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ВСТУП
Малий бізнес, функціонуючи, створює значну

кількість робочих місць, займає вагому частку в
формуванні регіонального продукту, а як наслідок,
у валовому внутрішньому продукті. За умов функ"
ціонування ринкової економіки малі підприємства
характеризуються гнучкістю, маневреністю, ефек"
тивним використанням сировини, ресурсів, матер"
іалів, спроможністю швидко реагувати на зміни в
кон'юнктурі ринку, задовольняючи потреби спо"
живачів. Малий бізнес являє собою підгрунтя зай"
нятості населення, створення конкурентного сере"
довища, за умов функціонування якого споживач
отримує більш якісні товари (роботи, послуги), вва"
жаючи його важелем впливу на формування націо"
нального доходу країни.

Малий бізнес — невід'ємна складова функціо"
нування ринкової економіки. Як форма господа"
рювання мале підприємництво оперативно реагує
на кон'юнктуру ринку, надає ринковій економіці
необхідної гнучкості в умовах швидкої індивідуа"
лізації потреб, споживчого попиту. У 2008 р. у за"
гальній кількості підприємств — суб'єктів підприє"
мницької діяльності — малі підприємства склали
вагому частку в цілому по Україні — 92,7% [8, с. 7].

Розвиток малого бізнесу України дослі"
джується вітчизняними науковцями: О.А. Киричен"
ко, К.Г. Ваганов зазначають, що малий бізнес має
істотне значення у сучасному суспільстві, саме цим
пояснюють значну, ретельно обмірковану держав"
ну підтримку малого бізнесу на Заході [5, с. 103].
В.В. Виговська досліджує сучасний стан та тен"
денції розвитку малого бізнесу України [4]. О.В. Бан"
дирська досліджує проблеми соціальної відпові"
дальності бізнесу в Україні [3].
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РЕЗУЛЬТАТИ
Розвиток малого підприємництва України ха"

рактеризується п'ятнадцятьма таблицями статис"
тичного щорічника України. Для аналізу діяльності
малого підприємництва по Україні за основу взято
групу статистичних показників: кількість малих
підприємств на 10 тис. наявного населення, кількість
найманих працівників на малих підприємствах. Про"
тягом  1995—2008 рр. спостерігається тенденція до
збільшення кількості малих підприємств України.
Показник кількості малих підприємств на 10 тисяч
наявного населення у 1995 р. в порівнянні з 2008 р.
збільшився майже на 379%, склавши кількість у 72
малих підприємства на 10 тисяч наявного населен"
ня, в порівнянні з 2000 р. майже на 164%, склавши
44 підприємства. Кількість працівників на малих
підприємствах має аналогічну тенденцію до
збільшення. Кількість найманих працівників на ма"
лих підприємствах у 2008 р. в порівнянні з 1995 р.
збільшився більше ніж на 191%, склавши 2156,7 тис.
осіб, в порівнянні з 2000 р. показник збільшився
більше ніж на 126%. Помітна зміна кількості най"
маних працівників на малих підприємствах відбу"
лось у 2006 р., в порівнянні з 2005 р. показник
збільшився на 324,3 тис., що складає більше 17%.

Дане явище можна пояснити, в першу чергу,
змінами у законодавстві щодо визначення малих
підприємств та перерахунком статистичної інфор"
мації за 2006—2008 р., по"друге, збільшенням
кількості малих підприємств [7, с. 309]. Однак, не
можна не звернути увагу на перерозподіл осіб у
розрахунку на одне підприємство, середньорічна
кількість найманих працівників на малих під"
приємствах, у розрахунку осіб на одне під"
приємство помітно змінюється. Якщо у 1995 р. се"
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редньорічна кількість найманих працівників на ма"
лих підприємствах у розрахунку на одне під"
приємство складало 12 осіб, то у 2000—2002 рр. цей
показник становив 8 осіб, у 2003—2004 рр. — 7 осіб,
у 2005—2006 рр. — 6 осіб, що свідчить про змен"
шення кількості персоналу на малих підприєм"
ствах, про розвиток так званого — "сімейного
бізнесу", про наявність тіньової економіки у дер"
жаві. Якщо взяти до уваги показник кількості ма"
лих підприємств на 10 тисяч наявного населення,
який значно змінився в сторону збільшення, то

