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СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ ОПОДАТКУВАННЯ  
МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 

THE CURRENT STATE OF DEVELOPMENT  
OF SMALL BUSINESS TAXATION IN UKRAINE
Статтю присвячено дослідженню сучасного стану розвитку малого бізнесу та необхідності рефор-

мування спрощеної системи оподаткування, а також визначенню напрямів стимулювання малого бізнесу 
методами державної податкової політики. Розглянуто, що система оподаткування малого бізнесу пред-
ставлена двома формами – загальною або спрощеною, а також виявлено, що єдиний податок є найкращим 
способом оподаткування малих підприємств, тому що загальна система оподаткування є незрозумілою 
й обтяжливою. Проаналізовано ставки єдиного податку за групами, а також динаміку податкових надхо-
джень до місцевих бюджетів як від юридичних, так і від фізичних осіб. З’ясовано, що розвиток малого під-
приємництва можливий лише шляхом поєднання та узгодження різних форм, методів, засобів регулюван-
ня і державної підтримки, а система оподаткування малих підприємств має бути спрямована одночасно і 
на стимулювання розвитку малого бізнесу, і на подальше наповнення бюджетів. Доведено, що звільнення 
підприємства від оподаткування терміном від одного до трьох років за умови реінвестування ним поло-
вини чистого прибутку, має позитивний ефект як на розвиток самого підприємства, так і на зростання 
податкових надходжень від його діяльності до бюджету. Упровадження даного режиму оподаткування в 
Україні сприятиме розвитку малого бізнесу, розширенню виробництва, зростанню зайнятості населення, 
підвищенню конкуренції, переростанню малого бізнесу у середній та великий та, як наслідок, зростанню 
податкових надходжень до бюджету. 

Ключові слова: оподаткування малого бізнесу, спрощена система оподаткування, єдиний податок, 
малий бізнес, система оподаткування, ставка податку, реінвестування.

Статья посвящена исследованию современного состояния развития малого бизнеса и необходимо-
сти реформирования упрощенной системы налогообложения, а также определению направлений стиму-
лирования малого бизнеса методами государственной налоговой политики. Система налогообложения 
малого бизнеса представлена двумя формами – общей или упрощенной, а единый налог является лучшим 
способом налогообложения малых предприятий, так как общая система налогообложения непонятна и 
обременительна. Проанализированы ставки единого налога по группам, а также динамику налоговых 
поступлений в местные бюджеты как от юридических, так и от физических лиц. Установлено, что 
развитие малого предпринимательства возможно лишь путем объединения и согласования различных 
форм, методов, средств регулирования и государственной поддержки, а система налогообложения ма-
лых предприятий должна быть направлена одновременно и на стимулирование развития малого бизнеса, 
и на дальнейшее наполнение бюджетов. Доказано, что освобождение предприятия от налогообложения 
сроком от одного до трех лет при условии реинвестирования ним половины чистой прибыли имеет по-
ложительное влияние как на развитие самого предприятия, так и на рост налоговых поступлений от его 
деятельности в бюджет. Внедрение данного режима налогообложения в Украине будет способствовать 
развитию малого бизнеса, расширению производства, росту занятости населения, повышению конкурен-
ции, перерастанию малого бизнеса в средний и большой и, как следствие, росту налоговых поступлений 
в бюджет.

Ключевые слова: налогообложение малого бизнеса, упрощенная система налогообложения, единый 
налог, малый бизнес, система налогообложения, ставка налога, реинвестирование.
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The article is devoted to the study of the current state of small business development and the need to reform the 
simplified taxation system, as well as to identify areas of stimulation of small business methods of state tax policy. 
It is considered that the taxation of small business is carried out in two forms - general or simplified. There is also 
found a single tax being the best way to tax small businesses because the general system of taxation is unclear and 
burdensome. It is determined that the system of simplified taxation promotes the development of small business 
by simplifying tax accounting and offers recommendations for improving the simplified taxation system in Ukraine.

The rates of the single tax by groups, as well as the dynamics of tax revenues to local budgets from both legal 
entities and individuals are analyzed. It is found that the development of small business is possible only by combi- 
ning and coordinating different forms, methods, means of regulation and state support, and the system of taxation 
of small businesses should be aimed at stimulating the development of small business and further filling budgets. 
Deficiencies in the legal framework related to the development and state support of small business in Ukraine are 
identified and ways to address them are proposed.

