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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Підприємницька діяльність є головною рушійною

силою економічного розвитку. Формування системи
підприємництва та динаміка головних економічних по-
казників її розвитку відображає стан вітчизняної еко-
номіки в цілому. Саме тому дослідження сутності та
структури системи підприємництва є актуальним та не-
обхідним для вдосконалення національних комплексних
програм з розвитку підприємництва.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемі розвитку системи підприємництва присвя-
чені роботи вітчизняних та зарубіжних вчених, а саме:
Афанасьєва Н., Бєлопольського М., Дмитриченко Л.,
Геєця В., Кизима М., Шульги В., Чухна А. та ін.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є аналіз сутності та структури систе-

ми підприємництва України та дослідження її динамі-
ки.
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Стаття присвячена аналізу сутності та структури системи підприємництва в Україні. Підприємницт-
во як відкрита соціально-економічна система являє собою сукупність суб'єктів господарювання, які діють
у національній економіці та систему взаємозв'язків між ними. В дослідженні розглянуто динаміку основ-
них соціально-економічних показників розвитку системи підприємництва. В дослідженні запропонова-
но схему сучасної структури підприємницької системи України. Проаналізовано класифікації підприєм-
ництва залежно від приналежності до сфери підприємництва та від змісту економічної діяльності. Вияв-
лено проблеми сучасної системи підприємництва та запропоновано напрями їх подолання. Істотним не-
доліком у розвитку сучасної системи підприємництва є структурна диспропорція між кількісним скла-
дом суб'єктів господарювання за видами бізнесу та їх внеском у ВВП, а також істотний перекіс у сферах
діяльності малого і середнього підприємництва в сторону торгівлі.

The article is devoted to the analyzes the nature and the structure of the business in Ukraine. Entrepreneurship
as an open socio-economic system is a set of entities that operate in the national economy and the system of
relationships between them. The article is highlights the dynamics of basic socio-economic indicators for the
development of entrepreneurship. In the research proposed a scheme of modern structure entrepreneurship system
of Ukraine. The article is devoted to the analyzed according to the classification of businesses belonging to the
field of business and economic activities of the content. The research is devoted to problems of the modern system
of entrepreneurship and directions to overcome them. A major shortcoming in the development of modern
entrepreneurship system is a structural imbalance between the quantitative composition of entities by type of
business and their contribution to the GDP, as well as a significant bias in the areas of small and medium
enterprises in the direction of trade.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Розвиток сучасної економіки ринкового типу тісно

пов'язаний із розвитком системи підприємництва як її
головної ланки.

У сучасній науковій літературі існує кілька підходів
до періодизації вітчизняного підприємництва. Узагаль-
нюючи їх, можна виділити такі етапи розвитку сучас-
ної системи підприємництва в Україні:

1. Підприємництво брежнєвської епохи (кінець 60-
х — 1987 рр.) — обмежений тіньовий приватний сектор,
балансуючий на межі легальної та нелегальної діяль-
ності сектор альтернативної економічної діяльності.

2. Кооперативний етап (1987—1991 рр.) — Часткова
локалізація приватного підприємництва при часткових
реформах державного сектора в умовах перебудови.
Набувши чинності в червні 1988 р., Закон "Про коопера-
цію" фактично узаконив приватне підприємництво, хоча
поняття приватної власності все ще перебувало під за-
бороною. Почала складатися двосекторна модель еко-
номіки, що сприяло перетіканню ресурсів з державного
сектору в кооперативи за вільними ринковими цінами.
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3. Пострадянський етап розвитку системи підприє-
мництва (починаючи із 1991 р). У цей час були зроблені
вирішальні кроки в напрямку повної легалізації приват-
ного підприємництва з одночасними спробами ради-
кальних реформ і масової приватизації державних
підприємств.

