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В XVIII столітті, коли процвітала епоха  капіталізму з’явилися поняття 

«підприємець» та «підприємство». Р. Кантільон – це родоначальник поняття 
«підприємство». У 1725 році він розробив роботу  “Досвід про природу 
торгівлі взагалі”, в якій було розглянуто підприємництво як особливий вид 
діяльності, який тісно зв’язаний з елементами ризику. Р. Кантільон вважав, що  
підприємець це  особливий суб’єкт, який має брати на себе ризик, передбачати 
можливі ситуаціїта повністю відповідати за усі рішення, які були самостійно 
прийняті. Наступний науковець А. Сміт  у 1776 році опублікував працю 
“Дослідження про природу і причини багатства народів”, в якій казав про 
підприємця як про власника, який повинен йти на економічні ризики, щоб 
реалізувати якусь комерційну ідею та, в кінцевому результаті, отримати 
прибуток. Підприємець має сам планувати і організовувати  виробництво. 
Також, А.Сміт зазначає, що підприємницький дохід це лише винагорода за те, 
що вів попрацював і  ризикував. Науковець говорив про те, що підприємець 
має отримувати дохід від своєї роботи не лише для особистого життя, але й 
для того, щоб забезпечити свій промисел. На думку вченого, підприємець це  
капіталіст, який володіє  капіталом та вкладає його у свою справу. 
Французький вчений Ж.Б. Сей зробив великий внесок у теорію 
підприємництва. У 1803 році науковець опублікував «Трактат політичної 
економіки», де висловив свою думку, щодо сутності та функції підприємства.  
Ж.Б. Сей було розроблено  теорію факторів виробництва - земля, праця, 
капітал, в якійбуло приділено увагу підприємствам, які розвивалися на основі 
постійних комбінувань. Науковець визнавав те, що підприємець грає активну 
роль, як особа, “яка ризикує ради того, щоб зробити власний якісний продукт”. 
Ж.Б. Сей говорить про те, що підприємствам потрібен інноваційний характер, 
який створює нові комбінації для виробництва і шукає нові можливості, щоб, 
на кінцевому етапі, досягти кращих результатів. 

Німецькі вченні М. Вебері В. Зомбарт зробили великий внесок у теорію 
підприємства. М. Вебер вважав, що капіталістичне підприємництво це 
втілення раціональних організацій вільної роботи і можливість 
використовувати підприємницький дух.Вчений зауважив те, що такий дух є 
релігійною основою, тому що вийшов з протестантизму.А ось В. Зомбарт 
говорив про те, що кожна основа підприємницького духу була закладена 
представниками капіталізму, а протестантизм, навпаки, перешкоджав 
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зародженню підприємницького духу.[1] Завдяки аналізу теорій вчених у 
ХVIII–ХIХ ст. можна сказати, що кожна з них має важливий внесокдля 
підприємств та підприємців, які актуальні навіть сьогодні. 

Підприємництво – є провідним сектором в ринковій економіці, і 
забезпечує ринок  товарами та послугами, а також, сприяє тому, що 
з’являється  конкуренція. Це поняття є самостійною, ініціативною, 
систематичноюдіяльністюдля того, щоб виробляти продукцію, надавати 
послуги тазайматися торгівлею, а також, отримувати прибуток. 

На сьогоднішній день, держава має надію на те, щовідбудуться 
позитивні зміни в економіці України, країна зможе вийти з економічної кризи 
та створити умовидля того, щоб впроваджувати ринкові умови. 

Малі підприємства можуть вирішувати питання зайнятості, щоб 
створювати нові робочі місця і поглинати надлишкову робочу силу. Особливо 
це стосується нинішнього стану справ як в Україні в цілому, так і в нашому 
регіоні зокрема. Бо,коли великі підприємства скорочують робочі місця, в цей 
час, малі фірми не лише зберігають, але й створюють нові робочі місця. 