It is substantiated that the most important method of influencing the activities of small business is the fiscal mecha- 
nism, which needs to be reformed in the direction of providing favorable conditions for doing business and attracting 
investment by building an incentive tax system. Experience of small business taxation in developed countries and 
new methods of state support that can be implemented in the tax policy of our state are studied.

It is proved that if you exempt companies from taxation for a period of one to three years, provided they reinvest 
half of the net profit has a positive effect on the development of the company and the growth of tax revenues from 
its activities to the budget. The introduction of this tax regime in Ukraine will promote the development of small 
business, expand production, increase employment, increase competition, grow small businesses into medium and 
large and, as a consequence, increase tax revenues.

Keywords: small business taxation, simplified taxation system, single tax, small business, taxation system, tax 
rate, reinvestment.

Постановка проблеми у загальному вигляді та 
її зв’язок із важливими науковими чи практичними 
завданнями. В умовах затяжної кризи розвитку ма-
лого бізнесу заважає ціла низка економічних та ор-
ганізаційних перешкод, де особливу роль відіграють 
значне податкове навантаження та неефективний 
механізм його оподаткування. Мале підприємництво 
є важливою умовою для відновлення економіки краї-
ни після кризи, оскільки воно є вкрай гнучке та може 
миттєво відреагувати на зміни кон’юнктури ринку, 
сприяє регіональному розвитку, створює нові робочі 
місця, формує міцний середній клас, а також є ваго-
мим джерелом податкових надходжень до бюджетів.

Зважаючи на суттєву роль малого бізнесу, його 
розвиток є неможливим без вагомої державної під-
тримки, відповідного нормативно-правового забез-
печення, оподаткування, спрощення вимог до ве-
дення бізнесу і складання звітності, тому виникає 
необхідність у розробленні та реалізації обґрунтова-
ної державної політики підтримки малого бізнесу, пе-
редусім це стосується реформування системи опо-
даткування малих підприємств із метою створення 
сприятливих умов для розширення бізнесу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної проблеми 
і на які спирається автор. Проблеми розвитку опо-
даткування малого бізнесу в Україні досліджували 
численні вітчизняні науковці: В. Батковський, Г. Бі-
лецька, О. Василик, С. Войтко, В. Григоренко, В. Іва-
нов, С. Логвіновська, Г. Михальчинець, Л. Наумова, 
Р. Умєров, С. Юрій, Т. Буй тa ін. Особливо актуаль-
ною є тема про спрощену систему оподаткуван-
ня, яку досліджують такі науковці, як О. Клименко, 
С. Логвіновська, О. Лук’янчикова, С. Тесля, Л. Федо-
ришина та ін. Проте в Україні й досі не було запропо-
новано ефективних методів оподаткування малого 
бізнесу, які б сприяли його розвитку. 

Формулювання цілей статті (постановка завдан-
ня). Мета роботи полягає у дослідженні сучасного 
стану оподаткування малого бізнесу в Україні. 

Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових резуль-
татів. Завдання держави – зорієнтувати податкову 
систему на розвиток малого бізнесу, оскільки він не 
потребує значного стартового капіталу, забезпечує 
оборотність ресурсів та швидко реагує на зміни у 
структурі ринку. Існує два критерії, за якими можна 
визначити, наскільки ефективною є система оподат-
кування в малому бізнесі: 

– вона повинна бути зрозумілою та спрощеною 
для суб'єктів господарювання; 

– повинна забезпечувати достатні податкові над-
ходження для виконання покладених на державу 
функцій, що є важливим для місцевих громад. 

Загалом системи оподаткування для малого біз-
несу, відповідно до Податкового кодексу України 
[9], представлені двома формами: загальною або 
спрощеною. Загальна система оподаткування ґрун-
тується на податку на прибуток (табл. 1). Спрощена 
система оподаткування передбачає поділ платників 
на чотири групи, сплату єдиного податку, має обме-
ження у застосуванні за кількістю працівників, рівнем 
доходу (табл. 2), видами діяльності (табл. 3). 

В Україні система оподаткування застосовується 
з моменту виникнення підприємницької діяльності. 
Її використовують, коли із заявою про реєстрацію 
не було подано заяви про застосування спрощеної 
системи оподаткування. «Умови роботи на загальній 
системі оподаткування встановлені ст. 177 Податко-
вого кодексу України [9]. Податок на прибуток спла-
чується за ставкою 18%. Також підприємства, які 
працюють на загальній системі оподаткування, спла-
чують єдиний соціальний внесок (22%) і військовий 
збір у розмірі 1,5% від чистого доходу». 