Згідно з чинним законодавством України підприє-
мництво — це безпосередня самостійна, систематич-
на, на власний ризик діяльність по виробництву про-
дукції, виконанню робіт, наданню послуг з метою от-
римання прибутку, яка здійснюється фізичними та
юридичними особами, зареєстрованими як суб'єкти
підприємницької діяльності у порядку, встановленому
законодавством. З економічної точки зору підприєм-
ництво — це ініціативна, творча, самостійна економіч-

на діяльність суб'єкта господарювання, здійснювана в
умовах постійного пошуку ефективних комбінацій ре-
сурсів із усвідомленням економічних ризиків з метою
реалізації нових ідей, випуску нової продукції заради
досягнення економічних і соціальних результатів та
одержання прибутку.

Підприємництво як відкрита соціально-економічна
система являє собою сукупність суб'єктів господарю-
вання, які діють у національній економіці та систему
взаємозв'язків між ними.

У рамках дослідження систему підприємництва роз-
глядається у найширшому сенсі, тобто усю сукупність
господарюючих суб'єктів. Таким чином, об'єктами дос-
лідження є вітчизняні підприємства — великі, середні,
малі, у тому числі й мікропідприємства не залежно від

організаційної форми та суб'єкти середнього, ма-
лого та мікропідприємництва як сукупність фізич-
них осіб-підприємців (рис. 1).

Група виникає з об'єднання акціонерних това-
риств, серед яких за різними рівнями ієрархії існу-
ють материнські та дочірні підприємства. Тобто
підприємство може бути як незалежним, так і у
складі групи підприємств.

Останніми роками набуває все більшого поши-
рення утворення в Україні груп підприємств, які є
продуктом глобалізації та економічної інтеграції,
одним з проявів яких є рівень активності саме ве-
ликого національного бізнесу та його просування
за межі країни. За загальносвітовою практикою
виділяють три типи груп підприємств:

— транснаціональна група підприємств, тобто
група з не менш як двома підприємствами, розта-
шованими у різних країнах;

— група підприємств-резидентів, усі підприє-
мства якої розташовані на одній національній те-
риторії;

Рис. 1. Система підприємництва

Рис. 2. Загальна кількість зареєстрованих суб'єктів
господарської діяльності
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— частина транснаціональної групи
підприємств, розташована на національній
території.

Підсумовуючи зазначене, можна сказа-
ти, що сьогодні в Україні підприємництво є
ринковою діяльністю, що здійснюється та-
кими його суб'єктами:

— фізична особа — підприємець;
— мале підприємство, у тому числі

мікропідприємництво;
— середнє підприємство;
— велике підприємство;
— група підприємств.
Це в цілому відповідає структурі суб'єктів

підприємництва у економічно розвинутих
країнах, що дає право на порівняння показ-
ників його розвитку із показниками розвитку
цих країн, аналізу отриманих даних і підготов-
ки пропозицій для подальшого вдосконален-
ня розвитку цієї сфери економіки України.

В умовах системної перебудови націо-
нальної економіки підприємницький сектор
виконує свою провідну роль і виступає га-
рантом стабільності економіки та підвищення рівня
життя її громадян. Реальний стан цього сектора підтвер-
джують статистичні дані та стійка тенденція розвитку.

Динаміка загальних темпів приросту суб'єктів
підприємництва країни свідчить про те, що починаючи
з 1991 року, цей сектор економіки кількісно виріс май-
же у 12 разів [1].

Сучасний стан економіки ринків, що формуються,
потребує не лише кількісного, а й якісного зростання
підприємницького сектору.

Згідно із даними Єдиного державного реєстру
підприємств та організацій України [2] станом на
01.10.2014 було зареєстровано 1 320 954 суб'єктів гос-
подарської діяльності, з них: 1 267 875 юридичних осіб
та 53 079 суб'єкта без статусу юридичної особи.

Загальна динаміка кількості зареєстрованих суб'єк-
тів господарювання, за період 2008—2012 років харак-
теризується сталим зростанням (рис. 2).

Проте, за даними Державної служби України з пи-
тань регуляторної політики та розвитку підприємницт-
ва, загальна кількість діючих суб'єктів господарської
діяльності за останні п'ять років залишається майже не-
змінною. Станом на 01.01.2013, їх кількість становить 4
046 270 одиниць, що на 0,02 % більше ніж за відповідний
період 2011 року [3] (рис 3).

