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ANALYSIS OF CURRENT DEVELOPMENT OF ENTERPRISES OF THE CITY OF KYIV
IN THE CONDITIONS OF EURO INTEGRATION
У статті розглянуто динаміку кількості підприємств міста Києва за період 2013-2017 рр.
Зроблено висновки щодо збільшення кількості підприємств кількість які, відносяться до
наступних видів діяльності: сільського, лісового та рибного господарства – 13,33%; охорони
здоров’я – 9,86%; операцій з нерухомим майном – 8,85 %; діяльності у сфері обслуговування8,08 %; транспорту – 3,75%. Динаміка кількості підприємств інших видів діяльності мала
тенденцію до зниження, а саме: будівництва – 14,02%; фінансової діяльності – 6,73%;
професійної, наукової та технічної діяльності – 8,64%; надання інших видів послуг – 5,80%;
освіти – 2,41%; оптової та роздрібної торгівлі – 0,8 %; інформації та телекомунікацій –
0,11%. Темпи росту кількості підприємств міста Києва за досліджуваний період
уповільнилися та найбільшу частку займають підприємства наступних видів економічної
діяльності: оптова та роздрібна торгівля (31,29 %); професійна, наукова та технічна
діяльність (14,09 %); операції з нерухомим майном (9,68%); будівництво (9,01%);
промисловість (8,99%). Негативна динаміка зменшення обсягів виробництва продукції за
досліджуваний період 2013-2017 рр. спостерігалася на підприємствах наступних видів
економічної діяльності: виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів на
2,4 %, металургійного виробництва – на 6,3 %, машинобудуванні – на 20,4 %, виготовлення
виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності – на 20,9 %. Продовжує
негативно впливати на розвиток промислового комплексу зростання вартості сировинних
ресурсів, електроенергії та газу, високий рівень зношеності виробничих фондів.

У структурі малого та середнього підприємництва міста Києва найбільшу частку
займають фізичні особи-підприємці – 80,6 %, мікропідприємства 13,8%, малі підприємства
– 4,9 % та середні підприємства – 0,7 %. На кінець 2017 р. кількість суб’єктів малого та
середнього підприємництва на 10 тис. осіб наявного населення міста Києва становила 1627
од., що майже на 8,2% більше порівняно з попереднім роком.
In the article the dynamics of the number of enterprises of the city of Kyiv for the period of 20132017 is considered. The conclusion is made on the increase of the number of enterprises, the
number of which relates to the following types of activity: agriculture, forestry and fisheries 13.33%; health care - 9.86%; real estate transactions - 8.85%; service activities - 8,08%; transport
- 3.75%. The dynamics of the number of enterprises of other types of activity tended to decrease,
namely: construction - 14.02%; financial activity - 6.73%; professional, scientific and technical
activity - 8,64%; other types of services - 5.80%; education - 2,41%; wholesale and retail trade 0.8%; information and telecommunications - 0,11%. The growth rate of the number of enterprises
in the city of Kiev for the study period slowed down and the largest share of enterprises occupy the
following types of economic activity: wholesale and retail trade (31.29%); professional, scientific
and technical activities (14,09%); real estate transactions (9.68%); construction (9.01%); industry
(8.99%). Negative dynamics of decrease in production volumes for the research period of 20132017 was observed at the enterprises of the following types of economic activity: food products,
beverages and tobacco products production by 2,4%, metallurgical production - by 6,3%, machine
building - by 20, 4%, manufacture of wood products, paper production and printing - by 20.9%. It
continues to adversely affect the development of the industrial complex in the growth of the cost of
raw materials, electricity and gas, and a high level of wear and tear of productive assets.
In the structure of small and medium business in Kiev, the largest share is occupied by natural
persons-entrepreneurs - 80.6%, microenterprises 13.8%, small enterprises - 4.9%, and medium
enterprises - 0.7%. By the end of 2017, the number of small and medium enterprises for 10
thousand people of the existing population of Kyiv amounted to 1627 units, which is almost 8.2%
more than in the previous year.
Ключові слова. Київ; підприємство; підприємництво; аналіз; динаміка; розвиток;
перспективи; євроінтеграція.
Keywords. Kyiv; enterprise; entrepreneurship; analysis; dynamics; development; prospects;
eurointegration.
Вступ. Особливістю сучасного економічного розвитку України є реформування економіки та
євроінтеграційне її спрямування. Розвиток економіки України спрямовується на взаємодію із країнами
Європейського Союзу, що безумовно відбивається і на розвитку підприємств та підприємництва в цілому.
Поняття розвитку - це питання, що досліджується багатьма науковцями, але залишається актуальним для
подальших досліджень, так як розвиток є динамічним процесом. Розвиток підприємств та підприємництва
віддзеркалює економічні та соціальні зміни, які відбуваються у суспільстві в цілому. Розвиток економіки
країни спряє збільшенню кількості підприємств одних видів економічної діяльності та зменшенню інших.
Аналіз динаміки кількості підприємств, темпи розвитку підприємництва, динаміка обсягів виробництва
продукції та надання послуг надає можливість виявити тенденції соціально-економічного розвитку країни.
Виявлення цих тенденцій є актуальним в умовах продовження євроінтеграційних процесів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання розвитку підприємств, ефективного управління ним,
та виявлення чинників, які на впливають на фінансово-економічну діяльність підприємств є предметом
наукових досліджень зарубіжних та українських вчених: Р. Акоффа, П. Друкера, М. Портера, А. Томпсона, В.
Верби, С. Гуткевич, С. Дунди, П. Саблука, Ю. Погорелова, З. Шершневої та інших. Зважаючи на реформування
економіки країни та євроінтеграційне спрямування економічного розвитку, доцільно здійснити дослідження
сучасного розвитку підприємств та підприємництва міста Києва в умовах євроінтеграції.
Мета статті. Аналіз сучасного стану підприємств міста Києва та визначення актуальних напрямів їх
розвитку в умовах євроінтеграції.
Виклад основного матеріалу дослідження.