На нашу думку, єдиний податок є найкращим 
способом оподаткування малого бізнесу, тому що 
загальна система оподаткування є незрозумілою 
й обтяжливою. Показники роботи малого бізнесу в 
Україні свідчать, що вони не можуть належним чи-
ном виконувати податкові зобов’язання. Спрощена 
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система оподаткування (ССО) в Україні – це особли-
вий механізм справляння податків та зборів, який за-
ймається встановленням заміни сплати окремих по-
датків та зборів на сплату єдиного податку [7, с. 183].

Спрощена система оподаткування має певні пе-
реваги: звільняє від сплати окремих видів податків, 
таких як податок на прибуток, податок на доходи фі-
зичних осіб, ПДВ, земельний податок і т. д.; надання 
права вибору сплати ПДВ; спрощення бухгалтер-
ського обліку та фінансової звітності. ССО неодно-
разово змінювалася з часу свого запровадження, ці 
зміни стосувалися ставки єдиного податку, торкали-
ся порядку його нарахування, переліку податків, які 
замінялися єдиним податком, критеріїв надання під-
приємствам та фізичним особам – підприємцям пра-
ва на використання ССО.

Спрощена система оподаткування, обліку та звіт-
ності була запроваджена у липні 1998 р. з метою за-
хисту законних інтересів суб’єктів малого підприєм-
ництва й як захід щодо їх легалізації. Дана система 
не одразу набула поширення серед підприємців у 

зв’язку з низьким порогом щодо отримання доходів 
у 200 тис грн. У червні 1999 р. до єдиного податку 
внесли зміни. Було піднято граничний обсяг виручки 
для фізичних осіб до 500 тис грн, юридичних осіб – 
до 1 млн грн. У більш-менш незмінному стані єдиний 
податок функціонував до 2011 р. У результаті комп-
ромісу чинний механізм єдиного податку було унор-
мовано у Главі 1 Розділу ХIV Податкового кодексу 
України [9].

У Законі України «Про державний бюджет Украї-
ни на 2021 рік» [12], прийнятому Верховною Радою, 
який набирає чинності з 1 січня 2021 р., передбачено 
прожитковий мінімум для працездатних осіб на рівні 
2 270 грн, а мінімальна зарплата (МЗП) – 6 тис грн. 
Відповідно, ставки єдиного податку становитимуть: 
для першої групи платників єдиного податку – в меж-
ах до 10% розміру прожиткового мінімуму – не біль-
ше 227 грн на місяць (2 270 грн х 10%)); для другої 
групи платників єдиного податку – в межах до 20% 
розміру мінімальної заробітної плати (до 1 200 грн на 
місяць (6000 х 20%)) (табл. 4).

Таблиця 1
Системи оподаткування для малого бізнесу в Україні станом на 2020 р. [9]

№ 
з/п Критерій

Система оподаткування

Загальна
Спрощена

Платник 1 
групи

Платник  
2 групи

Платник 3 
групи

Платник  
4 групи

1 Ставки 
податку

Податок на доходи 
18%, ЄСВ – 22% та 

військовий збір 1,5%

Єдиний податок: 
від 1 до 10% 
прожиткового 

мінімуму

Єдиний податок: 
від 2 до 20% МЗ

Єдиний податок 
від доходу:  
3% і ПДВ;  

5% без ПДВ

Єдиний 
податок, ставка 

залежить від 
виду земельної 

ділянки

2
Реєстрація 
платником 

ПДВ

За обсягу 
оподатковуваних 

операцій 1 млн грн  
є платником ПДВ

Не є платниками 
ПДВ

Не є платниками 
ПДВ

За ставкою 3% 
є платниками 

ПДВ, за 
ставкою 5% не є 
платниками ПДВ

Не є платниками 
ПДВ

3 Звітний 
період

Календарний рік  
чи квартал Календарний рік Календарний квартал

4
Порядок 
подання 
звітності

Декларація про 
доходи подається 

раз на рік не 
пізніше ніж 9 лютого 

наступного року

Податкова декларація 
подається раз на рік протягом 60 

календарних днів після закінчення 
звітного року

Декларація 
подається 

щокварталу 
протягом 40 к.д 
після закінчення 
звітного кварталу

Податкова 
звітність 

подається 
не пізніше 
20 лютого 

наступного року

Таблиця 2
Обмеження за обсягом виручки й кількістю працівників під час застосування  

