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Київський національний університет технологій та дизайну 

Мета. Розглянути процес формування приватного сектора економіки України. 

Дослідити сучасні особливості та проблеми функціонування приватного 

підприємництва в Україні. 

Завдання: проаналізувати тенденції становлення приватного сектора в ринковій 

економіці України; визначити місце і роль приватного сектора в економічному 

розвитку країни; показати просторові відмінності рівня розвитку та особливостей 

функціонування підприємництва. 

Об’єктом дослідження є процес впливу на розвиток приватного сектора 

зовнішніх і внутрішніх факторів та впливу приватного сектора на прискорення 

трансформаційних процесів при зміні моделі економічної системи на економічне 

зростання країни та розширення господарських зв‘язків. 

Предметом дослідження є теоретичні та методичні аспекти діяльності 

приватного сектора в умовах ринкової економіки України.. 

Методи та засоби дослідження Задля досягнення поставленої мети автором 

використані загальнонаукові методи дослідження такі як аналіз, синтез, узагальнення, 

порівняння. 

Наукова новизна та практичне значення отриманих результатів  

Узагальнення поняття приватного підприємництва. 

Результати дослідження. Проведення економічних реформ в Україні залежить 

від розвитку підприємництва, зростання підприємницької активності в усіх сферах 

економіки. 

Розвиток приватного підприємництва являється одним із перспективних 

напрямів створення конкурентного ринкового середовища. Досвід набутий, позитивні 

результати розвитку приватного підприємництва в країнах, які пройшли шлях 

реформування економічних систем, свідчить про те, що приватне підприємництво є 

одним із засобів усунення диспропорцій на окремих товарних ринках, створення 

додаткових робочих місць, скорочення безробіття, провадження інноваційних процесів, 

розвитку конкуренції, швидкого постачання товарів на ринок, забезпечує 

самовиживання та підвищення ефективності економіки і є гарантом стабільності і 

добробуту суспільства.  

На сучасному етапі вирішення проблеми економічного і соціального розвитку 

України вимагає посиленої уваги держави до розвитку підприємницької діяльності 

[1,2]. Певні кроки щодо формування державної політики розвитку приватного 

підприємництва вже зроблено, а саме, процеси роздержавлення, приватизації, 

демонополізації економіки, які створюють умови для зростання підприємницької 

активності і практичного заохочення приватного підприємництва до сфери 

національних інтересів економіки, активного використання цього потенціалу для 

створення конкурентного середовища виробників товарів і послуг. 

Разом з тим, будучи важливою складовою національної економіки України, 

приватне підприємництво ще не досягло позитивних результатів. 
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Проаналізувавши законодавство України щодо питань підприємницької 

діяльності, можна сказати, що середній бізнес має недолік в тому, що він заходиться 

середньою між малим і великим бізнесом, а не як сформований самостійний інститут. 

Згідно до Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього 

підприємництва в Україні», малими підприємствами вважають такі, що мають штат 

працівників не більше 50 осіб, а також обсяг щорічного валового доходу не більше 

еквіваленту 10 млн. Євро, великими – мають штат від 250 осіб та обсяг валового доходу 

більше 50 млн. Євро [3,4]. Всі інші підприємства – середні. Це як раз і визиває проблем 

и розвитку цього напрямку підприємства. Середній бізнес має більше спільних рис з 

малим бізнесом і розглядаючи проблеми їх розвитку в багатьох випадках стають вони 

рядом . 

У структурі господарства багатьох розвинутих країнах світу (США, Китай, ЄС) 

комплекс малого і середнього бізнесу займає велику долю. Доля у формуванні ВВП у 

цих країнах є також значною [5]. Але в Україні малий та середній бізнес не має такого 

поширення, через складнощі у відкритті та веденні підприємницької діяльності. 

Аналіз показує, що причинами гальмування розвитку підприємництва є 

неврегульованість відносин власності, а саме передачі у приватну власність земельних 

ділянок та правового закріплення прав приватної власності на землю; обмеження 

доступу до матеріально-технічних ресурсів; практична відсутність фінансово-кредитної 

підтримки; важкий тягар оподаткування; відсутність державної підтримки суб‘єктів 

приватного підприємництва; нерозвинута інфраструктура.  

Висновки. Таким чином, розвиток приватного підприємництва, а саме малого та 

середнього бізнесу в зарубіжних країнах більшими темпами розвивається за рахунок 

підтримки держави і приватних комерційних та фінансових структур. Даний суб‘єкт 

економічних відносин - середній клас, він є базою для стабільного розвитку економіки 

країни. В Україні необхідно провести реформи державного контролю за розвитком 

малого і середнього бізнесу, спростити процедуру створення та ведення бізнесу, 

надання пільгових кредитів новим підприємствам, створити привабливу базу для 

інвестицій. 

Підтримка приватної ініціативи громадян і розвиток приватного підприємництва 

в нашій країні повинно стати стабільною складовою соціально-економічних 

перетворень. Це, в свою чергу, сприятиме формування середнього класу суспільства 

яке є гарантом ринкових перетворень   

Ключові слова: малий бізнес, середній бізнес, приватний сектор, 

підприємництво, підприємство.  
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