цілком можна стверджу"
вати про частковий пере"
розподіл робочої сили
між малими підприєм"
ствами. Показники
кількості малих
підприємств, найманих
працівників на малих
підприємствах зазнали
суттєвих змін в сторону
збільшення. Якщо проана"
лізувати показник
кількості найманих прац"
івників на малих підприє"
мствах — суб'єктах
підприємницької діяль"
ності — то необхідно зау"
важити, що у 2008 р. на
малих підприємствах Ук"
раїни було зайнято 24,3%
працездатного населення,
що на 2,5% більше, ніж у
2007 р., та на 60,93%
більше, ніж у 2000 р.

За 2006—2008 рр. се"
редньомісячна заробітна
плата працівників малих
підприємств збільшилась
більше ніж на 60%, в се"

редньому по Україні цей показник склав 1047,43
грн. Найбільший показник середньомісячної заро"
бітної плати був відмічений у: м. Києві, Донецькій,
Київській, Дніпропетровській областях [8, с. 19].

Процеси економічних змін знаходять відобра"
ження в кількості, структурі малих підприємств [8,
с. 11]. Проаналізувавши тенденції областей"лідерів
за кількістю малих підприємств на 10 тис. осіб на"
явного населення за регіонами, за даними Держав"
ного комітету статистики України, необхідно
відмітити, що дані зазнавали змін. У 2000 р. в се"

редньому по Україні кількість малих
підприємств на 10 тис. наявного насе"
лення становила 44 підприємства, ліду"
ючими областями за даним показником
були: Херсонська (64 підприємства),
Миколаївська (53 підприємства),
Львівська (51 підприємство), Донецька
(50 підприємств), Закарпатська (46
підприємств). У 2006 р. середня
кількість малих підприємств України у
розрахунку на 10 тисяч наявного насе"
лення склала 72 підприємства, лідуючи"
ми областями були: Харківська область
(75 підприємств), Одеська (74 підприє"
мства), Львівська, Миколаївська (72
підприємства), Київська (70
підприємств), Запорізька (69
підприємств). У 2007 р. середня
кількість малих підприємств України у
розрахунку на 10 тисяч наявного насе"
лення склала 76 підприємства, лідуючи"
ми областями були: Одеська, Харківсь"
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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,  
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   80,1 90,3 98,5 1058,2 101,7 95,9 87,6 79,4 74,9

Таблиця 1. Кількість найманих працівників малих підприємств за
видами економічної діяльності [7, c. 311]

1834,2
1807,61709,8

2156,7

2154,3
2158,5

1928,0
2034,2

1918,5

0,0

500,0

1000,0

1500,0

2000,0

2500,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

 
 

 

. 

Рис. 1. Динаміка кількості найманих працівників малих
підприємств України
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ка (80 підприємств),
Миколаївська, Київська
(77 підприємства),
Львівська (76 підприєм"
ства), Запорізька (75
підприємств), Дніпро"
петровська (72 підприє"
мства). У 2008 р. серед"
ня кількість малих
підприємств України у
розрахунку на 10 тисяч
наявного населення
склала 72 підприємства,
лідуючими областями
були: Одеська (82
підприємства), Харкі"
вська (81 підприємство),
Львівська (75 підприєм"
ства), Запорізька (74
підприємства), Київська
(72 підприємства).

Якщо порівняти роз"
виток областей"лідерів
за даним показником в
порівнянні з 2000 р., то
необхідно зауважити,
що позиції областей"
лідерів у 2006—2008 рр.
зберегли Львівська та
Миколаївська області.
За аналізом даного по"
казника за 2006—2008
рр. лідуючими протягом
аналізованих років були: Харківська, Одеська,
Львівська, Київська області. В даному дослідженні не
брався до уваги м.Київ, адже показники посідають
перші місця за показником кількості малих
підприємств, це пояснюється тим, що це столиця дер"
жави, багато підприємств зареєстровані саме там, а
філії достатньо часто розміщені по містах України,
вважаються звичайними офісами або дочірніми
підприємствами.

