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Анотація 
В статті охарактеризовано основні тенденції функціонування та розвитку вітчизняного бізнесу за 

сучасних умов. Визначено основні проблеми становлення та функціонування підприємництва в країні. 

Охарактеризовано основні напрямки його розвитку з урахуванням вимог глобалізації та євроінтеграції. 
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Abstract 
In the article the main trends of functioning and development of domestic business are described in modern terms. 

The main problems of formation and functioning of entrepreneurship in the country are identified. Basic 

directions of hisdevelopment are described taking into account therequirements of globalization and eurointegration. 
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Вступ 
Особливістю сучасного етапу розвитку світового господарства є зростання взаємозалежності 

економік різних країн та інтенсифікації господарських зв’язків між ними, стрімкий розвиток 
інтеграційних процесів, зростання ринку знань та інтенсивний перехід розвинутих країн до економіки 
інноваційного типу, що вимагає врахування впливу зовнішніх чинників і відповідних тенденцій при 
формуванні національного потенціалу конкурентоспроможного розвитку. 

Підприємництво є джерелом стійкого економічного зростання, стабільності суспільства та 
забезпечення зайнятості в країні, що безпосередньо впливає на підвищення рівня та якості життя 
населення. Стабілізація та зростання економіки неможливі без розвитку бізнесу, що потребує 
розробки та застосування ефективних механізмів підприємництва в країні. Це вимагає постійної 
ідентифікації вимог і тенденцій глобального бізнес-середовища та відповідної реакції з боку 
підприємницьких і державних структур. 

Метою дослідження є визначення перспективних напрямків розвитку вітчизняного 
підприємництва за сучасних умов господарювання. 

Результати дослідження 
Становлення та розвиток бізнесу відбувається в контексті конкретних суспільно-економічних 

умов та під впливом складної системи внутрішніх і зовнішніх чинників, які, з одного боку, 
стимулюють процеси розвитку, а з іншого, – стримують їх. Значний вплив на процеси становлення та 
зростання підприємницького сектору в Україні мають саме зовнішні фактори. 

Посилення конкурентної боротьби на внутрішніх і зовнішніх ринках, виникнення нових її форм і 
методів, значна диференціація попиту споживачів вимагають пошуку пріоритетних напрямків 
здобуття конкурентних переваг вітчизняними підприємствами в контексті інтенсифікації 
глобалізаційно-інтеграційних процесів та сучасних кризових перетворень в національній 
економіці [1].  

Загострення політичної та посилення економічної нестабільності в 2014 році негативно 
позначились на основних макроекономічних показниках країни. За даними Державної служби 
статистики України в 2015 році відбулось зниження основних макроекономічних показників 
порівняно з попереднім роком: ВВП зменшився на 9,9%; експорт товарів і послуг – на 27,2%; імпорт 
товарів і послуг – на 29,9%; обсяг промислової продукції – на 13,4%; реальний наявний дохід 
населення – на 22,2%, капітальні інвестиції – на 1,7%, реальна заробітна плата – на 20,2% [2].  

Позитивні зрушення в національній економічній системі можна спостерігати за підсумками 
2016 року: ВВП у ІIІ кварталі 2016 р. порівняно з відповідним періодом попереднього року 
збільшився на 2%; обсяг промислової продукції за підсумками року зріс на 2,4%, капітальні 
інвестиції – на 18%; імпорт товарів і послуг – на 3,7%; реальна заробітна плата – на 21,4%; оборот 
роздрібної торгівлі – на 3,1%. Однак негативні тенденції прослідковуються в показниках експорту 



товарів і послуг (зниження показника на 4,1% за підсумками 2016 року порівняно з попереднім 
роком); споживчі ціни зросли на 12,4%, а ціни виробників промислової продукції – на 35,7% за 
даними грудня 2016 р. порівняно з груднем 2015 р. [2].  

