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Досліджено особливості процесу становлення і розвитку малого підприємництва в 

Україні, виявлені глибинні недоліки діючого фінансового механізму, зокрема негативного 

впливу чинної податкової системи на темпи розвитку цього сектору економіки. На 

підставі аналізу міжнародного досвіду запропоновані напрями та методи удосконалення 

фінансового механізму стимулювання розвитку малого підприємництва в Україні. 

Исследованы особенности становления и развития малого предпринимательства в 

Украине, найдены глубинные недостатки действующего финансового механизма, в том 

числе отрицательного влияния действующей налоговой системы на динамику развития 

этого сектора экономики. На основании анализа мирового опыта предложены 

направления и методы усовершенствования финансового механизма стимулирования 

развития малого предпринимательства в Украине. 

Features of the small entrepreneurship establishment and development were explored. 

There also were exposed some significant disadvantages of the operating financial mechanism, 

especially the negative influence of the valid tax system on the growth rate of this particular 

sector of economy. The critical analysis of the domestic experience of tax administration by the 

bodies of tax service of Ukraine is conducted. The basic problems that affect negatively on small 

entrepreneurship development are indicated. There were developed economic-mathematical 

models of the strategic and tactical influence on the declining of tax impact level on the small 

entrepreneurship that will provide constant growth of state budget income as a result of clear 

taxation and the reduction of the shadow economy value. Based on the analysis of the 

international experience the ways and methods of the financial mechanism of the small 

entrepreneurship development stimulation were proposed. 
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Податковий кодекс, система оподаткування, податкові пільги. 

Вступ. Світовий досвід і практика господарювання показують, що 

найважливішою компонентою ринкової економіки є існування та взаємодія 

великих, середніх та малих підприємств, їх оптимальне співвідношення. 

Найбільш динамічним елементом у структурі ринкового господарства є мале 

підприємництво. 

Про роль і можливості малого підприємництва свідчить позитивний 

досвід країн з розвинутою ринковою економікою, таких, як США, Італія, 



 

 

 

Японія, Великобританія, Німеччина, Франція, Нідерланди та інших країн. 

Кількість малих підприємств у цих країнах становить до 90-95% від загальної 

кількості, на їх частку припадає 50-70% виробництва валового національного 

продукту, в них зайнято більше ніж 60% працездатного населення [3, с.12]. 

Сьогодні сектор малого підприємництва в Україні не відіграє належної 

ролі. За даними Держкомстату України станом на 2009 р. кількість малих 

підприємств на 10 000 осіб наявного населення в Україні дорівнює 82, що у 11 

разів менше, ніж у країнах ЄС і майже у 19 разів менше, ніж у США. В 2009 р. 

частка працівників малих підприємств у загальній кількості зайнятих в 

Україні становила 34,5%, а у країнах ЄС - 72%, в Японії – 78%, США – 54%. 

Обсяг виробництва малого підприємництва України у ВВП у 7-9 разів 

менший, ніж у згаданих країнах і дорівнює 7,5% [13, с.83]. 

Дієвим важелем регулювання та стимулювання діяльності малих 

підприємств у країнах з розвинутою ринковою економікою є фінансовий 

механізм і зокрема податкова політика, за допомогою якої досить ефективно 

розв’язуються проблеми цілеспрямованого розвитку підприємницької 

активності. 

В Україні податкова політика, що проводиться, є непослідовною. Хоча 

з моменту проголошення незалежності України постійно ведеться робота з 

удосконалення податкової системи, але й досі вона не відповідає світовим 

стандартам,  не стимулює виробництво, а виконує лише фіскальну функцію. 

Закони про податки часто приймаються поспіхом, без належного 

обгрунтування і розрахунків очікуваних наслідків від їх впровадження.  

Недостатній рівень розвитку в Україні фінансової інфраструктури та 

надмірний податковий тиск, часті зміни законодавства є основними 

чинниками, що обумовлюють незадовільний стан розвитку малого 

підприємництва в Україні та змушують підприємців переходити до тіньової 

економіки. Тому питання удосконалення фінансових механізмів 

стимулювання розвитку малого підприємництва, у тому числі удосконалення 

системи оподаткування малих підприємств є надзвичайно актуальними. 

Теоретико-методологічні основи механізмів фінансування 

підприємницької діяльності закладено в працях таких видатних економістів як 

В. Петті, А. Сміт, Д. Рікардо, Д. С. Мілль, Ж. Б. Сей, А. Пігу. Ґрунтовні 

дослідження проблем становлення та реформування фінансової та податкової 

політики України, визначення напрямів проведення податкової реформи, а 

також оцінки податкового потенціалу як окремих регіонів, так і всієї країни 

здійснили такі вітчизняні науковці: В. Андрущенко, В. Вітлінський, 

О. Десятнюк, Є. Калюга, О. Квасовський, В. Кміть, А. Крисоватий, 

Я. Литвиненко, В. Мельник, П. Мельник, С. Міщенко, А. Соколовська, 

О. Тимченко, К. Швабій, С. Юрій, І. Якушик, та інші.  



 

 

 

Постановка завдання. Метою дослідження є виявити глибинні недоліки 

діючого фінансового механізму, зокрема негативного впливу чинної 

податкової системи на темпи розвитку малого підприємництва в Україні та на 

підставі аналізу міжнародного досвіду запропонувати напрями та методи 

удосконалення фінансового механізму стимулювання розвитку цього сектору 

економіки.  