Тобто у динаміці система підприємництва не харак-
теризується суттєвими структурними та кількісними
змінами.

Розвиток системи підприємництва можливо проана-
лізувати за результатами динаміки декількох кількісних
критеріїв.

По-перше, треба розглянути структуру підприєм-
ництва, співвідношення кількості підприємств та фізич-
них осіб суб'єктів господарювання. За даними держав-
ної служби статистики у 2012 році в Україні налічува-
лось 1 235 192 ФОП [4] (рис. 4).

Підприємницьке середовище відіграє важливу роль
не лише в розвитку економіки країни, а також у вирі-
шенні багатьох соціальних проблем, насамперед має за-
безпечувати зайнятість населення; насичувати ринок
необхідними товарами та послугами, створювати здо-
рову конкуренцію, що сприятливо впливає на розвиток
економіки та забезпечує стабільність держави в ціло-
му.

Станом на 01.01.2012 року загальна кількість
суб'єктів малого підприємництва на 10 тис. осіб наяв-
ного населення України становить 360 одиниць, що на
22,41 % менше ніж за звітний період минулого року. Заз-
начений показник зменшився у порівнянні з аналогіч-
ним показником 2011 року у зв'язку із зменшенням

 

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

2008 2009 2010 2011 2012

Кількість зареєстрованих юридичних осіб

Кількість юридичних осіб, діяльність яких не припинено

Кількість зареєстрованих фізичних осіб – підприємців

Кількість фізичних осіб – підприємців, діяльність яких не припинено

Рис. 3. Загальна кількість діючих суб'єктів господарської діяльності

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

1800000

2000000

2010 2011 2012

Підприємства Фізичні особи-підприємці

Рис. 4. Кількість суб'єктів господарювання в Україні у 2010—2012 роках



131www.economy.in.ua

Економiка та держава № 12/2014

кількості фізичних осіб-підприємців з 394 одиниць до
290 одиниць у розрахунку на 10 тис. осіб наявного на-
селення України. Показник кількості малих підприємств
протягом 2010—2012 років майже залишався незмінним
— 70 одиниць у розрахунку на 10 тис. осіб наявного на-
селення України. При цьому, у 2009 році цей показник
становив 82 одиниці [4].

За розмірами бізнесу в Україні встановилися загаль-
ноєвропейські пропорції співвідношення. Але за част-
кою у ВВП сектор малого та середнього підприємницт-
ва ще не досяг середнього рівня розвинених країн, де
ця частка дорівнює 50—60 відсотків проти 10—15
відсотків в Україні.

За даними Державної служби статистики України
за 2012 рік загальний обсяг реалізованої продукції
(робіт, послуг) суб'єктами господарювання за видами
економічної діяльності склав 4 459 818,8 млн грн. [4].

Частка продукції реалізованої підприємствами у %
до загального обсягу реалізованої продукції (товарів,
робіт, послуг) станом на 01.01.2013 становила — 94,2 %.
З них 54,8 % — це частка середніх та малих підприємств.
Частка обсягу реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг) суб'єктами господарської діяльності — фізич-
ними особами-підприємцями становила 5,8% [4] (рис. 5).

У розподілі за видами економічної діяльності пріо-
ритетними сферами діяльності суб'єктів малого і серед-
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Рис. 6. Види підприємництва за змістом економічної діяльності
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нього підприємництва залишаються торгівля та сфера
послуг, питома вага яких від загального обсягу реалі-
зованої продукції (товарів, робіт, послуг) сумарно ста-
новить 64 %. Значно меншими є показники промисло-
вості (9,7 %); сільського господарства (8,8 %), будівниц-
тва (7 %).

Залежно від змісту економічної діяльності підприє-
мництво розділяють на чотири види: виробниче; комер-
ційне; фінансове, консультаційне. На рисунку 6 пред-
ставлена схема цих видів підприємницької діяльності (на
основі [5, с. 20]).

