
29

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Розвиток малого підприємництва нерозривно пов'я�

заний з розвитком економічних відносин, з тими зав�

даннями, які вирішує суспільство у економічному сере�

довищі. Основою розвитку сучасного підприємництва є

його ефективне управління, яке базується на постійно�

му аналізі інформації, що надходить як від самого під�

приємства, так із зовні та використовуються для прий�

няття управлінських рішень.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Тематика є актуальною, її проблемами займало�

ся багато науковців, зокрема, З. Варналій, Л. Во�

ротіна, В. Геєць, О. Довгальова, В. Кредісов, Р. Ла�

ріна та інші. Праці зазначених авторів допомагають

глибше розуміти суть проблеми на сучасному етапі

трансформації економіки та її загрозливий харак�

тер.
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МЕТА СТАТТІ
Метою статті є ретельне вивчення малого бізнесу як

одиниці статистичного спостереження у соціально�еко�

номічній статистиці для оцінки стану та розвитку під�

приємств малого бізнесу заради сприяння їх подальшо�

го розвитку в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Статистика, що означає облік, врахування та ви�

вчення масових, насамперед соціально�економічних,

явищ та процесів, виявляє та вимірює притаманні їм за�

кономірності, які відрізяються між собою за їхніми

кількісними значеннями та за змістом ознак, що вивча�

ються. Статистика об'єднує принципи і методи роботи з

масовими числовими даними — кількісними характери�

стиками зазначених явищ і процесів [1, с. 3; 2 с. 9,13].

Сцецифічною ознакою статистики є кількісна сторо�

на суспільних явищ у конкретних історичних умовах, які

пов'язані з конкретним місцем і часом. Статистика вив�

чаючи кількісну сторону явищ, відображаючи її у числах�

показниках, характеризуючи цим конкретну міру явищ.

Водночас вона встановлює загальні властивості, виявляє

схожість і різницю окремих властивостей властивостей

досліджуваних об'єктів, групує їх, виявляючи певні типи

процесів і явищ, які вивчаються [1, с. 4]. Статистика, пред�

метом якої є розміри і кількісні співвідношення між ма�

совими суспільними явищами, закономірності їх форму�

вання, розвитку, взаємозв'язку, вивчає кількісну сторо�

ну суспільних явищ і не поодинокі, а масові явища [2, с.

13]. Таким чином, статистика не може розвиватися та

збільшувати свій методологічний арсенал без врахуван�

ня надбань і потреб теоретичних наук про суспільство.

Фундаментальні суспільні науки не можуть вивча�

тися без достовірності кількісної інформації. В свою

чергу, статистика як суспільна наука не може розвива�

тися окремо від теоретичних наук про суспільство, зок�

рема економічної теорії [1, с. 5]. Статиститична наука

має прямий зв'язок з економічною теорією, але не ба�

зується на її основі. Таким чином, не спроможна надати

достовірну характеристику явищам і процесам, розро�

бити найважливіші показники.

Статистичне спостереження виступає одним із го�

ловних методів статистики і однією з найважливіших

стадій статистичного дослідження [3]. Цей етап є над�

звичайно важливим, бо саме від отриманих результатів

буде залежати подальший хід дослідження. Статистич�

не спостереження має бути ретельно продуманим і чітко

організованим від початкової до завершальної стадії�

отримання підсумкових матеріалів.

Статистична інформація — це сукупність статистич�

них даних, що відображають соціально�економічні про�

цеси і використовуються в процесі управління економі�

кою. Статистична інформація — це первинний статис�

тичний матеріал, який формується в процесі статистич�

ного спостереження, групується, аналізується, узагаль�

нюється і на основі якого робляться висновки [4].

Статистичне спостереження — це планомірний, нау�

ково організований збір даних про явища і процеси су�

спільного життя шляхом реєстрації по заздалегідь розроб�

леній програмі спостереження. У процесі статистичного

спостереження одержують первинну статистичну інфор�

мацію, яка потрібна для здійснення функцій статистики [5].