Методологія. У процесі дослідження в роботі використані 

загальнонаукові та спеціальні методи наукового пізнання, що забезпечили 

системний аналіз, формалізацію, порівняння та узагальнення недоліків 

фінансового механізму розвитку малого підприємництва в Україні, зокрема 

чинного до 2011 року податкового законодавства, прийнятого Податкового 

кодексу України та розробку пропозицій щодо напрямів та методів 

удосконалення фінансового механізму стимулювання розвитку малого 

підприємництва в Україні. 

Результати дослідження. Згідно з українським законодавством 

суб'єктами малого підприємництва є: фізичні особи, зареєстровані у 

встановленому законом порядку як суб'єкти підприємницької діяльності; 

юридичні особи – суб'єкти підприємницької діяльності будь-якої 

організаційно-правової форми та форми власності, в яких середньооблікова 

чисельність працюючих за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 

осіб та обсяг річного валового доходу не перевищує 500 000 євро (Закон 

України „Про державну підтримку малого підприємництва”, ст. 1). 

Разом із тим слід зазначити, що питання визначення суб’єкта малого 

підприємництва в Україні в певні часові періоди зазнавало суттєвих змін. Так, 

ще в 1991 р. Законом України „Про підприємства в Україні” було 

встановлено, що до малих підприємств належать новостворені та діючі 

підприємства з числом працюючих: у промисловості та будівництві – до 200 

чол., в інших галузях виробничої сфери – до 50, у науці і науковому 

обслуговуванні – до 100, в галузях невиробничої сфери – до 25, у роздрібній 

торгівлі – до 15 чоловік. В 1998 р. Указом Президента України „Про державну 

підтримку малого підприємництва” до їх числі були віднесені такі, де 

середньооблікова чисельність працюючих за звітний період не перевищує 50 

осіб та обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік не 

перевищує 1 млн. гривень. [8, с. 98]. 

За оцінками експертів Світового банку, тільки у країнах, що 

розвиваються, існує близько 50 визначень малого підприємництва. У різних 

країнах використовують різні класифікаційні ознаки (критерії) віднесення 

підприємства до розряду малих. Так, у Японії такими критеріями вважають 

розмір капіталу, чисельність працюючих та галузеву належність. Згідно з 

чинним законодавством Японії до малих та середніх підприємств відносять 

юридично самостійні підприємства, що мають до 300 робітників, у галузях 



 

 

 

промисловості, будівництва, транспорту, зв’язку, кредиту, комунального 

господарства; до 100 – в оптовій торгівлі; до 50 – в роздрібній торгівлі та 

сфері послуг. У Великобританії у виробничій сфері фірма офіційно 

вважається малою, якщо в ній зайнято до 200 осіб. У більшості ж інших 

секторів економіки основним критерієм визначення малого підприємництва є 

показник річного обороту, який не повинен перевищувати 250 тис. фунтів 

стерлінгів [6, с.74]. 

В Україні найбільш привабливою для малих підприємств була і 

залишається сфера торгівлі та послуг. Так, протягом 2006-2009 рр. 45,4% 

малих підприємств засновано за видом економічної діяльності оптова та 

роздрібна торгівля (включаючи торгівлю транспортними засобами та послуги 

з їх ремонту), 12,1% - операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги 

користувачам, 4,6% - транспорт, у промисловості створено 14,7%, у 

сільському господарстві, мисливстві та лісовому господарстві - 9,6%, у 

будівництві - 7,1% підприємств від загальної кількості новостворених. 

Галузева структура, що склалась за останні роки, практично залишається 

незмінною. Проте у 2009 р. порівняно з 2006 р. на 6,7% зменшилась питома 

вага обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) підприємств, що зайняті 

торгівлею, ремонтом автомобілів, побутових виробів та предметів особистого 

вжитку при незначному зростанні часток обсягу реалізованої продукції (робіт, 

послуг) підприємств, що зайняті у промисловості та операціями з нерухомим 

майном, орендою, інжинірингом та наданням послуг підприємцям  на 2,2% та 

3,8%, відповідно (табл.1).  
 

Таблиця 1 

Обсяг реалізованої продукції суб’єктів малого підприємництва за видами 

економічної діяльності 

 

 2006 2007 2008 2009 

млрд. 

грн. 

у % 

до 

підсум

ку 

млрд. 

грн. 

у % 

до 

підсум

ку 

млрд. 

грн. 

у % 

до 

підсум

ку 

млрд. 

грн. 

у % 

до 

підсу

мку 

Усього 479,2 100,0 593,0 100,0 701,6 100,0 657,6 100,0 

У т.ч. сільське 

господарство, 

мисливство, лісове 

господарство 

10,6 2,2 13,9 2,3 18,2 2,6 21,6 3,3 

Промисловість 39,4 8,2 50,0 8,4 64,0 9,1 61,6 9,4 

Будівництво 28,1 5,9 42,1 7,1 49,0 7,0 39,1 6,0 

Торгівля , 

ремонтом 

автомобілів, 

побутових виробів 

326,6 68,2 382,8 64,5 440,4 62,7 404,5 61,5 



 

 

 

та предметів 

особистого 

вжитку 

Оптова торгівля і 

посередництво в 

оптовій торгівлі 

238,6 49,8 278,8 47,0 311,7 44,4 281,8 42,9 

Операції з 

нерухомим 

майном, орендою, 

інжинірингом та 

наданням послуг 

підприємцям 

36,2 7,6 53,0 8,9 72,4 10,3 75,3 11,4 

Розраховано за даними Держкомстату: «Діяльність суб’єктів малого 

підприємництва». Статистичний збірник, 2010.  

