про європейську статистику бізнесу та про 
скасування 10 правових актів у сфері статистики бізнесу 
(спостереження підприємств)
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Три змінні протягом 10 місяців звітного періоду:

• кількість економічно активних підприємств, 

• оборот, 

• кількість штатних працівників та самозайнятих осіб.

Виклики:

• при t+10 не всі податкові дані (ППП, ПДФО) доступні для статистики — ці дані 
є основою для оцінок мікроданих (вибіркове спостереження) та обчислення 
даних про підприємства з 10–249 штатними працівниками → різниця між 
тимчасовими та підсумковими даними може бути більшою

Попередні дані про МСП
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Додаткові розділи NACE Rev. 2:

• P (освіта), 

• Q (охорона здоров’я та соціальна робота), 

• R (мистецтво, розваги та відпочинок),

• S96 (інші види діяльності з надання особистих послуг).

Хоча річні статистичні спостереження, які є основою для SBS, охоплюють 
зазначені розділи,

виникають проблеми:

• необхідно аналізувати нові види діяльності, коригувати алгоритми обчислення 
змінних і перевірок;

• деякі дані, яке раніше не використовувалися для SBS, повинні бути взяті з 
окремого спостереження середніх шкіл.

Поширення розподілу діяльності відповідно до 
NACE Rev. 2 на додаткові розділи послуг

30stat.gov.pl

Існує дві групи підприємств:

• підприємства, класифіковані в розділі K, які відповідають стандартним 
вимогам щодо ведення бухгалтерського обліку — виконують вимоги щодо 
надання основних річних статистичних звітів;

• фінансові підприємства, що контролюються фінансовими установами.

Зазначені фінансові підприємства:

• виконують спеціальні національні та міжнародні вимоги щодо ведення 
бухгалтерського обліку,

• не надають основні річні статистичні звіти,

• Терміни та означення SBS дещо скориговані відносно звітності фінансових 
підприємств.

Дані для розділу K повинні бути розроблені на основі даних, що надходять з 
різних джерел (статистичні спостереження та дані наглядових установ).

Вимоги до даних для сфери фінансової та 
страхової діяльності
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Глобальні ланцюги створення вартості (ГЛСВ) охоплюють весь спектр 
транскордонних видів діяльності, необхідних для доведення товару або послуги 
від задуму до різних етапів виробництва та постачання кінцевим споживачам. 
Міжнародні постачання (МП) означають повне або часткове передавання 
бізнес-функцій підприємством іншому підприємству за кордоном.

Основні проблеми, пов’язані з впровадженням нового спостереження:

• змінні та розбивки застосовуються до середини 2022 року,

• статистична одиниця підприємство,

• включення розділу К до сфери спостереження,

• консолідація якісних змінних,

• класифікація бізнес-функцій.

З 2020 звітного року в Польщі було впроваджено нове спостереження для 
збирання основних даних про постачання на основі класифікації бізнес-функцій. 

Після реалізації імплементаційного Закону про ГЛСВ методологія нового 
спостереження буде скоригована.

Нова трирічна статистика щодо глобальних 
ланцюгів створення вартості та міжнародних 
постачань
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Катажина Валковська
k.walkowska@stat.gov.pl
Головне управління статистики Польщі
Департамент підприємств
Aleja Niepodległości 208, 00-925 Warszawa
tel. +48 22 608 31 25
stat.gov.pl

Дякую за увагу!
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Агнес ТОПІОЛЬ
Центральне статистичне бюро Ізраїлю — Відділ Реєстру суб'єктів 
господарювання

Як ЦСБІ працює з МСП?
Увага на певні типи МСП

2

Ізраїльський Реєстр суб'єктів господарювання (РСГ) основоположним елементом 
статистики ділової активності.

Він ґрунтується на щомісячних адміністративних документах податкових органів
(ПДВ та податок на дохід) та Відомства національного страхування Ізраїлю, які 
відповідають єдиному законному ідентифікатору, на які посилаються усі 
адміністративні органи поряд з іншими конкретними ідентифікаторами. Дані, що 
надходять з інших джерел, як то «Дан энд Бредстріт» або коментарі на опитування 
щодо головної діяльності, доповнюють інформацію в РСГ.

