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У статті розглянуто показники розвитку 
суб’єктів малого підприємництва в Україні 
протягом 2010–2016 рр. Висвітлено осо-
бливості оподаткування суб’єктів малого 
бізнесу в різних країнах. Визначено проблеми 
застосування спрощеної системи оподатку-
вання в Україні й шляхи їх вирішення з ураху-
ванням досвіду економічно розвинених країн 
світу. 
Ключові слова: суб’єкт малого підприєм-
ництва, спрощена система оподаткування, 
єдиний податок.

В статье рассмотрены показатели раз-
вития субъектов малого предпринима-
тельства в Украине в течение 2010–2016 
гг. Освещены особенности налогообло-
жения субъектов малого бизнеса в раз-
личных странах. Определены проблемы 

использования упрощенной системы нало-
гообложения в Украине и пути их решения 
с учетом опыта экономически развитых 
стран мира. 
Ключевые слова: субъект малого предпри-
нимательства, упрощенная система нало-
гообложения, единый налог.

The article examines the indicators of develop-
ment of small entrepreneurship in Ukraine during 
2010-2016. The peculiarities of taxation of sub-
jects of small business in different countries are 
highlighted. The problems of application of the 
simplified taxation system in Ukraine and ways of 
their solution taking into account the experience 
of economically developed countries of the world 
ar e determined.
Key words: small business entity, simplified 
taxation system, single tax.

Постановка проблеми. Важливим елемен-
том сучасної системи гоcподaрювaння є мaле 
підприємництво. Сектор малого бізнесу здійcнює 
іcтотний вплив нa економіку крaїн cвіту і виcтупaє 
невід’ємним cуб’єктом ринку. Проте його розви-
ток в Україні стримується такими факторами, 
як: недосконалість законодавчої бази, висо-
кий податковий тиск, недоcтaтня фінaнcово-
кредитнa та мaйновa підтримкa, відcутніcть 
дієвого механізму реалізації держaвної політики 
сприяння малому бізнеcу. Порівняно із зарубіж-
ними крaїнaми суб’єкти малого підприємництва 
в Україні функціонують у несприятливих умовах 
й у своїй діяльності стикаються з цілою низкою 
проблем, які потребують вирішення нa різних рів-
нях. Найбільш вагомою серед них є необхідність 
удосконалення системи оподаткування cуб’єктів 
малого підприємництвa.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вивченню оcобливоcтей оподаткування малого біз-
несу в Укрaїні тa за кордоном присвятили чисельні 
наукові прaці В. Андрущенко, О. Бондaренко, З. Вар-
налій, В. Завгородній, А. Крисоватий, Х. Кондрaтко, 
В. Кміть, Л. Ловінська, О. Малишкін, М. Слатвин-
ська, О. Фурcін, В. Швець, С. Юрій тa інші вчені.

Теоретико-методологічні засади запрова-
дження спрощеної системи оподаткування у сфері 
малого бізнесу обґрунтовано в роботах О. Васи-
лика, А. Гальчинського, В. Геєця, В. Кравченка, 
М. Крупки та ін. 

Згадана система оподаткування є важли-
вою передумовою ефективного функціону-
вання суб’єктів малого підприємництва. Так, 
Н.М. Ногінова [1, с. 262] вважає, що за умови чин-
ного податкового законодавства в Україні вона 
є оптимальним способом стягнення податків із 
малого бізнесу, оскільки загальна система сплати 

податків є надто складною й обтяжливою. Однак і 
спрощена система не позбавлена недоліків. Для її 
усунення автор пропонує наблизити норми подат-
кового права до вимог ЄС, підвищити публічність 
і прозорість діяльності органів податкової служби, 
посилити регуляційний вплив податкової системи 
за рахунок упровадження ефективних податкових 
інструментів стимулювання пріоритетних сфер 
діяльності (аграрного сектора, інноваційної діяль-
ності, енергозбереження тощо).

На думку Н.С. Носань [2, с. 48], у сучасних умо-
вах спостерігається зниження мотивації підприєм-
ницької діяльності, викривлення механізму непря-
мого оподаткування, перенесення податкового 
навантаження на споживачів товарів та послуг, 
що вимагає зосередитися на соціальній спрямо-
ваності та фіскальній справедливості спрощеної 
системи оподаткування для сприяння ефективній 
діяльності малих підприємств.

На необхідності вдосконалення податкового 
навантаження щодо справляння єдиного податку 
та низки інших податків у системі оподаткування 
суб’єктів малого бізнесу наголошує Г.Т. Михаль-
чинець [3, с. 82]. Для активізації інвестиційної 
діяльності він пропонує впровадити стимулюючу 
модель податку на прибуток із відповідним меха-
нізмом його адміністрування, ввести за прикладом 
європейських країн диференційовану ставку для 
прибутку, що реінвестується в операційну та інвес-
тиційну діяльність. 