Незважаючи на певні позитивні зрушення, що вказують на ознаки стабілізаційних процесів у 
вітчизняній економіці, національна економічна система перебуває в стані кризи і соціально-
економічна ситуація в країні все ще залишається складною та неоднозначною. Значний вплив на хід 
економічних процесів, особливо за умов нестабільної ситуації, та ключову роль у створенні 
передумов для соціально-економічного відновлення національної економіки має розвиток 
підприємницького сектору в країні, особливо в частині малого та середнього бізнесу. 

В розвинутих європейських країнах, зокрема, країнах-членах Організації економічного 
співробітництва і розвитку, малі та середні підприємства становлять понад 99% усіх підприємств та 
забезпечують робочими місцями майже 65 млн громадян, або близько 70%  зайнятого населення ЄС, 
їх внесок у додану вартість за витратами виробництва досягає 60% [3]. 

Незважаючи на кризові перетворення в національній економіці, в 2015 році збереглась позитивна 
динаміка щодо загальної кількості господарюючих суб’єктів в країні. В 2015 році в Україні 
функціонувало 1974318 суб’єктів господарювання (21% – підприємства, решта – фізичні особи-
підприємці (ФОП)), що на 2,2% перевищує кількісні показники 2014 року. Питома вага малих і 
середніх підприємств в загальній кількості підприємств в Україні в 2015 році склала 99,98%; частка 
малих підприємств, включаючи фізичних осіб-підприємців, – 99,21%; середніх – 0,77%; великих – 
0,02%. В цілому в сфері малого та середнього підприємництва з урахуванням фізичних осіб-
підприємців в 2015 році було зайнято близько 6,5 млн осіб, або майже 39% зайнятого населення 
працездатного віку [1–2]. Разом з тим, за видами економічної діяльності більше половини суб’єктів 
малого і середнього підприємництва працюють у сфері оптової та роздрібної торгівлі, а виробнича 
сфера залишається нерозвиненою.  

Варто зауважити, що зростання загальної кількості господарюючих суб’єктів в країні відбулось, 
насамперед, за рахунок зростання кількості фізичних осіб-підприємців (у 2015 році зростання склало 
2,5% порівняно з попереднім роком). Натомість, динаміка кількості великих і середніх підприємств з 
2012 року є негативною. В 2015 році зниження показника досягнуло майже 15% та 4,4% порівняно з 
2014 роком для великих і середніх підприємств відповідно [2]. 

Тенденція до зростання частки малого бізнесу в структурі підприємницького сектору України 
протягом останніх років має важливе значення для національного господарства, оскільки мале 
підприємництво є базовою ланкою ринкової економіки, що при вмілому використанні може стати 
дієвим інструментом перебудови та розвитку економіки в цілому. Однак значне переважання в 
структурі вітчизняного малого бізнесу ФОПів не відповідає структурі малого бізнесу європейських 
країн (SME – small and medium enterprise), оскільки, як зазначають експерти, вітчизняні ФОПи – це 
переважно самозайнятість в умовах кризи, що не дозволяє генерувати значний дохід. За стандартами 
Єврокомісії до SME відносять компанії з кількістю працюючих до 250 осіб і оборотом до 50 млн 
євро. Європейський рівень SME за оборотом на одну особу в 100 і більше разів перевищує те, що ми 
називаємо середнім бізнесом в Україні [4]. 

За підсумками 2016 року очікуємо значне скорочення кількості ФОПів, що припинили свою 
діяльність внаслідок впровадження в дію змін щодо оподаткування роботи фізичних осіб-
підприємців та неспроможності їх сплачувати щомісячний податок.  

Увага та підтримка малого бізнесу державою може стати ефективним механізмом розвитку 
середнього підприємницького сектору, який показує негативну динаміку кількості господарюючих 
суб’єктів, починаючи з 2012 року. 

Важливим завданням державної політики в напрямку стимулювання розвитку бізнесу в Україні 
має стати спрощення процедур започаткування та поліпшення умов ведення бізнесу, формування 
сприятливих та відносно прогнозованих умов для успішного розвитку національного підприємництва 
в перспективі. 