Станом на 1 січня 2018 р. в місті Києві нараховується 85163 підприємств. За проведеним аналізом
динаміки кількості підприємств столиці за видами економічної діяльності можна зробити наступні висновки
(табл.1).
Таблиця 1.
Динаміка кількості підприємств міста Києва за видами економічної діяльності за період 2013-2017 рр. (од.)
Роки
Відхилення даних
Назва показника
2017 від 2013, %
2013
2014
2015
2016
2017
Кількість
підприємств усього
у тому числі
- сільського,
лісового та
рибного
господарства

86845

87405

87380

76227

85163

-1,94

600

618

652

523

680

13,33

-промисловості

7701

7630

7595

6840

7660

-0,53

-будівництва

8929

8715

8412

6791

7677

-14,02

-оптової та
роздрібної торгівлі

26889

26887

26708

24184

26655

-0,87

-транспорту

3143

3187

3257

2918

3261

3,75

-інформації та
телекомунікації
-фінансової
діяльність
-освіти

5907

6006

6049

5199

5900

-0,11

2496

2479

2517

2204

2328

-6,73

744

752

750

642

726

-2,41

-охорони здоров’я

1115

1114

1205

1103

1225

9,86

4997

5243

5364

4628

5401

8,08

13132

13400

13252

10787

11998

-8,64

7573

7809

8103

7452

8243

8,85

3619

3565

3516

2956

3409

-5,80

-діяльності у сфері
обслуговування
-професійної,
наукової та
технічної
діяльності
-операцій з
нерухомим
майном
-надання інших
видів послуг

Джерело: складено авторами за даними [1]
Динаміка чисельності підприємств міста Києва за видами економічної діяльності за період 2013-2017 рр.
має неоднозначну тенденцію. Загальна кількість підприємств у 2017 р. порівняно з 2013 р., зменшилася на 1,9
%. Кількісні зміни підприємств за видами економічної діяльності були різними: кількість підприємств
сільського, рибного та лісового господарства за досліджуваний період збільшилася на 13,3 %, в той час як
підприємств промисловості зменшилася на 0,5 %. Підприємства, кількість яких зросла за досліджуваний період,
відносяться до наступних видів діяльності: сільського, лісового та рибного господарства – 13,33%; охорони
здоров’я – 9,86%; операцій з нерухомим майном – 8,85 %; діяльності у сфері обслуговування- 8,08 %;
транспорту – 3,75%. Динаміка кількості підприємств інших видів діяльності мала тенденцію до зниження, а
саме: будівництва – 14,02% ; фінансової діяльності – 6,73%; професійної, наукової та технічної діяльності –
8,64%; надання інших видів послуг – 5,80 %; освіти – 2,41%; оптової та роздрібної торгівлі – 0,8 %; інформації
та телекомунікацій – 0,11%.Найбільшу питому вагу за видами економічної діяльності займають підприємства
оптової та роздрібної торгівлі, які склали у 2017 р., третю частину від загальної кількості підприємств міста
Києва (26655). Динаміка кількості підприємств оптової та роздрібної торгівлі мала тенденцію до спаду і за
досліджуваний період знизилась на 0,87 %.
Таким чином, слід зазначити, що темпи росту кількості підприємств міста Києва за досліджуваний
період зменшилися. Найбільшу частку займають підприємства наступних видів економічної діяльності: оптова