Світовий досвід доводить, що найбільшої ефек"
тивності мале підприємництво досягає при спеціа"
лізації за певним видом діяльності [4, с. 62]. По"
казники кількості найманих працівників малих
підприємств за видами економічної діяльності на"
ведено в табл. 1.

У цілому, показник кількості найманих пра"
цівників малих підприємств зазнав суттєвих
змін: в порівнянні з 2000р. збільшився більше
ніж на 26% (з 1709,8 тис. до 2156,7 тис. осіб).
Динаміка кількості найманих працівників ма"
лих підприємств України наведена на рис. 1.

За останні 3 аналізовані роки (2006—2008
рр.) перші місця за кількістю найманих праців"
ників займали галузі: торгівлі; ремонту авто"
мобілів, побутових виробів та предметів осо"
бистого вжитку (у 2006 р. — 572,6 тис. осіб, у
2007 р. — 562,5 тис. осіб, у 2008 р. — 553 тис.
осіб); операції з нерухомим майном, оренда,
інжиніринг та надання послуг підприємцям (у

2006 р. — 415,3 тис. осіб, у 2007 р. — 436,1 тис. осіб,
у 2008 р. — 450,8 тис. осіб); промисловість (у 2006
р. — 409,7 тис. осіб, у 2007 р. — 394,1 тис. осіб, у
2008 р. — 383,9 тис. осіб). У з 2006—2008 рр. у по"
рівнянні з 2000 р. відбулись деякі зміни у провідних
галузях за показником кількості найманих праців"
ників, так у 2000 р. галузями"лідерами за кількість
найманих працівників були: торгівля; ремонт авто"
мобілів, побутових виробів та предметів особисто"
го вжитку (572,9 тис. осіб), промисловість (у 2000
р. — 362,9 тис. осіб), будівництво (198,2 тис. осіб).

У 2008 р. майже дві третини (65,7%) реалізова"
ної підприємствами малого бізнесу продукції, ви"
конаних робіт, наданих послуг забезпечено
підприємствами шести регіонів: м.Києва (31,7%),

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 43810,1 47165,7 49394,2 65202,1 74363,5 82936,7 357252,6 436247,8 492376,3 
 

, 
,  

 1087,2 1583,7 1748,6 2070,6 2919,9 3559,9 5844,4 7671,6 10332,3 
 5807,8 6678,4 7316,3 9052,2 10647,9 11772,2 31292,8 38504,3 45016,7 

 2974,3 3815,9 4250,6 6089,8 7724,0 8863,4 25211,3 37588,2 44509,5 
;  

, 
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 145,1 182,3 232,1 286,1 341,4 421,5 370,9 471,7 610,7 

 '  
  

  138,0 174,9 216,3 310,3 379,3 485,5 692,2 927,1 1246,5 

 
  

 
;   

   
 486,6 694,4 849,4 1121,5 1417,5 1682,9 2738,4 3069,2 3675,4 

Таблиця 2. Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) малих
підприємств за видами економічної діяльності [7, с. 315] (млн грн.)
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Рис. 2. Динаміка обсягу реалізованої продукції
(робіт, послуг) малими підприємствами України
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Дніпропетровської (9,3%), Донецької (8,4%),
Одеської (6,4%), Харківської (5,7%) та Київської
(4,2%) областей [8, с. 7]. У рамках дослідження до"
цільно проаналізувати показники обсягу реалізо"
ваної продукції (робіт, послуг) малих підприємств
за видами економічної діяльності (табл. 2).

Можна побачити, що галузями"лідерами за
2006—2008 рр. були: торгівля; ремонт автомобілів,
побутових виробів та предметів особистого вжит"
ку (у 2006 р. — 239181,2 млн грн., у 2007 р. —
275624,9 млн грн., у 2008 р. — 299120,4 млн грн.);
операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг
та надання послуг підприємцям (2006 р. — 29645,5
млн грн., 2007 р. — 42320,0 млн грн., 2008 р. —
52936,6 млн грн.); промисловість (2006 р. — 31292,8
млн грн., 2007 р. — 38504,3 млн грн., 2008 р. —
45016,7 млн грн.). Динаміка обсягу реалізованої
продукції (робіт, послуг) малими підприємствами
України за 2000—2008 рр. наведена на рис. 2.