Світовим банком опубліковано глобальне дослідження Doing Business-2017 та супроводжуючий 
його рейтинг щодо створених у країнах світу умов для ведення бізнесу. Рейтинг охоплює 190 країн і 
умови для ведення бізнесу протягом ІІ півріччя 2015–І півріччя 2016 років. Враховуючи 
ретроспективне застосування дещо зміненої цьогорічної методики дослідження, наша країна за рік 
покращила свою позицію в рейтингу легкості ведення бізнесу лише на 1 позицію, піднявшись з 81 
місяця на 80 місце. Позитивні зрушення експертами відзначено лише в 2 з 10 основних компонентів 



дослідження – «Захист прав міноритарних інвесторів» та «Забезпечення виконання контрактів». Всі 
інші зміни фактично відбулися за рахунок зміни методології та динаміки інших країн [5]. 

Україна продовжує втрачати позиції у глобальному рейтингу країн світу за показником 
економічної конкурентоспроможності. Так, за опублікованим Всесвітнім економічним форумом 
Індексом глобальної конкурентоспроможності 2016–2017, Україна посіла 85-е місце серед 138 країн 
світу, втративши за рік шість позицій (у попередньому рейтингу займала 79-у позицію). Негативними 
факторами для ведення бізнесу згідно із дослідженнями глобальної конкурентоспроможності у нашій 
країні визначено (в порядку зменшення): корупцію, політичну нестабільність, інфляцію, неефективну 
державну бюрократію, ускладнений доступ до фінансів, часту зміну урядів, високі податкові ставки, 
складність податкового законодавства, регулювання валютного ринку, невідповідну якість 
інфраструктури, обмежувальне регулювання ринку праці, недостатню здатність до інновацій, 
злочинність та крадіжки, погану етику робочої сили, низьку якість охорони здоров’я та недостатню 
освіченість працівників [6]. 

Незважаючи на складність фінансово-економічної ситуації в країні, опитування керівників 
українських підприємств, проведене Національним банком України в ІV-му кварталі 2016 року, 
показало, що вітчизняний бізнес позитивно оцінює перспективи економічного зростання на 
наступний рік, очікуючи підвищення економічної активності вітчизняного підприємницького 
сектору. Основними негативними чинниками розвитку підприємств за результатами опитування є 
нестабільна політична ситуація в країні та занадто високі ціни на енергоносії [7].  

Посилення кризових явищ у національній економіці може призвести до погіршення перспектив 
розвитку бізнесу в Україні. Непередбачуваність та недосконалість нормативно-правової бази, складність 
вітчизняної системи оподаткування, неврегульованість соціально-трудових відносин суттєво 
ускладнюють адаптацію бізнесу до сучасних соціально-економічних умов господарювання. 
Важливим завданням держави має стати створення сприятливих умов для функціонування та 
розвитку підприємництва в країні без бюрократичних бар’єрів з адекватною податково-правовою 
базою. Основним напрямком поступового відновлення та розвитку національної економіки має стати 
стимулювання та формування інфраструктури підтримки малого та середнього бізнесу, який складає 
основу економік більшості розвинутих країн світу.  

Важливим напрямком підтримки має стати стимулювання розвитку інноваційного підприємництва в 
країні. За сучасних умов інноваційний шлях розвитку для підприємства є найбільш перспективним. 
Широко визнається, що інновації є центральним фактором зростання виробництва та продуктивності 
праці. Завдяки прогресу в технологіях та збільшенню інформаційних потоків знання розглядаються 
як основна рушійна сила економічного зростання. Саме інноваційні рішення орієнтують 
підприємства на якісні зміни в усіх процесах господарювання та є основою досягнення позитивного 
результату [8]. 