системи оподаткування суб’єктами малого підприємництва
Система оподаткування Обмеження за обсягом виручки й кількістю працівників

Загальна Немає обмежень за обсягом виручки й кількістю працівників

Спрощена

Платники 1-ї групи Обсяг доходу протягом року не перевищувати 300 тис грн. Можна працювати 
самостійно без найманих працівників

Платники 2-ї групи Обсяг доходу протягом року не перевищувати 5,4 млн грн. Можна працювати 
перебувати не більше ніж 10 осіб

Платники 3-ї групи Обсяг доходу протягом року не повинен перевищувати 7,2 млн грн. Немає 
обмежень за кількістю працівників

Спрощена Платники 4-ї групи Немає обмежень за обсягом виручки й кількістю працівників для юридичних 
осіб. Фізичні особи можуть працювати тільки самостійно

Джерело: розроблено на основі Податкового кодексу України [9]
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ЄСВ із мінімальної заробітної плати зросте до 
1 320 грн (6000 х 22%). Варто зазначити, що за од-
ного найманого працівника потрібно буде платити 
2 490 грн., а саме: ЄСВ – 1 320 грн, що становить 
22% від окладу; ПДФО – 1 080 грн (18% від окладу) 
та 90 грн. (1,5% від окладу). 

Єдиний податок належить до місцевих податків, 
фіксовані ставки єдиного податку встановлюють-
ся сільськими, селищними та міськими радами для 
фізичних осіб – підприємців, які здійснюють госпо-
дарську діяльність, залежно від виду господарської 
діяльності, з розрахунку на календарний місяць та 
надходить до місцевого бюджету.

В умовах кризових явищ в економіці, як свідчить 
досвід, малі підприємства є найбільш уразливими з 
огляду на обмеженість фінансових ресурсів на про-

тивагу великим компаніям. Серед податкових над-
ходжень до місцевих бюджетів в Україні найбільше 
значення відводиться податку на землю, який є у 
складі місцевого податку на майно, та єдиному по-
датку, динаміка останнього представлена у табл. 5.

За офіційною статистикою малий бізнес в Укра-
їні, як і в розвинутих країнах, становить 97% від 
загальної кількості суб’єктів підприємницької ді-
яльності, частина з яких (близько 25%) не здійснює 
підприємницької діяльності [3]. На відміну від роз-
винутих країн частка малого бізнесу у ВВП України 
становить менше 25%, частка у зайнятості – 34–38%  
(табл. 6).

Отже, єдиний податок є найкращим методом 
стягнення податків із малого бізнесу, як показало до-
слідження, загальна система оподаткування є над-

Таблиця 3
Обмеження за видами діяльності під час застосування системи оподаткування  

суб’єктами малого підприємництва
Система оподаткування Обмеження за обсягом виручки й кількістю працівників

Загальна Немає обмежень за видами діяльності

Спрощена

Платники 1-ї групи
Мають право тільки здійснювати роздрібну торгівлю товарами на ринку й 
надавати побутові послуги населенню за затвердженим переліком побутових 
послуг

Платники 2-ї групи

Мають право надавати послуги платникам єдиного податку та/або населенню, 
а також здійснювати виробництво, продаж товарів, діяльність у сфері 
ресторанного господарства.
Заборонено надавати посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та 
оцінювання нерухомого майна, а також провадити діяльність із виробництва, 
постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів із 
дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння 
органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння

Платники 3-ї групи Немає обмежень за видами діяльності

Спрощена Платники 4-ї групи
Немає обмежень за видами діяльності для юридичних осіб. Фізичні 
особи можуть здійснювати винятково вирощування, відгодовування 
сільськогосподарської продукції, збирання, вилов, переробку такої власно 
вирощеної або відгодованої продукції та її продаж

Джерело: розроблено на основі Податкового кодексу України [9]

Таблиця 4
Ставки єдиного податку за групами у 2020 р.