Спостереження не завжди буває статистичним (на�

приклад, спостереження за якістю продукції на ринку

не є статистичним). Спостереження буде статистичним

тоді, коли:

— вивчаються статистичні закономірності (ті зако�

номірності, які проявляються в масовому процесі у ве�

ликої кількості одиниць сукупності)

— ведеться реєстрація фактів, які заносяться у від�

повідні документи і підлягають подальшому аналізу.

Отже, можна додати, що статистичне спостережен�

ня повинно бути: масовим, планомірним, мати певний

характер повторюваності (одноразовим, періодичним

або систематичним) [4].

Статистичні спостереження мають чітко визначену

практичну мету — збирання достовірної інформації для

виявлення та встановлення закономірностей стану та

розвитку явища та процесів [1, с.16 ]. Завдання спосте�

реження полягає в одержанні у найкоротший строк по�

вної і вірогідної інформації про досліджувані факти. При

підготовці спостереження, оскільки мета обстеження

визначає його об'єкт, слід чітко визначити та встанови�

ти об'єкт спостереження.

Під об'єктом спостереження розуміють будь�яку

статистичну сукупність соціально�економічних явищ та

процесів, що підягають обстеженню. Чітке визначення

суті та меж об'єкта запобігає різному тлумаченню ре�

зультатів обстеження. Для цього застосувають поняття

ценз. У первинному значенні слово "ценз" є синонімом

слова "перепис". У статистиці "ценз — це ряд кількісних

ознак, навність яких при здійсненні статистичних робіт

(перепис, вибіркове обстеження та т.ін.) слугує підста�

вою для віднесення об'єкта до досліджуваної сукуп�

ності" [6, с. 737]. Іншими словами, ценз — це набір

кількісних обмежувальних ознак, відповідно до яких

робляться узагальнюючі висновки про відповідність

об'єкта меті спостереження [1, с.16 ].

Процес економічного розвитку малого підприємниц�

тва має певні особливості та досліджується в межах пев�

ної країни. Але для дослідження цього процесу, з ура�

хуванням його специфіки та найбільш впливових фак�

торів, потрібно окреме обгрунтування одиниці спосте�

реження. Одиниця спостереження — первинна одини�

ця, від якої мають бути одержані необхідні статистичні

дані. Вибір одиниці спостереження залежить від мети

та конкретних умов проведення спостереження [2]. Як

сукупність об'єкт спостереження складається з окремих

елементів — одиниць сукупності. Одиниця сукупності є

первинним елементом статистичної сукупності, який є

носієм ознак, що підлягають реєстрації і є основою об�

ліку [7].

Отже, об'єктом дослідження є мале підприємницт�

во, а предметом теоретико�метологічні засади статис�

тичного вивчення та оцінювання його стану та розвит�

ку. Таке розмежування обумовлене прагненням досяг�

ти достовірного статистичного вивчення та оцінювання

малого підприємництва, основними критеріями якого є

середня кількість працівників за звітний період (кален�

дарний рік) та річний дохід від будь�якої діяльності.

Первинний елемент об'єкта спостереження, який є

носієм ознак, що підлягають реєстрації називають оди�

ницею спостереження. Відомості про ознаки (сутність,

характер та особливість) одиниць сукупності збирають
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від одиниць спостереження, які є носієм інформації [8,

с. 65]. Одиниця спостереження може відповідати оди�

ниці сукупності, але не кожна одиниця сукупності може

бути носієм інформації. Одиницями спостереження в

малому бізнесі, які є носієм зазначених критеріїв та

відповідає одиницям сукупності є мале підприємство.

Межі статистичної одиниці сукупності повинні забез�

печувати можливість отримання достовірної інформації

з метою її подальшого аналізу. "Одиниця спостережен�

ня — первинна одиниця, від якої мають бути одержані

необхідні статистичні дані" [8, с. 65]. Для кожного ста�

тистичного спостереження його одиниця повинна бути

чітко визначена та названі її обмежувальні ознаки [4].