та роздрібна торгівля (31,29 %); професійна, наукова та технічна діяльність (14,09 %); операції з нерухомим
майном (9,68%); будівництво (9,01%); промисловість (8,99%).
У розрізі даного дослідження доцільно проаналізувати розвиток малого та середнього підприємництва.
На кінець 2017 р. кількість суб’єктів малого та середнього підприємництва на 10 тис. осіб наявного населення
міста Києва становила 1627 од., що майже на 8,2% більше порівняно з попереднім роком (рис. 1). [2, с. 14]

Рис. 1. Кількість суб’єктів малого та середнього підприємництва на 10 тис. осіб наявного
населення за період 2013-2017 рр., од.
Джерело: складено авторами на основі [2]
Станом на 1 січня 2018 р. обсяги реалізованої продукції (товарів, послуг) малими та середніми
підприємствами м. Києва становлять 1731,4 млрд грн. Частка обсягу реалізованої продукції у загальному обсязі
в цілому на малих підприємствах становила 16,7 %. Частка зайнятих працівників на даних підприємствах
складає 23,7 %. [2]
У структурі малого та середнього підприємництва найбільшу частку займають фізичні особи-підприємці
– 80,6 %, мікропідприємства 13,8%, малі підприємства – 4,9 % та середні підприємства – 0,7 %. [2]
Для ефективного аналізу сучасного розвитку підприємств міста Києва проаналізуємо їх функціонування
з точки зору основних сфер економічної діяльності.
У столиці, станом на 1.01.2018 р., нараховувалося 7660 промислових підприємств. Для аналізу
промислової діяльності підприємств застосовують індекс промислової продукції (показник, який характеризує
зміну маси вироблених матеріальних благ у поточному періоді порівняно з базовим).
Станом на 1 січня 2018 р. індекс промислової продукції міста Києва за основними видами діяльності
становив 95 %, в той час як в Україні – 100,4 %. Простежити динаміку приросту промислової діяльності
підприємств міста Києва ми можемо за допомогою таблиці 2.
Таблиця 2.
Індекси промислової продукції за основними видами діяльності, у % до відповідного періоду
попереднього року (2013-2017 рр.)
січеньсіченьсіченьсіченьсіченьвідхилення
вересень
вересень
вересень
вересень
вересень
даних 2017р.
2013
2014
2015
2016
2017
від 2013р., %
Промисловість
89,7
91,1
92,6
106,6
95
5,9
Переробна промисловість,
89,1
90,6
92,5
106,6
93,9
5,4
з неї:
виробництво харчових
продуктів,
81,5
82,7
84,2
95,9
97,6
19,7
напоїв та тютюнових
виробів
виробництво
текстильного, одягу та
98,3
105,3
112,7
85,1
134,6
36,9
виробів зі шкіри
виробництво виробів з
79,8
81,9
83,6
102,9
63,1
-20,9
деревини

виробництво хімічних
речовин
виробництво
фармацевтичної продукції
виробництво неметалевої
продукції
металургійне виробництво
машинобудування
Постачання
електроенергії, газу