Адміністративні документи звіряються за допомогою єдиного юридичного 
ідентифікатора (9-значний номер), який є смарт-ідентифікатором (smart ID). Він 
дозволяє встановити конкретні типи суб'єктів господарювання, як то товариства
(ідентифікатори, що починаються з 58), зарубіжні філіали або відділення
(починаються з 56), кооперативи (починаються з 57) та звичайні суб'єкти 
господарювання (починаються з 51 та 52).

РСГ є основним джерелом інформації про суб'єкти господарювання, статистики 
щодо бізнес-демографії, а також основним джерелом вибірок та обстежуваних груп. 

РСГ ґрунтується на юридичних одиниць (ЮО), які у 95% випадків є підприємствами.

1-1 – Огляд РСГ
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1-2 - Зміст РСГ
1 – Якісні дані: 

Назви іврит — англійська

Ідентифікатори, серед яких єдиний адміністративний смарт-ідентифікатор

Адреса/поштова адреса/телефон/ім’я контактної особи

Основний вид діяльності опис + код ISIC (4 цифр)

Інституційний сектор (відповідно до правил СНР 2008) розраховані на 
основі алгоритму

Характеристики суб'єкта господарювання: конкретний тип суб'єкта 
господарювання у цілях економічної політики встановлюються і позначаються 
в РСГ: стартап, міжнародний НТЦ, ІТ-платформа, фінтех...

Інформація, що пов'язана з опитуваними групами і вибірками (СБС, СТП, 
НДДКР...)

4

2 — Кількісні дані:

- Щомісяця
- Кількість працівників:
- Витрати на оплату праці
- Прибуток  
- Прибуток, що не оподатковується ПДВ (здебільшого, експорт товарів та послуг 

+ перепродаж товарів за кордоном)

- Щороку
- Річний обіг, T-2

- Річна вартість товарів, що експортуються відповідно до 4-значних кодів ISIC, T-1 
(Митниця) 

- Для найбільших суб'єктів господарювання Загальна балансова відомість

2 — Зміст РСГ
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2.1- Основні обстеження підприємств, що здійснюються 
ЦСБІ

Короткострокова статистика — щомісячні обстеження
Індекс прибутку
Короткострокова статистика у виробничому секторі
Штат і зарплати (ізраїльські та іноземні працівники)
Вакансії  
Обстеження тенденцій ділової активності
Обстеження на коронавірус від початку пандемії (11 хвиль)

Річні обстеження
Структурна бізнес-статистика — здебільшого збирається на основі адміністративних 
даних
Тип товарів, що виробляються та сировини — за усі 5 років / для таблиць ресурсів і 
використання
НДДКР
Експорт та імпорт послуг
Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) 
Філії іноземних компаній-нерезидентів/Зарубіжні філії компаній-резидентів Статистика 
іноземних філій (FATS) та Прямі іноземні інвестиції
Обстеження відходів і викидів забруднюючих речовин у виробничому і 

6

2,2 — Бізнес статистика: приклад

Щомісячні дані щодо вакансій з початку 2017 року
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Динаміка зростання Динаміка із врахуванням сезонних змін
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Діючі суб'єкти господарювання
У 2019 році діючих суб'єктів господарювання — 614 000

Створення та припинення суб'єктів господарювання (роботодавців)
У 2019 році було створено 51 300 суб'єктів господарювання - здебільшого, 
мікропідприємств з менше ніж 10 працівниками.

Тривалість діяльності суб'єктів господарювання
Близько 90% нових суб'єктів господарювання, створених у 2018 році, продовжували 
свою діяльність у 2019 році.
Близько 30% суб'єктів господарювання, створених у 2005 році, продовжували свою 
діяльність у 2019 році.

Швидкозростаючі суб'єкти господарювання
10% суб'єктів господарювання у високотехнологічних секторах є швидкозростаючими 
суб'єктами господарювання — порівняно з 4% в інших секторах економіки. 

Бізнес-демографія є темою дуже закритою і пов'язаною з МСП
=>Більше технічних деталей буде надано на наступному вебінарі.

2.3 — Бізнес-демографія
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3-Чому важливі МСП? (1/2)
МСП становлять більшість суб'єктів господарювання по всьому світові.

У 2018 році в Європейському Союзі було 25 мільйонів МСП, в абсолютній 
більшості яких було зайнято менше 10 працівників.
Працевлаштованими були 97 мільйонів осіб, тобто 70% зайнятого населення.