Крім одиниці спостереження, визначається поняття

одиниці відбору: "Одиниця відбору — складовий еле�

мент (одиниця) генеральної сукупності (для структур�

ного обстеження малих підприємств), які послідовно

відбирають і формують вибіркову сукупність. Для дея�

ких інших спостережень одиницею відбору може бути

група одиниць генеральної сукупності" [9]. Одиниця

відбору — одне із основних понять вибіркового мето�

ду, складовий елемент генеральної сукупності або їхньої

групи, послідовним відбором яких формується вибір�

кова сукупність [4]. Одиниця відбору за своїми розмі�

рами не може бути меншою за одиницю спостережен�

ня, так як у протилежному випадку це може призвести

до систематичної помилки репрезентативності [9].

Для систематичного відстеження діяльності малих

підприємств прийнятним є вибірковий метод статистич�

ного спостереження. Вибір такого методу статистично�

го спостереження обгрунтовується, по�перше, невиправ�

даністю значних матеріальних, фінансових і трудових

витрат, яких потребує суцільне обстеження малих

підприємств, беручи до уваги їх велику кількість, а, по�

друге, необхідністю зменшення звітного навантаження

на підприємство.

Проведення вибіркового спостереження малих

підприємств передбачає виконання таких етапів:

— формування основи вибірки;

— формування вибіркової сукупності малих під�

приємств;

— збір первинної інформації від відібраних до ви�

біркової сукупності малих підприємств, введення цієї

інформації;

— проведення контролів, коригування та збережен�

ня інформації;

— розповсюдження даних вибіркової сукупності

на генеральну та розрахунок характеристик точності

отриманих результатів, формування підсумків обсте�

ження у всіх необхідних для аналізу розрізах.

Предметом такої методики є визначення цільової су�

купності малих підприємств, формування основи вибір�

ки та вибіркової сукупності малих підприємств [10].

Досліджуючи стан та розвиток малого підприємства

для того, щоб отримати обгунтовані та виважені виснов�

ки, потрібно дослідити декілька малих підприємств, яка

мають аналогічні характеристики. Тому в міжнародній

статистиці при дослідженні процесів економічного роз�

витку склалася ситуація, коли одиниця спостереження

водночас є і одиницею відбору, і відповідає одиниці су�

купності, яка є носієм певної інформації. Статистичні

одиниці призначені для забезпечення можливості про�

ведення статистичних спостережень та здійснення ана�

лізу отриманих даних. У Положенні про реєстр статис�

тичних одиниць та формування основ вибірки сукупно�

стей одиниць статистичних спостережень за діяльністю

підприємств, затвердженого наказом Держкомстату ві

16 грудня 2009 р. № 481, використовується типологія,

визначена Постановою Ради EEC N 696/93 від 15.03.93:

— підприємство (the Enterprise);

— інституційна одиниця (the Institutional Unit);

— група підприємств (the Enterprise Group);

— одиниця за видом економічної діяльності (the

Kind�of�activity Unit (KAU/ОВЕД);

— одиниця гомогенного виробництва (the Unit of

Homogeneous Production (UHP);

— місцева одиниця (the Local Unit);

— місцева одиниця за видом економічної діяльності

(the Local Kind�of�Activity Unit (local KAU);

— місцева одиниця гомогенного виробництва (the

Local Unit of Homogeneous Production (local UHP) [11].

Відповідно до міжнародних статистичних класифі�

кацій, статистичні одиниці спостереження характеризу�

ються за такими критеріями: правовий, обліковий,

організаційний, географічний та виробничий [12, с.147].

Відповідно до положення про реєстр статистичних оди�

ниць та формування основ вибірки сукупностей одиниць

статистичних спостережень за діяльністю підприємств,

затвердженого наказом Держкомстату ві 16 грудня 2009 р.

№ 481 визначальними критеріями для віднесення ста�

тистичних одиниць до певного типу є:

— правовий статус, організаційні та облікові кри�

терії;

— географічні критерії;

— критерій діяльності [11].