 

Фінансування діяльності малих підприємств залежить від стану та 

співвідношення власних та зовнішніх фінансових ресурсів, які, в свою чергу, 

тісно взаємозалежні, проте аж ніяк повністю на взаємозамінні. Переважання 

за обсягом зовнішніх джерел фінансування говорить про низьку фінансову 

стійкість малого підприємства, що особливо загрозливо в період його 

ліквідації, коли всі ресурси, отримані із зовнішніх джерел на зворотній основі, 

повинні бути повернуті кредиторам. 

Зважаючи на світові показники функціонування сфери малого 

підприємництва в економічно розвинутих країнах, корисним є звернення саме 

до досвіду цих країн щодо механізмів фінансово-кредитного забезпечення 

розвитку малого підприємництва. Разом із тим, враховуючи специфіку 

перехідного періоду, в якому знаходиться Україна, доцільним є вивчення 

також досвіду вирішення аналогічної проблеми в країнах Східної Європи та 

колишнього Радянського Союзу.  

Суттєві кроки у напрямі державної фінансової підтримки малого бізнесу 

зроблені у цих країнах, зокрема, стосовно надання таким підприємствам 

податкових пільг (табл. 2). Одним з вагомих надбань світових систем 

підтримки малого бізнесу є стимулююча податкова система. Зарубіжний 

досвід свідчить, що для збереження стимулів для розвитку малих підприємств 

необхідно знизити загальний рівень податкових платежів і підсилити 

стимулюючу та регулюючу роль податків. При цьому, державна політика 

стимулювання малих підприємств має проводитись з урахуванням 

пріоритетності сфери, в якій існує те чи інше (чи група) мале підприємство. 

Так, у багатьох розвинених країнах податок на прибуток фірми, яка 

займається виробничою діяльністю, не перевищує 20-30% з одночасною 

диференціацією його розміру в залежності від обсягів суми одержуваного 

доходу. У США, наприклад, з доходу до 50 тис. дол. податок стягується в 

розмірі 15%, від 51 до 75 тис. дол. – 25%, з доходу понад 75 тис. дол. – 34 



 

 

 

відсотки [16, с.17]. На відміну від прогресивного податку на прибуток у США, 

в європейських країнах по даному податку для підприємств малого бізнесу 

існують податкові пільги. У Великобританії, наприклад, при загальній ставці 

податку на прибуток 33% для малих підприємств вона становить 25 відсотків. 

Емпіричний аналіз свідчить, що в розвинутих ринкових системах 

співвідношення між малим, середнім і великим бізнесом становить: 70-80%,  

15-25%, 1-5% відповідно (за кількістю підприємств). Проте у деяких країнах 

це співвідношення інше. Наприклад, у Південній Кореї середні фірми 

становлять 4-5%. Натомість помітно висока частка великих компаній – 10-

15%. Така структура має негативні наслідки, оскільки великий бізнес має 

тенденцію до зближення з державними структурами. Інколи він навіть 

замінює їх – замість міністерств з’являються корпорації. Однак на такому 

ґрунті виростає корупція і зловживання. 

У випадку коли в структурі бізнесу певної країни частка великих фірм 

наближається до нуля, економіка цієї країни повинна мати особливу галузеву 

структуру. Можливо, у ній немає металургії, автомобілебудування, 

суднобудування, літакобудування, нафтохімії тощо. 

У таких країнах пріоритетами є туризм, сільське господарство, наука, 

освіта, легка промисловість, будівництво та інше. Наприклад, Швеція, Данія, 

Австрія, Люксембург та інші малі країни Європи будують свою економіку на 

основі наявного потенціалу: природно-кліматичного, паливно-енергетичного, 

індустріального тощо. В Німеччині частка великих фірм (>500 чол.) становить 

всього 0,2%, однак вона зменшилась за рахунок бурхливого розвитку дрібного 

підприємництва [8, с. 37]. 
 

Таблиця 2 

Основні види податкових пільг, що надаються підприємствам малого бізнесу у 

країнах Східної Європи та колишнього Радянського Союзу 

 

Країна Види податкових пільг 

Азербайджан Податкові пільги надаються на 3 роки малим підприємствам, які діють у 

найпродуктивніших сферах економіки; звільняються від податку інвестиції в 

обладнання, нові технології та навчання працівників 

Вірменія Податкові пільги на 2 роки отримують лише малі підприємства у сфері 

виробництва та сільського господарства 

Естонія Малі підприємства не користуються податковими пільгами 

Латвія Малі підприємства сплачують лише 20% податку на прибуток, а також 

користуються спрощеними процедурами бухгалтерського обліку; держава 

також здійснює для них субсидіювання позик; малі підприємства, в яких 

оборот менший, ніж 10 000 латів, не сплачують податок на додану вартість 

Литва Звільняються від 70% податку на 2 роки (50% надалі) підприємства, де 

працює не більше як 50 чол. та річний прибуток не перевищує 500 тис. літів 

Молдова Мікропідприємства звільняються від податку на період до 5 років (3 роки у 



 

 

 

сфері послуг) і сплачують зменшену суму податків протягом наступних 2 

років, якщо вони реінвестують хоча б 80% зекономлених на податках коштів 

у подальшу діяльність. Малі підприємства сплачують також лише 50% мита 

на експорт та імпорт; отримують позики за низькими відсотками, гранти 

Росія Звільняються від податку на прибуток на 2 роки ті підприємства, які 

виробляють товари народного споживання, будівельні матеріали та 

займаються будівництвом; забезпечуються знижки при сплаті податку на 

наступні 2 роки; звільняється від оподаткування прибуток, який 

спрямовується на оновлення та реконструкцію основних фондів; надаються 

податкові пільги банкам і страховим організаціям, які кредитують та 

страхують малі підприємства 

Румунія Малі підприємства звільняються від податку на додану вартість з оборотом 

менш, ніж 100 тис. дол. США. 