Система 
оподаткування Єдиний податок

ЄСВ
(22% від 

мінімальної 
заробітної плати)

ПДФО
(податок 
надоходи 

фізичних осіб)

Військовий 
збір

Всього  
за місяць:

1 група єдиного 
податку

227 грн
(до 10% від ПМ) 1320 грн не сплачується не сплачується 1547 грн

2 група єдиного 
податку

1200 грн
(до 20% від МЗ) 1320 грн не сплачується не сплачується 2520 грн

3 група єдиного 
податку (без ПДВ) 5% від доходу 1320 грн не сплачується не сплачується 1320 грн

+5% від доходу

3 група єдиного 
податку (з ПДВ)

3% від доходу
+ 20% ПДВ 1320 грн не сплачується не сплачується

1320 грн
+3% від доходу

+20% ПДВ

4 група єдиного 
податку

сільськогосподарські товаровиробники з часткою с/г товаровиробництва за попередній 
податковий рік дорівнює або перевищує 75%. Ставка залежить від виду земельної ділянки 

0,19–6,33% бази оподаткування

За найманого 
працівника не сплачується 1320 грн

(22% від окладу)
1080

(18% від 
окладу)

90 грн
(1,5% від 
окладу)

2490 грн
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то складною й обтяжливою. За останні дев’ять ро-
ків питома вага єдиного податку у доходах місцевих 
бюджетів зросла з 2,3% у 2010 р. до 10,2% у 2018 р. 
передусім за рахунок збільшення надходжень від 
фізичних осіб – підприємців. Проте це відбувається 
не за рахунок кількісного збільшення чи кращої фі-
нансової стійкості малого бізнесу, а тільки за рахунок 
збільшення єдиного податку відповідно до інфляцій-
них процесів. Ще однією причиною збільшення об-
сягу цих надходжень стало віднесення до платників 
єдиного податку сільськогосподарських товарови-
робників, у яких частка за попередній податковий рік 
дорівнює або перевищує 79%. 

Розвиток малого підприємництва можливий лише 
шляхом поєднання та узгодження різних форм, ме-
тодів, засобів регулювання і державної підтримки.

Основними кроками держави на шляху підтримки 
розвитку малого бізнесу є вдосконалення спрощеної 
системи бухгалтерського обліку та звітності, органі-
зація фінансової підтримки малого бізнесу та забез-
печення малих підприємств інформацією та підго-
товленими кадрами [10, с. 82–85].

Основою у фінансовій підтримці малого бізнесу 
повинно бути нормативно-правове забезпечення.  
На загальнодержавному рівні підтримка мало-
го бізнесу гарантується Законом «Про розвиток та 
державну підтримку малого і середнього підпри-
ємництва в Україні», відповідно до якого «держава 
гарантує фінансову, інформаційну, консультаційну 
підтримку, у тому числі підтримку у сфері іннова-
цій, науки і промислового виробництва, підтримку 
суб’єктів малого і середнього підприємництва, що 
провадять експортну діяльність, підтримку у сфері 

підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації 
управлінських кадрів та кадрів ведення бізнесу» [13]. 

Проте прийняття закону замало для розвитку 
малого бізнесу, важливими є контроль його впрова-
дження, прозорість виділення коштів, їх цільове ви-
користання, відсутність корупції тощо. Неефектив-
ність державної програми стимулювання розвитку 
малого бізнесу в Україні спричиняє повільне підви-
щення частки сектору малого бізнесу у виробництві 
ВВП і зайнятості. Реалізація економічного потенці-
алу малих підприємств багато в чому залежить від 
можливостей їх фінансування, у тому числі боргово-
го, і саме недостатнім доступом підприємств малого 
та середнього бізнесу до банківських ресурсів зазви-
чай пояснюють слабкий розвиток приватного підпри-
ємництва в Україні. 

Одним із варіантів підтримки малого бізнесу може 
бути створення спеціалізованих консультативних 
центрів, що надавали б вичерпну інформацію малим 
підприємцям; організували б програми підготовки та 
перепідготовки кадрів, покращували б освітні стан-
дарти за напрямами підготовки, що стосуються біз-
несу та підприємництва [10, с. 83].

Організація фінансової підтримки малого бізне-
су є найважливішим кроком державної допомоги. 
В Україні кредитування малих підприємств комер-
ційними банками знаходиться на низькому рівні 
розвитку. Станом на 01.01.2018 сукупний портфель 
кредитів, виданих малим та середнім фірмам, дорів-
нював 55 млрд грн, а це лише 5% загального порт-
феля кредитів, виданих банками юридичним осо-
бам. Зважаючи на те, що кількість малих та середніх 
підприємств становить 99% усіх підприємств країни, 

Таблиця 5
Динаміка надходжень єдиного податку до місцевих бюджетів, у 2010–2018 рр., млрд грн [5]

Показники 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Місцеві бюджети (без міжбюджетних трансфертів) 
млрд грн, у т. ч 75,8 73,3 80,5 86,5 100,8 105,2 101,1 120,5 170,6