Відповідність правовому критерію означає, що роз�

виток одиниці спостереження відбувається в межах пев�

ного правового поля, яке визначає обмежувальні мож�

ливості для розвитку, а також впливає на формування

системи показників і є, відповідно, результатом тієї чи

іншої економічної політики та законодавства.

Відповідність організаційному критерію означає, що

процеси розитку здійснюються та керуються організа�

ційно�економічним механізмом управління розвитком,

який визначає можливості розвитку в межах певної про�

мислової політики, тобто на певних рівнях: інституцій�

     
    

    
     

   
 

    
 

    
  

      
 

Рис. 1. Співвідношення між критеріями та типами статистичних одиниць
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ному, технологічному, зовнішньоекономічному внут�

рішньо економічному.

Відповідність обліковому критерію означає, що від

статистичної одиниці спостереження надходить інфор�

мація у визначений часовий термін за затвердженими для

неї у відповідному порядку формами. Тобто одиниця спо�

стереження в малому бізнесі є одиницею, яка звітує про

отримані результати. Для забезпечення можливості

зіставлення параметрів її розвитку з іншими аналогічни�

ми одиницями спостереження форми внутрішньої

звітності повинні відповідати міжнародним стандартам.

Відповідність географічному критерію означає, що

процеси економічного розвитку здійснюються в межах

державних кордонів — конкретної території, що істо�

рично визначена для проживання певної нації.

Відповідність критерію діяльності, що визначаєть�

ся виробничим процесом, означає, що процеси розвит�

ку здійснюються відповідно до особливостей руху су�

спільного продукту за стадіями "виробництво — роз�

поділ — обмін — споживання".

Між зазначеними критеріями та типами статистич�

них одиниць існують такі співвідношення (див. рис. 1).

До статистичних одиниць, які призначені для еко�

номічного аналізу, відносяться: інституційна одиниця,

одиниця гомогенного виробництва, місцева одиниця

гомогенного виробництва.

Інституційна одиниця — це одиниця, яка самостійно

розпоряджається активами, бере на себе зобов'язан�

ня, від власного імені вступає в майнові та немайнові

права й цілком відповідає за прийняті рішення та їх ви�

конання. У нефінансовому та фінансовому секторах

економіки інституційна одиниця ідентична статистичній

одиниці "підприємство". Інституційна одиниця викори�

стовується для складання національних рахунків.

Одиниця гомогенного виробництва — це одиниця,

яка характеризується одним видом діяльності. Одини�

ця гомогенного виробництва може відповідати інсти�

туційній одиниці або бути її частиною, але не може бути

частиною двох різних інституційних одиниць.

Місцева одиниця гомогенного виробництва — це

частина одиниці гомогенного виробництва, що відно�

ситься до місцевої одиниці.

Мале підприємництво як одиниця спостереження

повністю відповідає критеріям визначеним матеріала�

ми ЄС щодо статистичних одиниць, має певний право�

вий статус, юридичні та правові ознаки. Відповідність

географічному критерію обумовлена розташуванням

статистичних одиниць у межах певної країни, а крите�

рію діяльності — взаємодії між основними виробничи�

ми факторами.

Мале підприємство є одиницею спостереження, оди�

ницею сукупності та одиницею відбору, а тому основа

вибірки збігається з генеральною сукупністю [13].

На сьогодні органи Державної служби статисти че�

рез обмежену статистичну інформацію із джерел Дер�

жавної податкової адміністрації щодо діяльності су�

б'єктів малого підприємництва — фізичних осіб — під�

приємців статистичне спостереження за їх діяльністю не

проводять.

Згідно зі статтею 9 Закону України про держану ста�

тистику — "Статистичні спостереження проводяться

органами державної статистики через збирання стати�

стичної звітності, здійснення одноразових обліків, пе�

реписів (опитувань), вибіркових та інших обстежень"

[14].