Словаччина Надаються пільгові позички, гарантії під них відшкодовують відсотки по 

кредитах 

Словенія Малі підприємства звільняються на 4 роки від податку на прибуток. 

Угорщина Малі підприємства звільняються від сплати податку на прибуток, 

користуються спрощеною схемою бухгалтерського обліку 

Узбекистан Надаються податкові пільги для новостворених малих підприємств 

Чехія З 1993 року введено податок на додану вартість та ліквідовані податкові 

пільги для новостворених малих підприємств; проте держава надає 

безпроцентні кредити для проектів, що передбачають передавання 

технології, кредитні субсидії, допомогу у виплаті відсотків по позичках. 

Примітка. За даними: Investment and Development  Economic Transition in Eastern Europe and 

the Former Soviet Union, European Bank for Reconstruction and Development, Transition 

Report, 2006. 

 

За стандартами ЄС, частка малих та середніх підприємств (із кількістю 

працюючих до 250 осіб) має становити більше 89% загальної кількості 

підприємств країни (в Україні цей показник не перевищує 63%), що є однією з 

умов, які мають виконати країни – кандидати на вступ до ЄС. За таким 

показником як „кількість малих підприємств на тисячу населення” Україна 

значно відстає не тільки від розвинених країнах, але й від інших країн з 

перехідною економікою (рис. 1). 

В результаті аналізу світового досвіду встановлено, що у всіх 

економічно розвинутих країнах держава на макроекономічному рівні бере 

участь у створенні необхідних умов для становлення, функціонування та 

розвитку малого підприємництва. 



 

 

 

Найважливішими важелями державної фінансової підтримки малого 

підприємництва мають стати прямі і непрямі методи. 

Рис. 1. Кількість малих підприємств на тисячу населення в країнах світу та в Україні 

 

Слід зазначити, що тенденції реґіонального розвитку малих підприємств 

в Україні характеризуються значною нерівномірністю. Так, в 2009 р. в м. 

Києві на 10 тис. чоловік наявного населення припадає 258 підприємств, в 

Автономній Республіці Крим і  Харківській області – по 83, в Миколаївській 

області – 71, Львівській – 79, Закарпатській та Херсонській – 57, в м. 

Севастополі – 87 підприємства. Найнижчий показник кількості малих 

підприємств у розрахунку на 10 тис. чоловік наявного населення в 2009 р. 

мають Тернопільська (44 підприємства), Вінницька - 46 та Волинська - 47 

(табл. 3).   

Таблиця 3 

Кількість малих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення за реґіонами 

  

2006 

 

2007 

 

2008 

 

2009 

2009 у% до 

середнього по 

Україні* 

Україна 72 76 72 75 х 

Автономна Республіка Крим 82 86 81 83 110,7 

області      

Вінницька 49 50 44 46 61,3 

Волинська 49 50 45 47 62,5 
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Дніпропетровська 68 72 69 71 94,7 

Донецька 61 63 54 55 73,3 

Житомирська 49 50 45 51 68,0 

Закарпатська 64 63 51 57 76,0 

Запорізька 69 75 74 77 102,7 

Івано-Франківська 57 58 54 57 76,0 

Київська 70 77 72 76 101,3 

Кіровоградська 56 58 53 55 73,3 

Луганська 49 52 49 49 65,3 

Львівська 72 76 75 79 105,3 

Миколаївська 72 77 68 71 94,7 

Одеська 74 80 82 88 117,3 

Полтавська 57 61 60 63 84,0 

Рівненська 45 46 41 46 61,3 

Сумська 52 52 51 52 69,3 

Тернопільська 42 45 39 44 58,7 

Харківська 75 80 81 83 110,7 

Херсонська 60 62 53 57 76,0 

Хмельницька 49 51 45 48 64,0 

Черкаська 48 51 51 55 73,3 

Чернівецька 49 51 44 50 66,7 

Чернігівська 47 50 50 52 69,3 

м. Київ 240 267 243 258 344,0 

м. Севастополь 77 87 87 87 116,0 

*Розраховано за даними Держкомстату України: «Діяльність суб’єктів малого 

підприємництва». Статистичний збірник, 2010.  

 

Складним є фінансовий стан підприємств малого бізнесу. Так, якщо у 

2007 р. 36,4% малих підприємств були збиткові, то у 2009 р. збитковими стали 

39.9% підприємств. Більше того, у 2009 р. фінансовий результат (сальдо) усіх 

малих підприємств по областям України був від’ємний і склав -21209,9 млн. 

грн., за винятком фінансового результату малих підприємств Луганської 

області, де фінансове сальдо складає 26,0 млн. гривень. Такий незадовільний 

стан розвитку малого підприємництва пов’язаний із низкою проблем, з якими 

стикається підприємець в Україні.  

