
Ініціювати розробку та впровадження законопроекту та відповідних підзаконних актів
для встановлення правових засад запровадження ефективних компенсаційних
механізмів захисту інтересів інвесторів на ринках капіталу України (відповідно до
Директиви № 97/9/ЄС)
Розробити/ініціювати розробку спеціалізованого законодавства, що регламентує усі
форми сек’юритизації, встановлює правовий статус компаній спеціального
призначення та окреслює специфіку оподаткування даних операцій із внесенням
необхідних поправок до чинних законодавчих актів
Ініціювати розробку та впровадження нового законодавства України про венчурне
інвестування інноваційної діяльності та внесення відповідних змін до суміжних
законодавчих та нормативно-правових актів з метою перегляду порядку надання
податкових пільг та встановлення жорстких законодавчих вимог щодо складу і
структури активів венчурних фондів та операцій з ними
Передбачити запровадження до законодавства, зокрема відповідних нормативно-
правових актів, зобов’язання органів влади та місцевого самоврядування
опубліковувати на своїх веб-сайтах та на спеціалізованих порталах консолідовану та
повну інформацію щодо можливостей фінансової підтримки з боку ЄС
При реєстрації проектів МТД орієнтувати бенефіцарів на пріоритизацію досягнення
результатів визначених Стратегію розвитку МСП щодо фінансової підтримки МСП
Розробити та реалізувати на державному рівні спільно з ЄФІ ініціативи по
запровадженню системи моніторингу за використанням європейської фінансової
допомоги МСП України.

МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ,
ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
УКРАЇНИ

МІСЦЕВІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТА
ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Здійснювати інформаційну підтримку у поширенні інформації щодо можливостей
отримання регіональними МСП фінансової підтримки з ЄС, зокрема: публікувати
на своїх веб-сайтах та на спеціально створених веб-порталах/сторінках
консолідовану та повну інформацію щодо можливостей фінансової підтримки з
боку ЄС 
Здійснювати заходи для встановлення домовленостей з ЄФІ для спільного
впровадження в регіонах програм фінансової підтримки місцевих МСП та програм
відповідної консультаційної підтримки.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
ДЛЯ ОРГАНІВ ВЛАДИ ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ ДОСТУПУ

ВІТЧИЗНЯНИХ МСП ДО ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ЄС

ЯК ПОКРАЩИТИ ДОСТУП МСП В УКРАЇНІ ДО ФІНАНСОВИХ
РЕСУРСІВ ЄС ПІД ЧАС ПАНДЕМІЧНОЇ КРИЗИ

Прийняти Закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо регульованих ринків та деривативів
Прийняти Закони України про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо захисту інвесторів від зловживань на ринках капіталу
Прийняти новий Закон України «Про фінансовий лізинг» (прийнято у першому
читанні)
Прийняти новий Закон України «Про кредитні спілки»

Впроваджувати додаткові ініціативи з підвищення обізнаності
потенційних отримувачів підтримки з ЄС про такі можливості серед МСП
Спростити процедури для отримання доступу МСП до фінансових
ресурсів ЄС паралельно з реалізацією заходів для зниження кредитних
ризиків  та інтенсифікацією відповідних консультацій

Розширювати практику кредитних гарантій для МСП за участю
європейських фінансових організацій (на перших етапах існування) з
метою підвищення прозорості та сталості гарантування кредитування
вітчизняного бізнесу.

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ
ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Ініціювати розробку спеціалізованого законодавства, що регламентує усі форми
сек’юритизації, встановлює правовий статус компаній спеціального призначення та
окреслює специфіку оподаткування даних операцій, із внесенням необхідних
поправок до чинних законодавчих актів

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЄВРОПЕЙСЬКА КОМІСІЯ

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Ця публікація була підготовлена в рамках проєкту «Підтримка діяльності УНП ФГС СхП», який реалізує Інститут економічних досліджень та політичних консультацій за фінансової підтримки
Європейського Союзу. Зміст цієї публікації є виключною відповідальністю Агенції місцевого економічного розвитку Яворівщини і жодним чином не відображає точку зору Європейського Союзу чи

Інституту економічних досліджень та політичних консультацій.

З повною версією дослідження можна ознайоимится на сайті https://amer.org.ua/