Малий бізнес охоплює всі сфери економічної
діяльності. Склад провідних галузей у загальному
обсязі реалізованої продукції практично не змінив"
ся. За період 2004—2005 рр. по Україні провідні
місця частки продукції підприємств у загальному

обсязі реалізованої про"
дукції (робіт, послуг) за ви"
дами економічної діяль"
ності у відсотках займали
галузі: діяльність готелів,
ресторанів (у 2004 р —
36,3%; 2005 р. — 36,4%); ос"
віта (2004 р. — 25,7%; 2005
р. — 25,4 ); охорона здоро"
в'я та надання соціальної
допомоги (2004 р. — 18,7%;
2005 р. — 19,3%); будівниц"
тво (2004 р. — 15,7%; 2005
р. — 15,7%); операції з не"
рухомим майном, оренда,
інжиніринг, надання по"
слуг підприємцям (2004 р.
— 11,7%; 2005 р. — 13,2%).
За статистичними даними,
склад провідних місць час"
тки продукції підприємств
у загальному обсязі реалі"
зованої продукції (робіт,
послуг) за видами економ"
ічної діяльності у відсотках
по Україні займали галузі
у 2006—2008 рр.: освіта (у
2006 р. — 36,5%; у 2007 р.
— 38,5%; у 2008 р. —
40,4%); будівництво (2006
р. — 33,0%; 2007 р. —
33,0%; 2008 р. — 32,6%);
діяльність готелів, ресто"
ранів (2006 р. — 37,2%; 2007
р. — 35,2%; 2008 р. —
32,5%); операції з нерухо"
мим майном, оренда, інжи"
ніринг, надання послуг

підприємцям (2006 р. — 37,2%; 2007 р. — 41,2%; 2008
р. — 31,1%); охорона здоров'я, надання соціальної
допомоги (24,7%; 26,0%; 25,6%).

Динаміка частки продукції малих підприємств
у загальному обсязі реалізованої продукції за
2000—2008 рр. свідчить про тенденцію спаду про"
тягом 2000—2005 рр., значне збільшення показни"
ка (з 5,5% до 18,8%) у 2006 р., що можна пояснити
статистичними перерахунками, пов'язаними з за"
конодавчими змінами у визначенні малих
підприємств. За останні три аналізовані роки
(2006—2008 рр.) показник частки продукції малих
підприємств у загальному обсязі реалізованої про"
дукції (робіт, послуг) зазнала несуттєвого змен"
шення, у 2006 р. зазначений показник становив
18,8%, у 2007 р. — 18,1%, у 2008 р. — 16,3%, тобто
з 2006 р.  по 2008 р. частка продукції малих
підприємств у загальному обсязі реалізованої про"
дукції (робіт, послуг) зменшилась на 2,5% загаль"
ного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг).

Структура витрат на реалізацію продукції у
2008 р. у порівнянні з 2007 р. не зазнала суттєвих
змін. У 2008 р. операційні витрати на одиницю реа"
лізованої продукції (робіт, послуг) та операційні

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 43810,1 47165,7 49394,2 65202,1 74363,5 82936,7 357252,6 436247,8 492376,3 
  

 1386,6 1696,6 1850,5 2167,1 2566,6 2788,9 9452,7 11089,2 12046,0 

                   