Єдиний податок, млрд грн 1,7 1,8 1,9 1,9 2,1 6,7 7,5 11,0 17,4
Частка єдиного податку у місцевих бюджетах, % 2,3 2,7 2,3 2,3 2,1 6,4 7,4 9,2 10,2
з юридичних осіб, млрд грн 0,8 0,9 0,8 0,8 0,9 1,7 2,1 2,3 3,4
з фізичних осіб, млрд грн 0,9 1,1 1,1 1,3 1,3 4,9 5,5 6,9 10,5
з с/г, млрд грн* - - - - - - - 2,0 3,5

*До єдиного податку був включений з 2015 р., раніше називався «фіксований сільськогосподарський податок»

Таблиця 6
Показники роботи малого бізнесу в Україні протягом 2013–2018 рр. [5]

Показники 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Кількість суб’єктів підприємництва, одиниць
Всього СПД, 1600137 1733070 1934261 1974618 1871530 1805129
малі підприємства 343148 374109 323998 327794 291214 322890
ФОП, з них 1236292 1329143 1592260 1631978 1558961 1467103
середні 351 341 722 317 291 327
малі 1235331 1327992 1591348 1631171 1559180 1465986
Питома вага ФОП, % 77,3 77,4 82,5 82,7 83,7 81,5
Річний темп приросту ФОП, % -6,9 7,7 19,8 2,6 -4,5 -5,9
Малий бізнес 1579179 1703101 1914946 1958415 1850114 1788906
Питома вага малого бізнесу, % 97,7 97,8 98,1 98,2 98,2 98,1
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ця цифра є просто мізерною. При цьому майже дві 
третини кредитів видали всього вісім банків, а креди-
туються переважно юридичні особи [2, с. 59]. 

Держава може сприяти розвитку кредитних відно-
син між малим бізнесом та комерційними банками, 
запровадивши кредитування малого підприємни-
цтва банками під гарантії бюджетних коштів, а та-
кож увести пільгове оподаткування прибутку комер-
ційних банків, одержаного за рахунок кредитування 
малих підприємств, тощо. Ефективним кроком може 
стати також створення спеціального міжбанківсько-
го фонду для кредитування малих підприємств, що 
дасть змогу як знизити ризики та зберегти прибут-
ки для банківських установ, так і знизити відсоткові 
ставки за кредитами для малих фірм та спростити 
процедуру розгляду кредитних заявок [1].

Найважливішим методом впливу на діяльність 
малого бізнесу є фіскальний механізм, який необ-
хідно реформувати у напрямі забезпечення спри-
ятливих умов для ведення бізнесу та залучення ін-
вестицій шляхом побудови стимулюючої податкової 
системи.

Проте під час реформування податкової системи 
варто також звернути увагу на те, що заходи щодо 
зменшення ставок податків та істотного збільшення 
бюджетних видатків із метою стимулювання розви-
тку малого підприємництва є неможливими, оскільки 
зниження податкових ставок як інструмент стимулю-
вання інвестицій в умовах політичної нестабільності 
України не забезпечить бажаних результатів, а лише 
призведе до зменшення й без того обмежених фі-
нансових можливостей бюджетів України. [8, с. 262]. 
Тому надзвичайно складним завданням є стимулю-
вання розвитку малого бізнесу та подальше напо-
внення бюджетів за рахунок податкових надходжень 
від малого підприємництва.

Проаналізувавши сучасний стан малого підпри-
ємництва в Україні, ми дійшли висновку, що стиму-
лювати розвиток малого бізнесу необхідно шляхом 
удосконалення спрощеної системи оподаткування. 
Хоча й існують аргументи проти спрощеної системи 
оподаткування, проте її ліквідація не є ефективним 
рішенням, адже вона має велике соціальне значен-
ня у нашій країні. Також необхідно враховувати, що 
скасування спрощеної системи несе ризик переходу 
в «тінь» значної кількості суб’єктів малого підприєм-
ництва, що призведе до зниження рівня розвитку ма-
лого бізнесу та зменшення податкових надходжень 
від єдиного податку до бюджету. Спрощена система 
оподаткування є способом так званої «компромісної 
детінізації»: завдяки наявності такої системи офіцій-
на реєстрація стає відносно більш привабливою по-
рівняно з роботою у цілковитій «тіні», оскільки забез-
печує легальність та мінімальний правовий захист, 
не вимагаючи при цьому ведення обліку та даючи 
змогу сплачувати помірні податки [4]. 