Економіка 
нефінансових 
підприємств
(% частка 
підприємств/штатних 
працівників/додаткова 
вартість за розміром, 28 
держав-членів ЄС, 2016)

Кількість 
підприємств

Кількість 
штатних 

працівників

Додана 
вартість

Малі 
підприємства

(10–49 штатних 
працівників)

Мікропідприє
мства

(<10 штатних 
працівників)

Середні 
підприємства

(50-492 штатних 
працівників)

Великі 
підприємства
(≥250 штатних 
працівників)
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Це дуже неоднорідна сукупність як за розмірами, так й за 
сферами діяльності.

ця сукупність має більш серйозний потенціал для зростання та 
внеску у створення робочих місць та інновації.

Водночас, ця сукупність становить інтерес для політиків
*Реформування податкової системи з метою сприяння підприємництву
*Призначення субсидій
*Промоція гнучкості ринку праці та належних умінь
*Сприяння доступу на світові ринки
*Спрощення доступу до фінансування;

3-Чому важливі МСП? (2/2)

10

З 01.01.2021 р. держави-члени ЄС мають впровадити нові нормативно-правові акти з бізнес-
статистики — Європейської бізнес-статистики (ЄБС).

ЄБС — це новий рамковий регламент, що охоплює більшість сфер бізнес-статистики.

Надає більш докладні пояснення щодо одиниць, методів та перемінних, щоб отримати
більш відповідну, послідовну та порівняну статистику.

Означення МСП
- 4 критерії: кількість штатних працівників, обіг, баланс і автономія

Імплементація 
- Звернення до даних з РСГ та Реєстру європейських груп (РЄГ) 

- Можливість для країн, що не є державами-членами ЄС, звертатися до інших джерел щодо Груп 
підприємств (фіскальні джерела, обстеження, приватні бази даних, ОЕСР, Аналітичної бази даних 
окремих транснаціональних компаній та філій (ADIMA)…)

-Ізраїль не є державою-членом ЄС, а тому для нас цей регламент не є обов'язковим. 
-Проте ми дуже уважно стежимо за європейськими настановами зі статистики для того, 
щоб перейняти провідні практики та відповідним чином визначити майбутні зміни у 
методології.

4 — ЄБС і означення МСП



11

5. Як ми в ЦСБІ працюємо з сукупністю МСП?

Ізраїль відомий як країна стартапів, в якій особлива увага приділяється усім питанням, 
пов'язаним з НДДКР, технологіями та інноваціями.

Одним з економічних викликів є приціл на МСП, які мають величезний потенціал до 
розвитку та інновації.

Поза розподілом за розмірами, однією з головних цілей РСГ є уможливити 
встановлення більшої кількості конкретних типів МСП, що мають великий потенціал до 
розвитку. Встановлення цих одиниць опирається не лише на розміри, але й також та 
види діяльності, що здійснюється.

Нещодавно, разом з глобалізацією та розвитком нових технологій, виникли нові види 
діяльності та бізнес-моделі, для яких у поточній міжнародній класифікації (ISIC rev. 4, 
2008) нема адекватних відповідностей. Наприклад, ISIC rev. 4 чітко не розрізняє 
безфабричних товаровиробників, маркетплейси або фінтехи та не забезпечує чіткого 
керівництва щодо класифікації цих нових видів діяльності та поводження з ними. 

Ці типи МСП становлять інтерес для державної політики, в аспекті стимулювання та 
посилення сектора високих технологій та питань регулювання.
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6-1 — Конкретні типи МСП: Стартапи

Означення:
Стартап — це зазвичай МСП, які є результатом технологічного підприємництва, що 
ґрунтується на НДДКР. Стартапи ще не стали зрілим бізнесом, який може запропонувати 
готові товари або послуга, та ще не приносять прибутку. Діяльність стартапів зазвичай 
фінансується за рахунок залучення інвестицій.

Джерела: РСГ, Ізраїльський дослідницький центр інвестиційного капіталу та 
Центральна база даних національних стартапів (ЦБДНС), а також перелік суб'єктів 
господарювання, які отримали фінансову підтримку від Інноваційного відомства Ізраїлю.