 931,8 1005,0 1068,9 1269,1 1491,4 1688,9 5504,5 6405,7 7912,4 

 576,7 631,3 653,3 883,0 986,3 1041,7 3471,2 4060,3 4874,5 

 3519,0 3883,3 4141,6 6191,2 6539,6 6502,4 37217,9 42509,8 45933,4 

 4631,4 4769,0 4698,2 6083,6 6574,0 7201,4 29817,4 35448,2 41298,8 

 791,9 854,6 878,6 1049,7 1310,5 1443,1 4003,6 4840,5 6292,5 

 654,1 693,2 731,7 895,2 1005,9 1188,8 2974,3 3546,2 4548,5 

 1986,5 2056,3 2167,3 2690,5 3098,5 3488,5 14142,3 16612,3 17686,1 

-  816,2 847,7 891,3 1091,3 1269,1 1414,3 3796,4 4722,4 5403,9 

 1332,1 1580,3 1691,4 2378,1 2591,7 3198,6 15203,4 18941,8 20921,5 

 660,7 816,1 840,5 1021,8 1172,8 1288,5 4922,3 5637,6 6906,4 

 1751,9 1966,1 1974,1 2338,3 2638,4 2908,6 13311,2 14145,9 15523,0 

 2310,8 2529,5 2584,4 3069,8 3520,6 3990,1 12671,0 15218,6 17250,7 

 1092,1 1260,0 1245,7 1507,0 1759,5 1928,6 8836,1 8971,1 9924,8 

 2071,8 2446,8 2535,8 3025,5 3645,5 4181,8 22330,3 26480,1 31365,9 

 1306,6 1492,5 1511,6 1856,5 2065,0 2206,6 9594,1 10938,8 12566,3 

 653,0 701,2 704,2 883,2 1026,7 1206,2 3106,7 3883,7 4308,5 

 964,0 1074,4 1047,6 1211,1 1378,3 1474,0 3756,7 4855,5 5782,9 

 473,2 530,5 548,1 715,5 843,6 922,4 2311,5 2997,7 3551,9 

 2758,5 3200,8 3377,8 3983,4 4686,6 5289,5 20977,9 25528,2 28271,4 

 831,1 880,6 856,2 1010,5 1243,6 1366,1 6034,9 7148,4 8031,3 

 758,3 778,6 813,4 1009,1 1197,4 1360,5 4013,5 5251,3 6112,2 

 829,1 937,0 1013,5 1307,6 1480,1 1688,9 5547,9 6527,4 7716,1 

 446,0 478,7 515,7 622,3 701,7 844,1 2428,1 3213,9 3383,2 

 647,2 718,1 747,2 952,0 1086,5 1218,1 3650,8 4379,8 5062,1 

                   

 9218,4 8904,6 9872,4 15436,0 17824,0 20400,8 105551,4 139404,9 156169,8 

 411,1 432,9 433,2 553,7 659,6 705,3 2624,5 3488,5 3532,2 

Таблиця 3. Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг)
малих підприємств за регіонами [7, с. 318] (млн грн.)
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витрати на одиницю реалі"
зованої продукції малих
підприємств збільшилась з
97,3 коп./грн. у 2007 р. до
99,5 коп./грн., що свідчить
про збитковість операційної
діяльності окремих малих
підприємств. Найбільш при"
бутковою була операційна
діяльність у галузях: опе"
рації з нерухомим майном,
орендою, інжиніринг та на"
данням послуг підприємцям;
освіти, охорони здоров'я,
діяльності транспорту та
зв'язку. Збитковими у 2008
р. були галузі: будівництва,
промисловості, торгівлі; ре"
монту автомобілів, побуто"
вих виробів та предметів
особистого вжитку; сільське
господарство, мисливство,
лісове господарство [7, с.
317].

У рамках аналізу тен"
денцій розвитку малого
бізнесу в Україні доцільним
є проведення аналізу обся"
гу реалізованої продукції
(робіт, послуг) малих
підприємств за регіонами у
2000—2008 рр.