Чільне місце в системі фінансово-кредитного забезпечення розвитку 

малого підприємництва на регіональному рівні належить діяльності місцевих 

органів влади щодо створення сприятливих умов для доступу суб’єктів малого 

підприємництва до фінансових ресурсів. Найбільш активними у цьому 

напрямі є Вінницька, Запорізька, Закарпатська, Київська, Полтавська, Сумська 

області, де запроваджено системи мікрокредитування та розроблено механізм 

надання короткотермінових позик. Основна підтримка полягає у гарантуванні 

місцевою владою застави, частковому погашенні відсотків за отримані 



 

 

 

кредити в банківській системі, а також наданні пільгових безпроцентних 

кредитів. Перших два елементи найбільш успішно застосовуються у 

Вінницькій області та м. Київ, останній – у Полтавській області. Загалом 

реалізація подібних схем дозволила прокредитувати підприємців в 

Полтавській області на суму 226 млн. грн. і 90,8 тис. дол. США, Черкаській – 

222 млн. грн., Волинській – 210 млн. грн. і 1 млн. дол. США. Крім того, у 

більшості регіонів України (за винятком Криму, Дніпропетровської, 

Луганської, Львівської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської 

областей) завдяки такій схемі з’явилась можливість забезпечити фінансову 

підтримку фермерів загальним обсягом 32,3 млн. гривень. Найбільш активно 

фінансова підтримка фермерам надавалась у Вінницькій, Одеській, 

Полтавській та Черкаській областях – відповідно по 11,8; 5,1; 4,4 та 3,0 млн. 

гривень. 

В той же час, в рамках дії регіональних програм органи місцевого 

самоврядування окремих регіонів для вирішення внутрішніх економічних 

проблем ще недостатньо залучають суб’єктів малого бізнесу до участі у 

конкурсах (тендерах) по закупівлі товарів, на виробництво продукції, 

виконання робіт, надання послуг. В таких регіонах як Донецька, 

Тернопільська, Івано-Франківська, Чернігівська, Чернівецька, Херсонська 

області відсутня інформація про залучення представників малого бізнесу до 

виконання регіональних або державних замовлень, головним чином через 

відсутність подібних програм.  

Черговою формою державної та регіональної політики у сфері малого 

підприємництва є удосконалення податкової системи та застосування 

спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності. 

Аналізуючи податкову систему України в цілому, що діяла до 2011 

року, можна зробити загалом досить невтішний висновок – вона була 

антистимулюючою по відношенню до бізнесу, в тому числі і малого.  

Структура податкових надходжень в Україні також несправедлива. У 

доходах до загальнодержавного бюджету протягом тривалого часу (2006-2010 

рр.) домінували: ПДВ — 36,7- 67,7%, податок на прибуток — 21,0-25,0%, 

акцизний збір — 6,5- 4,3%, Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні 

операції — 6,2- 3,8%. У структурі місцевих бюджетів найбільша частина 

надходжень забезпечував податок з доходів фізичних осіб — 79,4-74,8%. 

Фактично декілька податків і зборів: ПДВ, податок на прибуток підприємств, 

податок на доходи з фізичних осіб і акцизи, давали найбільші надходження.  

І в той же час державний бюджет України щорічно втрачає значні кошти 

від необгрунтованого надання податкових пільг окремим галузям економіки 

та окремим підприємствам. 

Більше того, як показали дослідження, значно більші податкові пільги 

надаються не стратегічним і навіть не виробничим галузям економіки, а 



 

 

 

фінансовому сектору економіки та торгівлі. Так, у машинобудуванні частка 

пільг від загальної суми сплаченого ними податку у 2007 р, складала 0,7%, у 

2008 р. – 2,6%, а у фінансовому секторі – 126,3% та 170,1%, а у торгівлі – 8,2% 

та 3,3%, відповідно. Тобто пільгове оподаткування прибутку надається тим 

сферам економіки, які і без пільг отримують надприбутки. 

Діюча до 2011 року українська податкова система була не тільки 

несправедливою, а й однією з найбільш складних і найменш ефективних не 

тільки серед країн європейського регіону, але й у світовому порівнянні. Це 

підтверджують міжнародні рейтинги, дослідження вітчизняних економістів, а 

також оцінки інвесторів, що працюють в Україні. 

Прийняття Податкового кодексу ВРУ в листопаді 2010 року викликало у 

суспільстві значне протистояння, оскільки його підготовка не базувалась на 

соціально-економічному підгрунтті і уряд, як і в попередні роки, виходив не з 

позиції економічної теорії оподаткування, а з необхідності збільшення 

наповнення державного бюджету країни. Тобто пріоритет надано фіскальній, 

а не стимулюючій функції податків, хоча  уряд стверджував, що в ньому 

передбачено значне зниження податкового тиску шляхом поступового 

зменшення податкових ставок на прибуток підприємств та ПДВ. 

Дійсно у Податковому кодексі кількість податків і зборів зменшено 

(скасовано 22 податки та збори), що частково спростило податкову звітність 

платників податків та сприяло більш чіткому виконанню податковими 

органами своїх контролюючих функцій. Зокрема, впродовж п'яти років 

передбачено знизити податок на прибуток підприємств - з 25% до 16%. 

Власникам компаній з оборотом до трьох мільйонів гривень або для 

новостворених компаній цей податок у ці п'ять років взагалі не потрібно буде 

платити. З 2014 року буде знижено податок на додану вартість з 20% до 17%. 

Протягом 2011 року до внесення змін до розділу ХІV Податкового 

кодексу України в частині оподаткування суб’єктів малого підприємництва 

збережено дію Указу Президента України від 3 липня 1998 року №727 “Про 

спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого 

підприємництва”.  

