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Інформація про розвиток підприємництва впродовж І кварталу 2011 року 

 

Станом на 01.04.2011р. в м. Івано-Франківську зареєстровано 27412 суб’єктів 

підприємницької діяльності – юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, що на 322, 

або майже на 2%, більше ніж станом на 01.04.2010р. Кількість зареєстрованих юридичних 

осіб зросла на 286 і становить 10148, кількість фізичних осіб-підприємців збільшилася на 

36 і досягла 17264. 

Збільшилась кількість зареєстрованих протягом І кварталу 2011 року юридичних 

осіб в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Так, зареєстровано 103 

юридичних осіб (на 29, або на 39,2%, більше ніж за аналогічний період минулого року), 

знято з реєстрації – 31 (на 4, або на 11,4%, менше ніж за аналогічний період минулого 

року).  

Натомість зменшилась кількість зареєстрованих протягом І кварталу 2011 року 

суб’єктів підприємницької діяльності без створення юридичної особи. Так, кількість 

зареєстрованих фізичних осіб-підприємців склала 206 (на 241 або 46,1% менше ніж за 

аналогічний період минулого року), знятих з реєстрації – 496 (на 164 або 49,4% більше 

ніж за аналогічний період минулого року).  

Серед діючих підприємств міста  близько 95% від загальної кількості - це малі 

підприємства. Внесок малих підприємств у загальний обсяг економіки міста складає 

близько 25% (частка продукції, робіт, послуг малих підприємств у загальних обсягах 

реалізації продукції, робіт, послуг по місту). Кількість діючих малих підприємств на 

10 тисяч осіб наявного населення становить 148 одиниць, що є одним з найвищих 

показників по Україні (у 2 рази перевищує середній показник по Україні та в 2,5 рази – по 

Івано-Франківській області). Станом на 01.04.2011р. кількість фізичних осіб-підприємців, 

які сплачують податки, на 10 тисяч осіб наявного населення, становила 598. Частка 

надходжень від суб’єктів малого підприємництва до Зведеного бюджету складає понад 

15%. 

Загалом у сфері малого бізнесу з врахуванням фізичних осіб-підприємців зайнято 

близько 42 тис. осіб. На малих підприємствах міста працює близько 18 тис. осіб (на 

одному малому підприємстві працює в середньому 5 осіб), у фізичних осіб-підприємців –

 понад 6,5 тис. осіб. Кількість нових робочих місць, створених у сфері підприємництва 

протягом І кварталу, становила 1524, що на 162 або майже 12% більше, ніж протягом 

І кварталу 2010 року. Кількість працюючих у підприємців-фізичних осіб станом на 

01.04.2011р. зросла на 542 або майже на 8,5% і становить 6954. 

 

Слід констатувати стійку тенденцію зменшення кількості зареєстрованих фізичних 

осіб-підприємців та фізичних осіб-підприємців, які сплачують податки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Динаміка кількості фізичних осіб-підприємців протягом 2006-2011рр. 

 

 Що стосується розподілу фізичних осіб-підприємців за видами оподаткування 

(загальна система, спрощена система оподаткування, сплата єдиного податку), то при 

зростанні підприємців, які обирають загальну систему оподаткування, зменшується 

кількість тих, які сплачують єдиний та фіксований податок. 
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Рис. 2. Динаміка кількості фізичних осіб-підприємців в розрізі систем оподаткування 

протягом 2006-2011рр. 

 

 В загальній кількості платників податків більше половини припадає тих фізичних 

осіб-підприємців, які обрали особливі способи оподаткування (єдиний, фіксований 

податок). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Структура суб’єктів підприємницької діяльності за видами оподаткування. 

 

 Зменшення кількості фізичних осіб-підприємців, які працюють на спрощеній 

системі оподаткування, зумовлює зниження обсягу надходжень до міського бюджету від 

сплати єдиного та фіксованого податку. 

Станом на 01.04.2011р. обсяг надходжень від фізичних осіб-підприємців –

 платників єдиного податку до місцевого бюджету становив 2028,6 тис. грн. (на 

46,78 тис. грн., або 2,3%, менше ніж у аналогічному періоді минулого року). Обсяг 

надходжень від сплати фізичними особами-підприємцями фіксованого податку становив 

106,1 тис. грн. (на 189,5 тис. грн., або 64,1%, менше ніж у аналогічному періоді минулого 

року). Загалом надходження від сплати вказаних податків скоротилися на 236,3 тис. грн. 

або 10% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. 
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Рис. 4. Динаміка надходжень до бюджету єдиного та фіксованого податку протягом 2006-

2011рр.  

 

 Основним видом діяльності, який обирають фізичні особи-підприємці на 

спрощеній системі оподаткування, є торгівля (оптова та роздрібна). 
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Рис. 5. Структура фізичних осіб-підприємців за видами діяльності 

 

 Окрім кількісних показників розвитку малого бізнесу важливе значення має 

соціальний аспект діяльності фізичних осіб-підприємців, які забезпечують себе роботою, а 

також створюють нові робочі місця. 

 

 

Рис. 6. Кількість найманих працівників, залучених до роботи фізичними особами-

підприємцями. 
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Причинами, через які зменшується кількість фізичних осіб-підприємців, зокрема 

платників єдиного податку та фіксованого податку, впродовж 2009-2011 років, є: 

 

1. Прийняття Постанови КМУ від 14.04.2009р. «Про сплату внесків на 

загальнообов'язкове державне пенсійне страхування фізичними особами -

 суб'єктами підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб 

оподаткування», набранням чинності з 17.07.2010р. Законом України «Про 

внесення змін до законів України «Про Державний бюджет України на 2010 рік» та 

«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», в зв’язку з чим значно 

зросло навантаження на фізичних осіб – підприємців, які обрали особливий спосіб 

оподаткування (фіксований податок, єдиний податок) у вигляді сплати пенсійних 

внесків у розмірі, що не менше мінімального розміру страхового внеску за кожну 

особу. Зокрема, це стосується сплат, крім єдиного/фіксованого податку, єдиного 

соціального внеску, мінімальний розмір якого для фізичних осіб-підприємців не 

може бути меншим ніж 34,7% розміру мінімальної заробітної плати. 

2. Фізичні особи-підприємці, які сплачують єдиний податок, не можуть реєструватися 

платниками ПДВ. 

3. З 01.04.2011р. набрав чинності розділ ІІІ Податкового кодексу України, відповідно 

до якого (стаття 139.1.12) до витрат, що не враховуються при визначенні 

оподатковуваного прибутку відносяться витрати, понесені у зв’язку із придбанням 

товарів (робіт, послуг) та інших матеріальних і нематеріальних активів у фізичної 

особи – підприємця, що сплачує єдиний податок (крім витрат, понесених у зв’язку 

із придбанням робіт, послуг у фізичної особи – платника єдиного податку, яка 

здійснює діяльність у сфері інформатизації). 

 

 

 