Згідно з динамікою загальних темпів приросту суб’єктів 
підприємництва країни можна сказати  те, що з початку 1991 року, 
економічний сектор виріс більше, ніж у 12 разів. 

Тенденція постійно зростає, але не зважаючи на це, темпи приросту в 
країні є неоднозначними. Саме в 1991-1996 роках був найбільший темп 
приросту загальної кількості суб’єктів підприємництва. В середньому вони  
дорівнюють 148% - 191% кожен рік. Можна сказати, що показники   з 1996 
по 2003 рік були однаковими до зростання: кожен рік 114% - 117%. Саме  з 
2004 року, почалися постійні нерівномірні зміни темпів приросту суб’єктів 
підприємництва: починали з 4,7% закінчувалися 8,4% (2004-2005р.р.) та з 
2006 по 2007 роки зросло на 8%. 

На початку 2008 року загальна кількість суб’єктів підприємництва в 
Україні досягла більше 2,6 млн. одиниць.З 1991 по 1995 роки малі 
підприємства в Україні досить швидко розвивалися.  Вже у 1996 р. 
Налічувалося понад 93 091 малих підприємств. На кінець 2000 р. в Україна 
мала  близько 200 тис. малих підприємств. Загальна кількість зайнятих в малих 
підприємствах становило більше 2,7 млн. чол., це 9% працездатного населення 
Україні, які виготовляли 11% загального виробництва продукції.[2] 

Завдяки аналіз особливостей розвитку підприємництва в Україні можна 
зробити висновок, деякі чинники перешкоджають досягти встановленні цілі: 

• недосконала кредитна система і система надання страхових послуг;  
• брак фінансових і матеріальних вкладень у малий та середній бізнес;  
• суспільство недооцінює роль малого бізнесу як можливість 

економічних перетворень, щоб досягти соціально-економічні цілі;  
• система оподаткування є недосконалою і несприятливою для 

підприємницької діяльності;  
• нормативно-правові бази та законодавство є нестабільним, бо регулює 

підприємництво та процес залучення інвестицій;  
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• інформаційні технології недостатньо розвиваються та інформаційні 
ресурси є обмеженими;  

• канали збуту недосконало розвиваються та ринку збуту з готовою 
продукцією є обмеженими. [3] 

Слід зазначити, що сучасний стан та розвиток українських підприємств 
знаходиться у тяжкому становищі.  Багаторічне випереджувальне зростання 
засобів виробництва порівняно з виробництвом предметів споживання – є 
причиною стану економіки Україні на сьогоднішній день. Аналіз стану 
підприємницької діяльності в Україні показує, що сектор малого і середнього 
бізнесу потребує ефективної фінансової підтримки не лише 
загальнодержавному рівні, а на  регіональному. Розробляється багато 
комплексних програм розвитку малого підприємництва для того, щоббула 
можливість створити  сприятливі умовидля розвитку малого і середнього 
підприємництва, забезпечитиконкурентоспроможність та підвищити роль, 
щобвирішити завдання соціально-економічного розвитку району, 
спрямуватидії місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування, суб’єктів підприємництва та об’єднань підприємців. 
Програма на місцевих рівнях розробляється на виконання Закону України 
«Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в 
Україні» та регіональних особливостей, а також економічних і соціальних 
проблем району[4]. Отже, основні тенденції розвитку підприємництва в 
Україні - це чітка робота законодавчих органів, зокрема Кабінету Міністрів 
України, що намагається створити необхідні умови для того, щоб була 
можливістьреалізувати конституційні права на підприємницькій діяльності, а 
також підвищити добробут громадян України.  

Щоб забезпечити ефективний розвиток підприємств та підвищити 
рівень їх конкурентоспроможності треба вирішити наступні проблеми: 
удосконалити законодавчу та нормативну бази; стримувати інфляцію; 
припинити девальвацію національної валюти; подолати корупцію; зміцнити 
фінансово-кредитне забезпечення підприємництва; спростити правила та 
процедури щодо їх створення та ін. 
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