За наведеними даними
можна прослідкувати дина"
міку змін обсягів реалізова"
ної продукції (робіт, послуг)
малих підприємств за регіо"
нами за 2006—2008 рр. Об"
ластями"лідерами за обсягом реалізованої про"
дукції (робіт, послуг) малими підприємствами ста"
ли: Дніпропетровська (у 2006 р. — 37217,9 млн грн.,
2007 р. — 42509,8 млн грн., 2008р. — 45933,4 млн
грн.), Донецька (у 2006 р. — 29817,4 млн грн., 2007
р. — 35448,2 млн грн., 2008 р. — 41298,8 млн грн.),
Одеська (у 2006 р. — 22330,3 млн грн., 2007 р. —
26480,1 млн грн., 2008 р. — 31365,9 млн грн.), Харк"
івська (у 2006р. — 20977,9 млн грн., 2007 р. —
25528,2 млн грн., 2008 р. — 28271,4 млн грн.), Киї"
вська (у 2006 р. — 15203,4 млн грн., 2007 р. —
18941,8 млн грн., 2008 р. — 20921,5 млн грн.) об"
ласті. Якщо порівняти області"лідери протягом
2006—2008 рр. з 2000 р., то необхідно зауважити,
що у 2000 р. Київська область не входила до п'яті"
рки лідерів за досліджуваним показником, яку
формували: Донецька (4631,4 млн грн.), Дніпропет"
ровська (3519,0 млн грн.), Харківська (2758,5 млн
грн.), Львівська (2310,8 млн грн.), Одеська (2071,8
млн грн.) області [7, с. 318].

У 2008 р. в Україні за внеском в обсяг реалізо"
ваної продукції, виконаних робіт та наданих по"
слуг провідне місце належить підприємствам шес"
ти регіонів: м.Києва (31,7%), Дніпропетровської

(9,3%), Донецької (8,4%), Одеської (6,4%), Харкі"
вської (5,7%) та Київської (4,3%) областей [8, с. 33].

Для більш поглибленого аналізу необхідно про"
аналізувати частку продукції малих підприємств у
загальному обсязі реалізованої продукції (робіт,
послуг) за регіонами.

За аналізом, проведеним згідно табл. 4., необ"
хідно відмітити, що основні області"лідери протя"
гом 2006—2008 рр. змінювались не суттєво за дос"
ліджуваним показником: Херсонська (у 2006 р. —
40,5%, у 2007р. — 40,2%, у 2008 р. — 35,3%), Кіро"
воградська (2006р. — 39,1%, 2007 р. — 34,8%, 2008
р. — 33,1%). Високі показники відмічено у: Черні"
вецькій (2006р. — 33,2%, 2007 р. — 32,6%, 2008 р. —
28,5%), Миколаївській (2006 р. — 28,2%, 2007 р. —
25,6%, 2008 р. — 25,8%), Чернігівській (2006 р. —
28,1%, 2007 р. — 27,0%, 2008 р. — 25,8%) областях.
В порівнянні з 2000 р. лідуючі позиції з частки про"
дукції малих підприємств у загальному обсязі збе"
регли: Чернівецька (2000 р. — 20,2%), Кіровоградсь"
ка (2000 р. — 14,9%), Миколаївська (2000 р. —
14,3%), Херсонська (2000 р. — 13,7%) області. Про"
ведений аналіз засвідчує, що частка продукції ма"
лих підприємств у загальному обсязі реалізованої

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 8,1 7,1 6,7 6,6 5,3 5,5 18,8 18,1 16,3
   14,1 14,6 14,8 14,3 13,4 11,9 31,7 29,4 25,4

                   
 13,0 12,6 12,6 11,4 10,6 10,1 26,5 24,8 25,6
 5,8 5,0 4,2 6,7 4,1 4,7 15,7 13,4 10,7

 5,0 4,2 4,6 4,9 3,5 3,2 15,6 15,2 13,2
 5,4 4,8 4,4 4,1 2,8 3,3 11,3 10,8 10,0

 14,5 13,2 10,8 10,8 6,9 12,5 27,5 25,0 28,5
 22,9 19,8 18,1 14,2 9,2 11,2 25,1 22,7 23,9

 8,1 7,1 7,3 6,7 5,3 5,5 19,4 17,0 15,1
-  14,8 13,8 13,2 9,3 7,3 9,4 17,4 21,8 21,5

 10,2 9,2 8,1 8,0 5,7 6,2 24,7 22,2 19,4
 14,9 15,6 14,3 13,3 10,8 12,0 39,1 34,8 33,1

 7,7 6,2 4,8 4,5 3,9 4,6 19,9 17,1 14,6
 12,7 10,9 10,0 8,3 7,8 8,4 21,7 21,2 19,2