Генеральна сукупність (основа вибірки) — сукуп�

ність одиниць спостереження за реєстром підприємств.

Генеральна сукупність малих підприємств є части�

ною генеральної сукупності звітних одиниць міжгалу�

зевої статистики підприємств, яка формується на дер�

жавному рівні на підставі статистичного реєстру під�

приємств, річного та квартального структурного обсте�

ження та річної та квартальної фінансової звітності.

На відміну від умов теоретичного (класичного) ви�

біркового обстеження, коли генеральна сукупність є су�

цільним невідомим об'єктом, у національній практиці

вибіркове обстеження малих підприємств завжди грун�

тується на таких джерелах інформації, як: дані реєстру

підприємств; дані суцільного структурного обстеження;

дані попереднього вибіркового обстеження.

Генеральна сукупність малих підприємств є неодно�

рідною за цільовими ознаками (обсягом реалізованої

продукції та кількістю найманих працівників). Тому для

отримання репрезентативної вибірки здійснюють стра�

тифікацію основи вибірки, яка полягає в попередньому

поділі основи вибірки на більш однорідні групи (стра�

ти) та відборі з кожної з них певної кількості одиниць

для безпосереднього обстеження.

Генеральна сукупність формується, виходячи з да�

них річного структурного обстеження підприємств за

формами №1�підприємництво (річна), № 1�підриємницт�

во (коротка) річна ("Звіт про основні показники діяль�

ності підприємства") та ЄДРПОУ.

Спочатку формується вибіркова сукупностьі за ре�

зультатами статистичного аналізу генеральної сукуп�

ності методами одно�факторного дисперсійного, рег�

ресійного та факторного аналізу визначено основні та

додаткові критерії стратифікації (розшарування). Стра�

тифікація відбувається окремо для основної сукупності,

незначних і новостворених підприємств.

За результатами дослідження основними критерія�

ми стратифікації основної сукупності малих підприємств

є вид економічної діяльності та розмір підприємств,

додатковим — регіональна ознака. Для новостворених

і незначних підприємств стратифікацію проводять за

основним видом економічної діяльності.

За видом економічної діяльності виділено 60 груп,

за кількістю найманих працівників — 4 групи. Врахову�

ючи те, що стратифікація за 27 регіонами в поєднанні з

видом економічної діяльності дає значну кількість

дрібних страт, які своєю чергою не є більш однорідни�

ми, виконують об'єднання регіонів у 6 регіонально�ло�

кальних груп.

Для страт визначають такі показники (для обсягу ре�

алізованої продукції): мінімальне, максимальне та се�

реднє значення, середньоквадратичне відхилення, ко�

ефіцієнт варіації, а також кількість підприємств у страті.

Страти, в яких менше 10 одиниць, вважають мали�

ми та обстежують суцільно. Підприємства основної су�

купності за винятком нетипових підприємств і малих

страт формують основну підсукупність.

Так, країни ЄЕС регулярно вдаються до обстежень

у сфері бізнесу. Метою окремих обстежень є визначен�

ня інвестиційної поведінки суб'єктів бізнесу та прогно�
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зування її впливу на рівень виробничих потужностей і

зайнятість населення країни. Іншим прикладом може

бути обстеження суб'єктів малого бізнесу в Україні.

Мета — якомога ретельніше вивчити стан виробничо�

фінансової діяльності підприємств малого бізнесу за�

ради сприяння їх подальшому розвитку в Україні.

ВИСНОВКИ
Дослідження чисельних теоретичних концепцій роз�

витку малого підприємництва продемонструвало від�

сутність впевненості щодо надання пояснень того, чому

економічну сутність малого підприємництва доцільно

розглядати у єдності наступних двох аспектів:

— по�перше, розкриття економічної сутності мало�

го підприємництва повинно охоплювати його загальні,

типові риси, що характеризують його належність до

підприємницької діяльності;

— по�друге, мале підприємництво слід аналізувати

як специфічний, особливий підвид підприємництва.
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