Важливим кроком під час удосконалення спро-
щеної системи оподаткування може бути прив’язка 
диференційованого граничного обсягу виручки до 
розміру мінімальної заробітної плати або до індек-
су інфляції, що дає право переходу на спрощену 
систему оподаткування та визначає приналежність 
суб’єкта підприємництва до тієї чи іншої групи плат-

ників. Такі дії дадуть змогу податковій системі бути 
більш гнучкою та водночас більш стабільною, не 
вносити поправки до Податкового кодексу так часто, 
як це відбувається в останні роки [6].

Особливу увагу необхідно приділяти новоство-
реним малим підприємствам, щоб вони могли до-
сягти істотних фінансових результатів та надалі 
забезпечили б стабільні податкові надходження до 
бюджету. У рамках спрощеної системи оподаткуван-
ня для малих підприємств, що тільки розпочинають 
свою діяльність, необхідно вводити податкові стиму-
ли. Можна диференціювати ставку єдиного подат-
ку, створивши окремі значення для новостворених 
суб’єктів, при цьому не обов’язково створювати нові 
групи платників єдиного податку, а лише впровадити 
систему податкових знижок, що дадуть змогу «мо-
лодшим» підприємствам сплачувати не повну суму 
податку, а певний її відсоток. Але найбільш необ-
хідним для новостворених підприємств та простим 
для адміністрування є повне звільнення від сплати 
податків на термін від одного до трьох років. Такий 
підхід допоможе підприємству досягти фінансової 
стійкості та самостійності, а у середньостроковій 
перспективі забезпечить зростання доходів бюдже-
ту, адже податкові надходження від збільшення ді-
лової активності лише зростатимуть [1].

У розвинутих країнах проблемі оподаткування 
малого бізнесу приділяють значну увагу, спираючись 
на такі переваги, як: легкість впровадження іннова-
цій, мобільність, висока ефективність праці, дохід-
ність вкладеного капіталу, низький термін окупності, 
невеликий рівень затрат ресурсів, конкуренція тощо. 
Для більшості податкових систем характерний тиск 
на підприємництво, тому для малого бізнесу ство-
рення спрощених умов своєї діяльності стало нор-
мою в багатьох країнах.

Аналіз особливостей державної допомоги мало-
му бізнесу в Німеччині, Великобританії, Італії, Японії 
показав, що успіх підприємницької діяльності у цих 
країнах пов'язаний із: наданням державної підтримки 
лише на конкурентній основі; державними гарантія-
ми за кредитами, що надаються комерційними банка-
ми (гарантія 60–90% від суми кредитів); створенням 
мережі спеціальних банків, які обслуговують малий 
бізнес на різних рівнях; стимулюванням інноваційної 
діяльності малих підприємств; застосуванням такої 
системи оподаткування, що стимулює сплачувати, а 
не приховувати податки; спеціальним порядком на-
рахування амортизації; створенням умов для рівного 
доступу усіх підприємців до інформаційних та кон-
сультаційних послуг (особливо у сфері питань опо-
даткування, кредитування та страхування) [11].

На нашу думку, цікавим та привабливим для пе-
реймання є досвід оподаткування малого бізнесу 
таких країн, як Франція, США та Естонія. Спільною 
рисою сфери оподаткування малих підприємств да-
них країн є надання податкових пільг за умови реін-
вестування певної частини прибутку підприємства у 
його власний розвиток. Так, у Франції обов’язковою 
вимогою застосування спрощеного режиму оподат-
кування є те, що підприємство реінвестує частину 
прибутку у свою діяльність і зобов’язується щорічно 
протягом наступних трьох років реінвестувати ту ж 
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саму частку прибутку, яка залишається після сплати 
податків. В Естонії ж оподаткуванню підлягає лише 
той прибуток підприємства, що розподіляється між 
учасниками. Тобто якщо підприємство повністю ре-
інвестує свій прибуток у власну діяльність, податок 
на прибуток не сплачується [1]. 

В Україні ставки єдиного податку порівняно з роз-
винутими країнами відносно невисокі, тому застосу-
вання реінвестування податку замість сплати його 
до бюджету в нашій країні не матиме бажаного ефек-
ту. Тому підтримуємо думку Т. Бугай, що необхідно 
запровадити систему, за якої мале підприємство 
повністю звільняється від оподаткування за умови 
реінвестування щонайменше 50% власного чисто-
го прибутку. У короткостроковій перспективі такий 
крок може погіршити особистий добробут власника 
бізнесу, який не зможе використовувати весь прибу-
ток підприємства для власного споживання, а також 
зменшити податкові надходження до бюджету. Про-
те вже у середньостроковій перспективі за рахунок 
нарощення капіталу підприємства, розширення ви-
робництва та зростання обсягів реалізації продуктів 
чи послуг підвищаться як прибуток фірми, так і по-
даткові відрахування до бюджету [1].