82,4

71,3

69,2

89,9

112,3

36,3

93,7

92,5

90

100,8

104

10,6

102,2

104,7

106,2

103,6

110,7

8,3

91,5
93,6

95,4
104,5

99,5
111,6

114,9
102,2

93,7
79,6

2,4
-14,9

96,7

94,2

92,9

106,8

102,5

5,9

Джерело: складено авторами за даними [3]
У січні-вересні 2017 р. спостерігалося падіння індексу промислової продукції на 5 %, при цьому його
приріст, порівняно з січнем-вереснем 2013 р., склав 5,9 %.
Негативна динаміка зменшення обсягів виробництва продукції за досліджуваний період 2013-2017 рр.
спостерігалася на підприємствах наступних видів економічної діяльності: виробництва харчових продуктів,
напоїв та тютюнових виробів на 2,4 %, металургійного виробництва – на 6,3 %, машинобудуванні – на 20,4 %,
виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності – на 20,9 %. Продовжує
негативно впливати на розвиток промислового комплексу зростання вартості сировинних ресурсів,
електроенергії та газу, високий рівень зношеності виробничих фондів.
Позитивна динаміка за підсумками січня-вересня 2017 р. переважно спостерігалася у текстильному
виробництві, виробництві одягу зі шкіри та інших матеріалів – на 36,9 %, виробництві хімічних речовин і
хімічної продукції – на 36,3 %, виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної
продукції та будівельних матеріалів – на 10,7%, виробництві основних фармацевтичних виробів – на 10,6%,
постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 5,9 %.
Збільшення обсягів виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної
продукції та будівельних матеріалів, зокрема, зумовлене деяким пожвавленням будівельного ринку та
підвищенням цін. Підвищення цін на електроенергію та газ зумовило зростання індексу промислової продукції
у цьому виді діяльності.
Не менш важливим аспектом є аналіз розвитку підприємницької діяльності міста Києва в сфері послуг.
За даними табл. 1, найбільшу частку серед кількості підприємств у столиці займають підприємства оптової та
роздрібної торгівлі. Станом на 1 січня 2018 р. у м. Києві нараховується 26655 підприємств сфери оптової та
роздрібної торгівлі.
Таблиця 3.
Динаміка кількості підприємств сфери послуг міста Києва за період 2013-2017 рр.
Відхилення 2017 р.
2013
2014
2015
2016
2017
від 2013 р., %
Підприємства торгівлі, од.
26889
26887
26708
24184
26655
-0,9
Заклади ресторанного господарства,
3193
3207
3219
3254
3273
2,5
од.
Обсяг реалізованої продукції, млн.
102,1
105,3
116,6
150,6
168
64,5
Ринкові підприємства, од.
93
96
96
96
88
-5,4
Підприємства побуту, од.
5501
5593
5634
5757
5838
6,1
Джерело: складено авторами за даними [3]
За результатами аналізу динаміки кількості підприємств сфери послуг в м. Києві за період 2013-2017 рр.
(табл. 3) можна зробити наступні висновки. За останні 5 років кількість підприємств торгівлі зменшилася на
0,9; обсяг реалізованої продукції на кінець 2017 р. склав 168 млн грн, що на 64,5 % більше ніж у 2013 р. (102,1
млн грн ). Станом на 1 січня 2018 р. в столиці нараховувалося 3273 закладів ресторанного господарства. Таким
чином ринок сфери послуг характеризувався наступними показниками:
- оборот роздрібної торгівлі збільшився у порівнянних цінах на 9,5% до відповідного періоду минулого
року за рахунок активізації споживчого попиту населення, пов’язаного із зростанням реальної
заробітної плати, та становив майже 112 млрд.грн. (19,4 % загальнодержавного бюджету);
- роздрібний товарооборот підприємств, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна
торгівля, становив 97,4 млрд грн (23,4 % загальнодержавного обсягу), що у порівняних цінах на 10,3
% більше ніж у 2016 р.
Станом на 1 січня 2018 р. у столиці функціонувало 88 ринкових підприємств, з яких 63 – продовольчих
та змішаних, 25 – непродовольчих; 6554 продовольчих та непродовольчих закладів торгівлі. У місті надають
послуги 5835 об’єктів побутового обслуговування.
Протягом 2017 р. розпочали роботу 86 об’єктів побуту, кількість підприємств побуту збільшується за
рахунок розширення видів послуг, а саме:

- збільшення об’єктів з технічного обслуговування автотранспорту,
- ремонту засобів мобільного зв’язку та комп’ютерної техніки,
- послуг з догляду за тілом людини та перукарських послуг,
- приймальних пунктів хімчистки на АЗС,
- тощо.
Що стосується роздрібної торгівлі, то показник обсягу роздрібного товарообігу у м. Києві за 2017 р.
продемонстрував зростання на 9,7 % порівняно з 2016 р. Роздрібний товарооборот у 2017 р. збільшився у всіх
районах Києва, окрім Подільського, у якому відбулось зниження показника на 3 %. [4, с.69]
Щодо оптової торгівлі, то частка продажу товарів вироблених в оптовому товарообороті міста Києва у
2017 р. у розрізі продовольчих та непродовольчих товарів складає 73,1 % та 29,9% відповідно (рис.2).