Ці види підприємництва взаємозалежні між собою
й взаємно доповнюють один одного. Виробниче підприє-
мництво містить у собі діяльність по виробництву про-
дукції, проведення робіт, надання послуг та інше, що
підлягають реалізації споживачам за допомогою посе-
редників — агентів, брокерів і інших, або власними чин-
ностями.

Комерційне підприємництво характеризується тим,
що його сутність становлять товарно-грошові відноси-
ни й торгово-обмінні операції. У цьому виді підприєм-
ництва також має місце перепродаж товарів і послуг.
Відмітною рисою комерційного підприємництва від ви-
робничого є те, що в комерційному підприємництві
відсутня необхідність забезпечення виробничими ресур-
сами, тому що немає самого виробництва продукції, а
тільки вирішується завдання вибору — який товар не-
обхідно купити й у якому районі необхідно його реалі-
зувати.

Фінансове підприємництво до деякої міри є різно-
видом комерційного підприємництва, об'єктом купівлі-
продажу якого виступає специфічний товар у вигляді
грошей, валюти, різних цінних паперів (акцій, облігацій,
векселів та інше), які слугують основним об'єктом то-
варно-грошових відносин, перетворюючи їх у грошово-
грошові, валютно-грошові [5, с. 21].

Консультативне підприємництво пов'язане із на-
данням послуг у сфері адміністрування, маркетингу,
інформаційних технологій, управління фінансами та
кадрами.

В умовах системної перебудови економіки України
у напрямі її адаптації до ринкових відносин, в яких має
домінувати соціальна орієнтація, об'єктивно необхідним
є створення трансформаційних механізмів, які б стиму-
лювали суб'єктів господарювання нарощувати обсяги та
підвищувати ефективність виробництва, оновлювати
виробничу матеріально-технічну базу. Але реалії фор-
мування підприємницького ресурсу в українській еко-
номіці свідчать, що цей процес натрапляє на ряд істот-
них перешкод: по-перше, реформи, що проводяться, не
завжди відповідають рівневі розвитку підприємництва;
по-друге, унаслідок домінування умов трансформацій-
них процесів в економіці відбувається надмірне
збільшення невизначеності підприємницької діяльності;
по-третє, недосконалість інституційного середовища
підприємництва призводить до негативного обмежен-
ня свободи підприємницької діяльності. Всі ці перешко-
ди стосуються як загального підприємницького середо-
вища, так і, особливо, його невід'ємної складової — сек-
тора малого підприємництва.

Розвиток вітчизняної системи підприємництва
свідчить про низку негативних явищ, які не вдалося по-
долати за всі роки його розбудови. Сучасні дані дина-
міки економічних показників підприємницького секто-
ру економіки характеризується низьким рівнем про-
цесів капіталізації, інвестування, інформатизації та
інновційних технологій, які відбуваються як в сегменті
малого, так і загального підприємницького середови-
ща [1].

Українська система підприємництва не досягає рівня
розвинених країн у сферах матеріально-технічного,
фінансового, інвестиційного та інноваційного забезпе-
чення активізації підприємницької діяльності у всіх сек-
торах економіки, та особливо у секторі малого бізнесу.

Для грунтовного подолання всіх накопичених нега-
тивних явищ у підприємницькій системі України необ-
хідно забезпечити цілісну комплексну підтримку цільо-
вих локомотивних галузей економіки в збалансованій
системі всіх сфер підприємництва. Це забезпечить до-
сягнення економічних показників розвинених країн та
ефективне використання конкурентних переваг пред-
ставників вітчизняної економіки у глобальному еконо-
мічному просторі.

ВИСНОВКИ
Дослідження сучасної системи підприємництва дає

змогу виявити головні напрямки створення моделі мо-
тивації підприємницької діяльності. Мотивація підприє-
мництва повинна базуватися на інструментах мотивації
малого, середнього та великого підприємництва до
ефективного розвитку та продуктивної взаємодії в рам-
ках національних стратегічних пріоритетів. Необхідно
забезпечити зростання вкладу малого і середнього
підприємництва у формування ВВП і комплексно акти-
візувати діяльність виробничого та інноваційного
підприємництва як найбільш перспективного напряму
розвитку господарської діяльності.
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