Відновлення економічного зростання в Україні вимагає побудови нової моделі економічного 
розвитку, заснованої на інноваціях при їх інвестиційному забезпеченні. Цей напрямок зростання 
сьогодні виступає основним фактором здійснення перебудови економіки і є важливою складовою 
соціально-економічного розвитку будь-якої держави. Інноваційно-інвестиційна модель економічного 
зростання показала себе як пріоритетний шлях розвитку провідних країн світу, спрямований на 
якісне покращення господарювання підприємств і життя громадян [9].  

В 2015 р. інноваційною діяльністю в Україні займалися 17,3%, в 2014 р. – 16,1%, в 2013 р. – 16,8% 
суб’єктів господарювання в загальній структурі підприємств, що вказує на підвищення інноваційної 
активності бізнесу в країні. Така позитивна динаміка супроводжувалась значним збільшенням витрат 
на фінансування інноваційної діяльності: зростання склало майже 80% порівняно з 2014 роком [2]. 
Незважаючи на деякі позитивні зрушення в інноваційних процесах, інституційне забезпечення 
інноваційної діяльності в країні залишається несформованим, нестійким та без чітких орієнтирів для 
довгострокового розвитку підприємництва.  

Головним джерелом фінансування інноваційних процесів в Україні залишаються власні кошти 
підприємств та організацій, за рахунок яких в 2015 році освоєно 97,2% їх загального обсягу. Частка 
залучених і запозичених коштів, а саме кредитів банків і коштів іноземних інвесторів, становила 
2,4%. За рахунок державного та місцевих бюджетів освоєно 0,4% інвестицій в інноваційну діяльність 
(55,1 млн грн, що в 6 разів менше, ніж у 2014 році) [2]. 

Вирішення проблем фінансування на державному рівні може бути досягнуто за рахунок 
забезпечення доступу суб’єктів підприємництва до кредитних ресурсів у відповідності до визначених 



національних пріоритетів, розроблення та впровадження нових фінансових інструментів, залучення 
міжнародних інвестицій тощо, що дозволить максимізувати потенціал економічного зростання 
підприємницького сектору в країні. 

Важливим напрямком активізації інноваційного розвитку має стати формування механізму 
кластерної взаємодії малих промислових підприємств з технологічними інноваціями, призначення 
якого полягає у забезпеченні досягнення поставлених цілей цими  підприємствами, з урахуванням 
загального потенціалу підприємства, шляхом побудови ефективних партнерських зв’язків між усіма 
можливими учасниками кластеру [10].  

Висновки 
Значна залежність економіки України від складних глобалізаційних процесів та низька 

конкурентоспроможність вітчизняної економіки на міжнародній арені актуалізують необхідність 
формування потенціалу конкурентоспроможного розвитку національного підприємницького сектору 
та пошуку напрямків для його зростання. 

Глобалізаційні перетворення та світові інтеграційні процеси змінюють акценти в конкурентній 
боротьбі, трансформуючи умови та інструменти зростання та розвитку. Більшість вітчизняних 
підприємств не готові вести активну конкурентну боротьбу на висококонкурентних світових ринках і 
не здатні сформувати конкурентоспроможний потенціал свого розвитку з урахуванням жорстких 
вимог сучасних глобальних перетворень.  

Відновлення економіки та її поступове зростання має ґрунтуватись на розбудові 
високотехнологічного підприємницького сектору та підвищення його конкурентоспроможності на 
європейському та глобальному ринках. Важливим завданням державної політики щодо розвитку 
інноваційного підприємництва в країні має стати налагодження плідної співпраці між владою, 
бізнесом і наукою. Пріоритетними напрямками для уряду країни мають стати стимулювання 
інноваційної активності підприємницького сектору, формування сприятливого нормативно-правового 
середовища та інноваційно-інвестиційного клімату.  

Одним із пріоритетних завдань державної політики мають стати впровадження європейських 
підходів до розвитку малого та середнього бізнесу в Україні із паралельним формуванням 
інституційної системи її забезпечення. Втілення цієї політики має здійснюватись цілеспрямовано, 
системно та послідовно в комплексі національної інноваційної системи.  
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