Рис. 2. Частка продажу товарів вироблених в оптовому товарообороті міста Києва за період 2013-2017 рр., %
Джерело: складено авторами за даними [5]
Товарні запаси на підприємствах оптової торгівлі на 1 січня 2018 р. становили 104,3 млрд. грн. проти
74,8 млрд. грн. на 1 січня 2017 р. У загальних обсягах запасів непродовольчі товари займали 83,5 %, решту
становили продовольчі товари.
Таким чином, аналізуючи підприємницьку діяльність у місті Києві за період 2013-2017 рр., можна
зробити висновок про те, що спостерігається тенденція до зменшення кількості суб’єктів господарювання у
зв’язку з тим, що ринок покидають неконкурентоспроможні суб’єкти. Найбільша частка серед них припадає на
сферу послуг, промисловості, будівництва, оптової та роздрібної торгівлі. У розрізі даного дослідження було
з’ясовано, що серед суб’єктів господарювання найбільшу частку займають фізичні особи-підприємці та
кількість суб’єктів малого та середнього підприємництва на 10 тис. осіб наявного населення, станом на 2018 р.,
становила 1627 од., що майже на 8,2 % більше порівняно з попереднім роком.
Враховуючи сучасні глобалізаційні процеси розвитку світової економіки та євроінтеграційні процеси
розвитку української економіки доцільно проаналізувати динаміку експорту товарів та послуг за період 20132017 рр. за країнами світу (табл. 4).

Рік
2013

Таблиця 4.
Динаміка географічної структури експорту товарів підприємствами міста Києва
за період 2013-2017 рр., млн. долл. США
У тому числі
Інші
Країни
з
них
Усього
країни
Австралія
СНД
Європа країни
Азія
Африка Америка
світу
і Океанія
ЄС(28)
12336,9

Питома
100,0
вага, %
2017
9738,3
Питома
100,0
вага, %
Абсолютне
відхилення
- 2598,6
даних 2017 р.
від даних

2536,2

9800,7

3219,2

3157,2

4496,0

1651,0

431,1

2,9

20,56

79,44

26,09

25,59

36,45

13,39

3,49

0,02

948,0

8790,3

3574,7

3543,6

3903,9

1159,9

142,3

8,6

9,73

90,27

36,71

36,39

40,09

11,91

1,47

0,09

-1588,2

-1010,4

355,5

386,4

-592,1

-491,1

-288,8

5,7

2013 р., +Абсолютне
відхилення
питомої
ваги 2017
/2013, +-

-

-10,83

10,83

10,62

10,8

3,64

-1,48

-2,02

0,07

Джерело: складено авторами за даними [1]
Результати аналізу динаміки експорту товарів підприємствами Києва за країнами світу за період 20132017 рр. надають можливість зробити наступні висновки (табл. 4). Загальний обсяг експорту товарів
підприємствами міста Києва за досліджуваний період знизився на 21,06%. Експорт товарів до країн СНД
знизився на 10,83% і відповідно на ту ж саму питому вагу збільшився обсяг експорту товарів до інших країн.
Питома вага експорту товарів до країн ЄС (28 країн) зросла на 10,8 %, а до країн Африки знизилась на 1,48 % і
до Америки знизилась на 2,02 %. Потрібно зауважити, що зниження обсягів експорту товарів можна вважати
негативною тенденцією економічного розвитку підприємств міста Києва, проте потрібно відмітити значну
питому вагу експорту товарів до країн ЄС, яка у 2017 р. склала 36,39 %.
Висновки. Підсумовуючи дослідження можна зробити висновок, що у місті Києві за період 2013-2017
рр. спостерігалося зменшення чисельності підприємств. Дана тенденція пояснюється тим, що ринок покидають
неконкурентоздатні суб’єкти господарювання. Такі фактори, як підвищення цін на витратні матеріали, високі
податки, зростання конкуренції та високі ставки за відсотковими кредитами в банках витісняють їх. Водночас з
цим зростає кількість фізичних-осіб підприємців, їх частка в кількості суб’єктів господарювання складає майже
81%.
У розрізі видів економічної діяльності найбільша частка припадає на підприємства у сфері оптової та
роздрібної торгівлі, професійної, наукової та технічної діяльності, операцій з нерухомим майном, будівництва
та промисловості. У ході аналізу основних сфер діяльності було з’ясовано, що у розвитку промислових
підприємств міста Києва спостерігається тенденція до збільшення виробництва текстилю, одягу, хімічних
речовин та продукції, гумових та пластмасових виробів, будівельних матеріалів, постачання електроенергії та
газу. Що стосується сфери послуг, то слід зауважити, що оборот роздрібної торгівлі поступово збільшується,
кількість ринкових та побутових підприємств зростає одночасно з ресторанним господарством. Показники
роздрібного товарообігу поступово збільшуються, а у частці оптового товарообігу продовольчі товари
переважають над непродовольчими.
Перспективи подальших досліджень полягають у виявленні зовнішніх та внутрішніх чинників, які
впливають на розвиток підприємств міста Києва та їх економічну безпеку, та розробці рекомендацій щодо
ефективного розвитку та функціонування в умовах євроінтеграції.
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