 14,3 13,2 10,3 10,5 8,7 7,3 28,2 25,6 25,8
 10,6 9,7 8,0 7,7 7,3 7,1 32,4 30,0 25,2

 9,3 8,6 8,3 7,7 5,0 5,7 19,5 16,1 17,3
 15,6 12,6 11,6 11,0 8,7 8,8 17,5 19,0 18,9

 11,5 9,9 9,2 11,9 10,7 10,7 26,2 26,6 25,2
 15,6 16,1 15,6 16,1 12,8 13,1 27,2 27,0 23,9

 11,4 10,5 9,7 7,2 6,3 6,9 22,3 21,0 19,2
 13,7 10,9 11,0 10,5 9,8 10,8 40,5 40,2 35,3

 14,1 11,5 11,8 10,8 9,8 8,2 24,8 27,8 25,7
 11,8 11,6 11,9 11,5 10,0 9,2 24,6 23,4 20,2

  20,2 17,9 17,7 17,3 14,3 13,3 33,2 32,6 28,5
 12,4 12,2 11,4 11,6 11,0 10,5 28,1 27,0 25,8

                   
 6,1 4,9 4,7 5,6 4,8 4,5 16,6 16,6 14,9

 18,2 14,0 13,3 15,1 13,4 12,6 35,9 35,8 29,3

Таблиця 4. Частка продукції малих підприємств у загальному
обсязі реалізованої продукції (робіт, послуг) за регіонами

[7, с. 319] (відсотків)
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продукції зазначених областей склала найбільший
показник по Україні, тобто велику частку про"
дукції, реалізовували саме малі підприємства.

Динаміка змін частки продукції малих
підприємств України у загальному обсязі реалізо"
ваної продукції зображена на рис. 3.

У наведеному дослідженні детально було про"
аналізовано статистичну інформацію за 2006—2008
рр., доцільність аналізу саме вказаного проміжку
пов'язана з статистичними перерахунками, зроб"
леними відповідно до Закону України "Про внесен"
ня змін до деяких законодавчих актів України з
питань регулювання підприємницької діяльності"
від 18.09.2008 р. в частині змін до Господарського
кодексу України стосовно критеріїв визначення
малих підприємств [1; 2].

Сальдо фінансового результату від звичайної
діяльності до оподаткування малих підприємств
було від'ємним, становило у 2008 р. — 37482,4 млн
грн., що є більш збитко"
вим показником в по"
рівнянні з 2007 р. ("1846,9
млн грн.), тобто у 2008 р.
даний показник збільшив"
ся майже на 203%. Най"
більш негативний фінан"
совий результат від зви"
чайної діяльності до опо"
даткування малих підпри"
ємств у 2007 р. спостері"
гався у: Київській ("399,0
млн грн.), Дніпропет"
ровській ("374,0 млн грн.),
Одеській ("372,7 млн грн.)
областях. Разом з тим, по"

зитивні показники були у Харківській (538,8 млн
грн.), Донецькій (225,5 млн грн.), Запорізькій
(131,9 млн грн.), Івано"Франківській (39,5 млн
грн.) областях. У 2008 р. позитивний показник
зберігся тільки у Донецькій області (1052,6 млн
грн.), але тенденція до значного покращення
фінансового результату помітна у: Чернівецькій
(168,0 млн грн.), Чернінівській (133,1 млн грн.),
Тернопільській (25,3 млн грн.) областях.
Найбільш негативний показник фінансового ре"
зультату від звичайної діяльності до оподатку"
вання малих підприємств у 2008р. був у: Дніпро"
петровській ("5869,0 млн грн.), Одеській ("2499,9
млн грн.), Київській ("2468,6млн грн.) областях
[7, с. 322].

Для подальшого аналізу впливу обсягу реа"
лізованої продукції (робіт, послуг) малих
підприємств на формування валового внутріш"
нього продукту України наведені дані в табл. 5.