Одночасно пунктом 139.1.12 Податкового кодексу України передбачено, 

що витрати, понесені у зв’язку із придбанням товарів (робіт, посуг) 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) не враховуються у витратах при визначенні 

оподатковуваного прибутку. Таким чином, цей пункт Податкового кодексу 

призвів до того, що підприємства, які обрали загальну систему оподаткування, 

перестали використовувати товари та послуги, які поставляють чи надають 

фізичні особи-підприємці, що, у свою чергу, спричинило значне зменшення 



 

 

 

кількості малих підприємств, які в масовому порядку вимушені були 

закриватись. 

Спрощену систему оподаткування, обліку та звітності для суб'єктів 

малого підприємництва продовжено спочатку до квітня 2011р., а потім до 

кінця 2011 року поряд з діючою (згідно з Податковим кодексом України) 

загальною системою оподаткування, обліку та звітності. 

З метою оцінки фіскальної ефективності спрощеної системи 

оподаткування, зокрема для підприємців-фізичних осіб проведено 

дослідження (за матеріалами Держкомстату України) за такими показниками: 

величина фактичних надходжень; відношення фактичних надходжень до 

запланованих; еластичність податкових платежів; динамічність податкових 

платежів; податкові надходження на одну особу (рис. 2). Як видно з рис. 2, 

найбільш прибутковими для держави, серед чинних спрощених режимів 

оподаткування підприємницької діяльності фізичних осіб, є сплата єдиного 

податку. Фіксованому податку належить найменша частка у доходах місцевих 

бюджетів, що пояснюється невеликою кількістю його платників та 

відсутністю потенціалу для подальшого розвитку через зниження ролі ринків 

в організації торгівельної галузі вітчизняної економіки.  
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Рис. 2. Зведена діаграма кількості фізичних осіб-підприємців та динаміки податкових 

надходжень від них за 2003-2009 рр. 

 



 

 

 

Як показав аналіз фінансової діяльності малих підприємств у 2009р., їх 

прибутковість була від’ємною та становила -21209,9 млн. грн. збитку (табл. 4). 

Але це ще не найгірший показник порівняно з вкрай високими збитками 2008 

року -37482,2 млн. грн., з якого розпочалася фінансово-економічна криза. 

Частка прибуткових малих підприємств різко зменшилася, починаючи з 2007 

року, за підсумком 2009 р. вона становить лише 60,1%. Найвищий прибуток 

одержано в сфері фінансової діяльності. Найбільших збитків у 2009 понесли 

підприємці, які займалися операціями з нерухомим майном, орендою, 

інжинирінгом та наданням послуг підприємцям, причому тенденція до 

збитковості простежується з 2006 року. 
 

Таблиця 4 

 Фінансові результати діяльності малих підприємств в Україні 2006-2009 роки 

млн. грн. 

 

 

Роки 

Фінансовий 

результат від 

звичайної 

діяльності до 

оподаткування 

Підприємства, які одержали 

прибуток 

Підприємства, які одержали 

збиток 

у % до 

загальної 

кількості під-в 

фінансовий 

результат 

у % до 

загальної 

кількості під-

в 

фінансовий 

результат 

2009 -21209,9 60,1 32952,8 37,3 69501,1 

2008 -37482,2 62,7 32018,9 37,3 69501,1 

2007 5699,1 67,2 25561,8 32,8 19862,2 

2006 5187,1 66,3 19024,3 33,7 13837,2 

Джерело: Статистичні щорічники України за 2007-2010 роки. Державний комітет 
статистики України 

 

Всього з початку запровадження єдиного податку до 2009 р. включно 

фізичні особи-підприємці сплатили 7 757,76 млн. грн. Кожного року за цією 

дохідною частиною бюджету спостерігається перевиконання плану (рис.3). 
  



 

 

 

619,83
439,02

659,74
901,41

1078,12
1254,36

1568,76 1570

844,55
1173,4

1362,34
1265,19 1266,17 1270

0

500

1000

1500

2000

2001 2002 2003 2006 2007 2008 2009

Роки

М
л

н
. 

гр
н

.

0

200

400

600

800

1000

1200

Т
и

с.
 о

сі
б

Єдиний податок з фізичних осіб

Єдиний податок з юридичних осіб

Кількість платників єдиного податку - фізичних осіб

Рис. 3. Динаміка податкових надходжень єдиного податку за 2001-2009рр. 

 

20 жовтня 2011 року Верховна Рада України внесла чергові зміни до 

Податкового кодексу України стосовно спрощеної системи оподаткування, які 

набудуть чинності з 1 січня 2012 року. Згідно з цими змінами суб'єкти 

господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку 

та звітності, поділяються на 4 групи платників єдиного податку:  

1) перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю 

найманих осіб, які здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з 

торгових місць на ринках і/або здійснюють господарську діяльність з надання 

побутових послуг населенню, і обсяг доходів яких протягом календарного 

року не перевищує 150 тис. грн;  

2) друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську 

діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платники єдиного 

податку та/або населенню, виробництво та продаж товарів, діяльність у сфері 

ресторанного господарства за умови, що протягом календарного року 

відповідають сукупності наступних критеріїв: не  використовують працю 

найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у  трудових 

відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб; обсяг  доходу не перевищує 1 

млн грн. Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб - підприємців, 

які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди і оцінки 

нерухомого майна. Такі фізичні особи - підприємці відносяться виключно до 

третьої групі платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, 

установленим для третьої групи; 

3) третя група - фізичні особи - підприємці, які протягом календарного 

року відповідають сукупності наступних критеріїв: не використовують працю 

найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових 

відносинах, одночасно не перевищує 20 осіб; обсяг доходу не перевищує 3 

млн. грн; 



 

 

 

4) четверта група - юридичні особи - суб'єкти господарювання будь-якої 

організаційно-правової форми, які протягом календарного року відповідають 

сукупності наступних критеріїв: середня учетность кількості працівників не 

перевищує 50 осіб; обсяг доходу не перевищує 5 млн грн.   