Статистика за 2019 рік:
-Наразі наявні близько 4 700 стартапів, в яких працюють 33 000 осіб.
-17% стартапів помічені як швидкозростаючі суб'єкти господарювання
-9% стартапів помічені як малі підприємства з великим потенціалом до зростання 
- Їхня частка сукупних витрат на НДДКР у приватному секторі — 15%.
-13% цих стартапів отримали фінансову підтримку від Національного відомства з питань 
інноваційної діяльності
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6-2 — Конкретні типи МСП: міжнародний центр НДДКР

Означення:
Міжнародний центр НДДКР є ізраїльською філією іноземної багатонаціональної корпорації 
(зареєстрований офіс якої розташований за рубежем), яка здебільшого займається НДДКР для цієї 
групи.

Джерела: Обстеження НДДКР

Статистика за 2019 рік:
- частка сукупних витрат на НДДКР у приватному секторі — 42%. 
У період з 2005 до 2018 року витрати центрів НДДКР на НДДКР різко збільшилися (+200%)
- 53% центрів НДДКР займаються діяльністю у сфері НДДКР та ІТ-послуг, 26% — у сфері 
електронних 
компонентів, 7% - у сфері телекомунікаційного обладнання, а 5% - у сфері медичних 
виробів.
- Головними центрами НДДКР були ізраїльські МСП, придбані та створені іноземними 
багатонаціональними корпораціями.
У 2017 році, IBM (США) придбав стартап у сфері збирання даних та мережевої 
інфраструктури «Cloudigo ltd», SAP (Німеччина) придбав «Gigya ltd», розробника 
програмного забезпечення з управління ідентифікаційною інформацією клієнтів.

14

6.3 — Безфабричні товаровиробники (БТВ)
Означення:

Товаровиробник, чия діяльність зосереджується на НДДКР і розміщенні на ринках і 
продажі власних товарів, але який повністю замовляє їх виробництво у сторонніх 
компаній (ЄЕК ООН — Керівництво з вимірювання глобального виробництва, 2015).

Метод: встановлення на основі методологічних принципів робочої групи Євростата 
щодо безфабричних товаровиробників (2017). 
Можливі зміни в їхній класифікації з'являться в оновленій версії Настанов ЄЕК ООН, як 
вийде у 2025 році (СНР, СПБ, ISIC...): усі безфабричні товаровиробники будуть 
класифіковані в рамках виробничого сектору — на відміну від лише їхньої частки у 
поточних настановах.
Робота триває 

Статистика за 2019 рік:
На теперішній час нами встановлено близько 300 безфабричних товаровиробників, 90% 
яких є МСП, а 35% — мікропідприємства.

Приклади безфабричних товаровиробників - МСП:
«Orcam Technologies» — виробник смарт-окулярів для сліпих. 
«Rewalk» — розробник екзоскелетів для осіб з вадами опорно-рухового апарату
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6.4 — Надавачі послуг через цифрові платформи 

Означення:
Усі суб'єкти господарювання, як безпосередньо або опосередковано (посередники) 
надають послуги через цифрові платформи. 
Серед цієї сукупності багато МСП, оскільки мета — надання послуг з використанням 
менших трудових ресурсів та з більшою часткою використання технологій. 
Ці надавачі послуг загалом впроваджують бізнес-моделі, що використовують проривні 
технічні досягнення та змінюють галузеву конкуренцію (Amazon, Uber...), а також 
створюють нові питання в аспекті регулювання.  

Методологія: ОЕСР (2019)-Вимірюючи цифрову трансформацію- Дорожня карта в майбутнє. 

Робота триває

Приклади:
- «Goodi» (цифрова посередницька платформа для ресторанних замовлень)

Має класифікуватися як ресторан відповідно до тлумачення ISIC (Мерфі, 2017), проте 
сама компанія безпосередньо такої діяльності не здійснює.

- «First Digital Bank» (електронний банк) без фізичних відділень.

16

Висновок

Краща робота з профілями МСП та можливість краще і 
докладніше описати їх допоможе політикам надавати їм більш 

ефективну підтримку. 

Для більшості країн прискорення працевлаштування і 
інновацій, а також відновлення економічного зростання після 
уповільнення економічного зростання внаслідок пандемії 

коронавірусу стане головною метою.



Thank you for your attention

anisy@cbs.gov.il
+972 2-6592933
+972-585929374

Запитання?
Буду рада відповісти на ваші запитання одразу або 

пізніше
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Dziękuję

Дуже дякую

רבהתודה