Висновки з цього дослідження і перспективи по-
дальших розвідок. У результаті дослідження на осно-
ві здобутків вітчизняної та зарубіжної науки, а також 
чинного законодавства України та зарубіжних країн і 
практики його реалізації вирішено наукове завдання 
з розкриття сутності оподаткування малого бізнесу, 
досліджено проблеми спрощеної системи оподатку-
вання та сформульовано висновки і пропозиції щодо 
перспектив подальшого реформування оподатку-
вання малого бізнесу:

1. Загалом система оподаткування для малого 
бізнесу представлена двома формами, а саме за-
гальною або спрощеною. Спрощена система опо-
даткування передбачає поділ платників на чотири 
групи, сплату єдиного податку, має обмеження у за-
стосуванні за кількістю працівників, рівнем доходу, 
видами діяльності, тоді загальна система оподатку-
вання ґрунтується на податку на прибуток.

2. Оптимальним способом стягнення податків із 
малого бізнесу визначено єдиний податок, оскільки 
загальна система оподаткування є складною й не-
зрозумілою. За останні дев’ять років питома вага 
єдиного податку у доходах місцевих бюджетів (без 
урахування міжбюджетних трансфертів) зросла з 
2,3% у 2010 р. до 10,2% у 2018 р. передусім за раху-
нок збільшення надходжень від фізичних осіб – під-
приємців. Проте таке явище відбувається не за ра-
хунок кількісного збільшення чи кращої фінансової 
стійкості малого бізнесу, а тільки за рахунок збіль-
шення єдиного податку відповідно до інфляційних 
процесів. Ще однією причиною збільшення обсягу 
цих надходжень стало віднесення до платників єди-
ного податку сільськогосподарських товаровиробни-
ків, у яких частка сільськогосподарського товарови-
робництва за попередній податковий рік дорівнює 
або перевищує 79%. 

3. Оцінюючи особливості, переваги та недоліки 
систем оподаткування суб'єктів малого бізнесу в 
Україні, можна виділити цілу низку вагомих проблем: 

нормативно-правова база оподаткування є склад-
ною, неузгодженою, незрозумілою та надто обтяж-
ливою; немає досконалого механізму нарахування і 
сплати єдиного податку, оскільки він за своєю еконо-
мічною суттю не є єдиним. 

4. Для вирішення проблем пов’язаних з оподат-
куванням малого бізнесу в Україні нами системати-
зовано та запропоновано пропозиції щодо їх подо-
лання, а саме:

– прискорити прийняття Закону України «Про 
малий бізнес», який зміг би визначити та узагальни-
ти організаційно-правові, економічні засади для під-
тримування малого бізнесу, дав би чітке і зрозуміле 
пояснення основних термінів, визначив би централь-
ні напрями державного регулювання та підтримуван-
ня малого бізнесу; 

– прив’язати граничні обсяги виручки, що визна-
чають групу платника податків, до мінімальної зарп-
лати або індексу споживчих цін для їх постійної акту-
алізації; 

– звільнити від оподаткування новостворених 
суб’єктів малого бізнесу або встановити ставки по-
датку, диференційовані за часом існування підпри-
ємства для сприяння новоствореним та новостворе-
ним фірмам; 

– розробити систему ставок єдиного податку, 
диференційовану за видами діяльності підприємств 
для стимулювання суб’єктів, зайнятих у стратегічно 
важливих галузях економіки; 

– розробити та впровадити спрощену систему бух-
галтерського обліку та звітності для малого бізнесу;

– удосконалити антикорупційне законодавство;
– розширити перелік видів діяльності, для яких 

не застосовується спрощена система, щоб запобігти 
схемам мінімізації податкових платежів суб’єктами 
малого підприємництва;

– розробити заходи, які стимулюватимуть креди-
тування й інвестування у малий бізнес, насамперед 
необхідно пришвидшити розроблення, прийняття 
цільових та регіональних програм розвитку та під-
тримки малого бізнесу з потрібним йому фінансовим 
забезпеченням;

– сформувати систему фінансової підтримки ма-
лого бізнесу.
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