При цьому підвищено граничний обсяг доходу, при якому можливе 

застосування спрощеної системи оподаткування (для фізичних осіб - з 500 тис. 

грн. до 3 млн. грн., для юридичних осіб - з 1 млн. до 5 млн. грн.). Введено 

відсоткову ставку єдиного податку: 3% від доходу для фізичних осіб з 

обсягом доходу до 3 млн. грн. за умови сплати ПДВ, 5% від доходу - без 

сплати ПДВ (у діючому законодавстві така норма відсутня). Скасовано 

обмеження відносити на витрати платника податку на прибуток витрати на 

придбання товарів (робіт, послуг) у фізичних осіб - платників єдиного 

податку;  надано фізичним особам - платникам єдиного податку право 

реєструватись платниками ПДВ. Скасовано 50-відсоткову надбавку, що 

застосовується до фіксованих ставок єдиного податку за кожного найманого 

працівника (у діючому законодавстві - за кожну найману особу додатково 

сплачується 50% ставки податку). 

Міжнародний досвід економічно розвинутих країн показує, що не 

надмірне, а помірне оподаткування суб’єктів малого та середнього бізнесу 

сприяє становленню та розвитку потужної держави. І лише добровільне 

перерахування всіма громадянами країни податків є запорукою їх вільної 

підприємницької діяльності й гарантія зростаючих економічних і фінансових 

можливостей держави. Прикладом тому можуть бути скандинавські країни, де 

податковий тиск є також відносно досить високий, але кожен громадянин цих 

країн добросовісно сплачує податки, оскільки податкова система там чітка і 

справедлива, а державні видатки (на відміну від України) повністю 

контролюються громадкістю. 

Прийняті Верховною Радою України 20 жовтня 2011 року зміни до 

Податкового кодексу стосовно спрощеної системи оподаткування є лише 

коригуванням тієї системи, яка є сьогодні. Тобто переходу, приміром, до 

принципів західної моделі спрощеного оподаткування не відбулося, але 

загалом це є кроком вперед порівняно з тим, що було раніше. Тобто 

зазначеними змінами до Податкового кодексу стосовно спрощенців вдалося  

знайти певний баланс між побажаннями уряду обмежити можливі 

зловживання і побажаннями підприємців мати більші можливості ведення 

бізнесу в рамках цієї системи оподаткування. 

Вважаємо, що податкова політика малих підприємств повинна включати 

перевірену досвідом країн розвинутої економіки систему пільг: 

диференційована система оподаткування в залежності від величини обороту, - 

“податкові інвестиційні кредити” на засоби, що направляються на розширене 

виробництво за рахунок власних ресурсів, податкові скидки на прибуток, 



 

 

 

пільгове формування спеціальних цільових резервних фондів за рахунок 

неоподаткованого прибутку, пільгове оподаткування оновленого асортименту 

продукції, система стимулюючих заходів по потоку інвестицій в компанії, які 

спеціалізуються на фінансуванні невеликих фірм з інноваційними 

технологіями.  

Наприклад, Японія застосовує податок на прибуток в розмірі 42%, але 

для малого бізнесу - 30%. Англія відповідно 35% і 29%. В США 

використовують диференційований підхід до оподаткування прибутку. Перші 

50 тис. дол. прибутку обкладаються податком 15%, прибуток від 50 тис. до 75 

тис. дол. - за ставкою 25%, прибуток більше 75 тис. дол. - 34%. У Франції 

протягом перших 5 років роботи фірми ставка податку зменшується на 50%. 

Вдвічі меншою є ставка податку для підприємців Німеччини, щорічний 

прибуток яких не перевищує 3 млн. марок. Уряд Японії і Швеції дозволяє 

компаніям створювати за рахунок неоподаткованого прибутку фонд 

спеціального призначення для фінансування майбутніх інвестицій. Шведські 

фірми мають змогу відкладати половину прибутку в такі фонди, зберігаючи ці 

кошти у формі безпроцентних вкладів в банку і використовуючи їх по мірі 

необхідності. Податкова політика Японії передбачає пільги не тільки на 

затрати, але й на результати виробництва. Така продукція, як математичне 

забезпечення ЕОМ цілком не оподатковується. Товари-новинки впродовж 

трьох років після впровадження в обсязі 20% також звільняються від податку.  

Ефективне фінансування малого підприємництва сприятиме його 

розвитку, підвищенню ефективності діяльності цього важливого сектору 

економіки, що, в свою чергу, дозволить швидше  капіталізувати малий та 

середній бізнес, а це сприятиме становленню потужного середнього класу 

громадян України, який забезпечить економічну та політичну стабільність в 

державі та її сталий розвиток.  

Висновки. З огляду на неоднозначність економічних і соціальних 

наслідків ринкових трансформацій щодо розвитку сектору такого 

підприємництва в Україні його дослідження на сучасному етапі є важливим 

теоретичним і надзвичайно актуальним теоретичним завданням. 