Наведені статистичні показники засвідчують
вплив обсягу реалізованої продукції (робіт, по"
слуг) малих підприємств на формування валово"
го внутрішнього продукту країни. За досліджені
роки (2006—2008 рр.) малі підприємства форму"
вали валовий внутрішній продукт від 18,79% до
65,65%. У Європі частка малого бізнесу у вало"
вому національному продукті становить: у Данії

— 80%, в Італії — 60%, середній показник у
Західній Європі — 63—67% [6]. Динаміку змін час"
тки обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг)
малими підприємствами України та долю у фор"
муванні валового внутрішнього продукту країни
можна розглянути на рис. 4.

Суттєві зміни у динаміці показників частки об"
сягу реалізованої продукції (робіт, послуг) малими
підприємствами у валовому регіональному продукті
набули тенденції до збільшення за останні три ана"
лізовані роки (2006—2008 рр.), що можна пояснити
перерахунками статистичної інформації, які було
зроблені з урахуванням змін у законодавстві.

У цілому, стан функціонування малого бізнесу
України можна характеризувати, як такий, що зна"
ходиться на етапі становлення. Саме розвиток ма"
лого бізнесу країни повинен стати визначальним
соціально"економічним напрямом стратегічного
розвитку держави, її регіонів.

Рис. 3. Динаміка змін частки продукції малих
підприємств України у загальному обсязі

реалізованої продукції

Таблиця 5. Дані статистичних спостережень обсягу реалізованої
продукції (робіт, послуг) малих підприємств, валовий внутрішній

продукт України за 2000—2008 рр.

Складено за: [7].
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Ефективність економіки країни залежить від
соціально"економічного розвитку регіонів, складо"
вою частиною якого є функціонування бізнесових
структур. Малий бізнес повинен стати основною
складовою соціально"економічного розвитку на"
родного господарства. Проведений аналіз розвит"
ку малого підприємництва України свідчить про
значні зміни у розвитку малого підприємництва Ук"
раїни.

ВИСНОВКИ
1. Функціонуючи, малий бізнес створює знач"

ну кількість робочих місць, займаючи вагому част"
ку у формуванні регіонального продукту, а як на"
слідок, і валового внутрішнього продукту. Розви"
ток малого підприємництва України характери"
зується п'ятнадцятьма таблицями статистичного
щорічника України.

2. Протягом 1995—2008 рр. спостерігається
тенденція до збільшення кількості малих
підприємств України. Показник кількості малих
підприємств на 10 тисяч наявного населення у 1995
р. в порівнянні з 2008 р. збільшився майже на 379%.
Кількість найманих працівників на малих підприє"
мствах у 2008 р. в порівнянні з 1995 р. збільшився
більше ніж на 191%. Показник кількості малих
підприємств на 10 тисяч наявного населення знач"
но змінився в сторону збільшення. За період 1995—
2008 рр. відбувся частковий перерозподіл робочої
сили між малими підприємствами. На малих
підприємствах — суб'єктах підприємницької діяль"
ності України — у 2008 р. було зайнято 24,3% пра"
цездатного населення.

3. За 2006—2008 рр. перші місця за кількістю
найманих працівників займали галузі: торгівлі; ре"
монту автомобілів, побутових виробів та предметів
особистого вжитку; операції з нерухомим майном,

оренда, інжиніринг та на"
дання послуг підприємцям;
промисловість.

4. У статті детально
проаналізовано статистич"
ну інформацію за 2006—
2008 рр., доцільність анал"
ізу вказаного проміжку
пов'язано з статистичними
перерахунками зроблени"
ми відповідно до Закону
України "Про внесення
змін до деяких законодав"
чих актів України з питань
регулювання підприєм"
ницької діяльності" від
18.09.2008 р. в частині змін
до Господарського кодек"
су України стосовно кри"
теріїв визначення малих
підприємств.

5. Негативною зали"
шається тенденція у цілому
по країні: сальдо фінансо"
вого результату від звичай"

ної діяльності до оподаткування малих
підприємств було негативним, становило у 2008р.
— 37482,4 млн грн., що є більш збитковим показ"
ником в порівнянні з 2007 р.
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Рис. 4. Динаміка обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг)
малими підприємствами України у складі валового внутрішнього

продукту України