Сьогодні в Україні лише задекларована всебічна підтримка малого 

підприємництва з боку держави. Практичну підтримку з боку держави 

отримують лише окремі "номенклатурні" малі підприємства, зокрема 

надається державна фінансова допомога в рамках відповідних державних 

цільових програм за рахунок бюджетних коштів. Проте порядок надання цієї 

фінансової допомоги не є прозорим, а тому ці програми не стали дійовими 

інструментами фінансової підтримки малих підприємств, що пов`язано з 

незначними фінансовими можливостями, викликаними обмеженими 

ресурсами бюджетної системи. Тобто, державна фінансова підтримка малого 

бізнесу  в Україні не носить системного і масштабного характеру. Вважаємо, 



 

 

 

що уряд має розширити діяльність і перейти від спонсорства окремих 

суб’єктів малого підприємництва до реального стимулятора, регулятора та 

контролера цього важливого сектору економіки.  

Іншим напрямком державної підтримки є пільги в оподаткуванні, які 

надані малим підприємствам чинним законодавством, зокрема спрощене 

оподаткування. Проте, як показали дослідження, єдиний податок має як 

переваги, так і недоліки. Основною перевагою введення єдиного податку є 

спрощення системи оподаткування, обліку та звітності малих підприємств. А 

основним недоліком є те, що платникам податків за спрощеною системою 

стає невигідно розширювати свою діяльність оскільки чинним законодавством 

передбачається обмеження максимального рівня обсягів реалізації, при яких 

мале підприємство може застосовувати спрощену систему оподаткування. 

Крім того, у малих підприємств обмежений доступ до національного та 

іноземного ринків фінансових кредитів, що також стримує їх розвиток. 

Верховна Рада України 20 жовтня 2011 року внесла чергові зміни до 

Податкового кодексу України стосовно спрощеної системи оподаткування, які 

передбачено запровадити з 2012 року. З метою стимулювання 

підприємницької діяльності в Україні підвищено граничний обсяг доходу, при 

якому можливе застосування спрощеної системи оподаткування (для фізичних 

осіб - з 500 тис. грн. до 3 млн. грн., для юридичних осіб - з 1млн. до 5 млн. 

грн.). Зменшено також відсоткову ставку єдиного податку: 3% від доходу для 

фізичних осіб з обсягом доходу до 3 млн. грн. за умови сплати ПДВ, 5% від 

доходу - без сплати ПДВ (у діючому законодавстві така норма відсутня). 

Скасовано обмеження відносити на витрати платника податку на прибуток 

витрати на придбання товарів (робіт, послуг) у фізичних осіб - платників 

єдиного податку; надано фізичним особам - платникам єдиного податку право 

реєструватись платниками ПДВ. Проте, вважаємо, згадані зміни до 

Податкового кодексу стосовно спрощеної системи оподаткування є лише 

коригуванням тієї системи, яка є сьогодні, а переходу до принципів західної 

моделі спрощеного оподаткування не відбулося. Тобто зазначеними змінами 

вдалося знайти певний баланс між побажаннями уряду обмежити можливі 

зловживання і побажаннями підприємців мати більші можливості ведення 

бізнесу в рамках цієї системи оподаткування. Міжнародний досвід економічно 

розвинутих країн показує, що не надмірне, а помірне оподаткування суб’єктів 

малого та середнього бізнесу сприяє становленню та розвитку потужної 

держави. І лише добровільне перерахування всіма громадянами країни 

податків є запорукою їх вільної підприємницької діяльності й гарантія 

зростаючих економічних і фінансових можливостей держави. Прикладом тому 

можуть бути скандинавські країни, де податковий тиск є також відносно 

досить високий, але кожен громадянин цих країн добросовісно сплачує 



 

 

 

податки, оскільки податкова система там чітка і справедлива, а державні 

видатки (на відміну від України) повністю контролюються громадкістю. 

При подальшому реформуванні податкової системи України доцільно 

використати світовий досвід оподаткування малих підприємств. В країнах з 

розвинутою ринковою економікою малим підприємствам надаються такі 

пільги: 1) оподаткування прибутку малих підприємств за зниженими 

податковими ставками; 2) не оподатковуються створені за рахунок прибутку 

фонди спеціального призначення; 3) пільги при стягнені податку на прибуток 

підприємств у розмірі частки капіталовкладень у нове устаткування, 

будівництво; 4) диференційований підхід до застосування податку на 

прибуток, податку на додану вартість, прибуткового податку; 5) створення 

резерву, який не оподатковується; 6) застосування механізму нарахування 

прискореної амортизації.  

Іншою проблемою щодо забезпечення фінансовими ресурсами малих 

підприємств є потреба у фінансовому інституті, який сприяв би руху 

тимчасово вільних коштів у розпорядження суб`єктів малого бізнесу. Існуючи 

фінансові інститути не орієнтовані на інтереси малих підприємств. Банки 

надають коротко та середньо термінові кредити здебільшого тривало діючим 

підприємствам під заставу, яка набагато переважає надану позику, що 

перешкоджає використанню малими підприємствами коштів цих установ.  

Специфіка забезпечення малих підприємств фінансовими ресурсами 

полягає у використанні неординарних методів фінансування. До них слід 

віднести: мікрокредитування, лізинг, факторинг, франчайзинг та венчурне 

фінансування. Мікрокредитування спрямоване на фінансування і надання 

допомоги найменшим підприємствам.  

Подальшого дослідження потребує розробка організаційних механізмів 

зменшення невиправдано високого рівня централізації виробництва за 

рахунок подальшого розвитку малого та середнього бізнесу, що дозволить, на 

наш погляд, в період виникнення кризових ситуацій значно послабити 

соціальну напругу в суспільстві при мінімальному втручанні держави.  
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