Звертають увагу на недосконалість та обтяж-
ливість системи оподаткування, адміністративні 
перешкоди у сфері підприємництва, неврегу-
льованість питань фінансування і кредитування, 
обмеженість доступу до кредитних та інших фінан-
сових ресурсів, низький рівень державної фінан-
сової допомоги, слабкий розвиток інфраструктури, 
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Таблиця 1
Динаміка кількості суб’єктів малого підприємництва в Україні за 2010–2016 рр.
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2010 2183928 2162004 99,00 357241 16,36 1804763 82,64
2011 1701620 1679902 98,72 354283 20,82 1325619 77,90
2012 1600127 1578879 98,67 344048 21,50 1234831 77,17
2013 1722070 1702201 98,84 373809 21,71 1328392 77,14
2014 1932161 1915046 99,11 324598 16,80 1590448 82,31
2015 1974318 1958385 99,19 327814 16,60 1630571 82,59
2016 1865530 1850034 99,17 291154 15,61 1558880 83,56

Джерело: розроблено авторами за [8, с. 452]

брак дієвої державної підтримки малого підпри-
ємництва у своїх роботах Г.О. Поліщук [4, с. 2], 
С.Є. Пиріжок, Л.Г. Олійник [5, с. 253].

Змістовний аналіз спрощеної системи оподат-
кування та пропозиції щодо її реформування пред-
ставлено в роботі М.І. Черепанина [6, с. 1000]. На 
його думку, зміни в умовах оподаткування малого 
бізнесу варто розпочати з удосконалення меха-
нізму недопущення фіктивних підприємств чи 
послуг. Наступним етапом реформування має 
стати зміна бази оподаткування на суму отри-
маних платником доходів для груп, ставка яких 
нараховується на мінімальну заробітну плату. Це 
сприятиме подальшому коригуванню ставок та 
кола суб’єктів, що застосовують спрощене опо-
даткування.

Систематизуючи зарубіжний досвід оподат-
кування суб’єктів малого підприємництва (СМП), 
М.О. Слатвинська [7, с. 146–166] запропонувала 
модель, яка описує залежність кількості безро-
бітного населення від податкового навантаження 
на СМП і дає можливість розробити методичні 
підходи до прогнозування економічних наслідків 
застосування спрощеної системи оподаткування.

Враховуючи значний науковий доробок нау-
ковців, систематизуючи матеріали проведених 
досліджень, установлено, що процес оптимізації 
податкового навантаження в Україні та створення 
ефективної системи оподаткування суб’єктів 
малого підприємництва з урахуванням передового 
досвіду країн світу потребує подальшого розгляду 
та вдосконалення. Це зумовлює актуальність та 
практичну значимість вибраної теми дослідження.

Постановка завдання. Метою статті є уза-
гальнення світового досвіду розвитку та оподат-
кування малого підприємництва і розроблення 

пропозицій щодо його впровадження в податкову 
систему України.

Виклaд основного мaтеріaлу дослідження. Важ-
ливим показником, що характеризує сучасну світову 
ринкову економіку, є оптимальне співвідношення 
і взаємодія підприємств великого, середнього та 
малого бізнесу. Вибір Україною європейської моделі 
подальшого економічного зростання зумовлює 
необхідність розроблення стратегії розвитку малого 
бізнесу як одного з пріоритетних напрямів.

Мале підприємництво більшості країн світу 
відіграє значну роль у створенні валового націо-
нального продукту, суттєво забезпечує зайнятість 
населення, створює конкуренцію серед товарови-
робників, стимулює впровадження у виробництво 
досягнень науково-технічного прогресу, підвищує 
економічний потенціал регіонів, забезпечує полі-
тичну та соціальну стабільність системи господа-
рювання і добробут суспільства.

Незважаючи на низку прийнятих норматив-
них документів, розвиток малого бізнесу в Україні 
здійснюється у несприятливому макро- і мікро-
середовищі, що не дає змоги суб’єктам малого 
підприємництва (СМП) повною мірою виконувати 
функції, які покладає на них суспільство. Дина-
міка показників, що характеризують розвиток СМП 
в Україні протягом 2010−2016 рр. (табл. 1), свід-
чить, що кількість суб’єктів малого підприємни-
цтва постійно змінювалася, проте їх питома вага у 
загальній кількості суб’єктів господарювання зали-
шалася на рівні 98–99%. Частка ж малих підпри-
ємств із 2013 р. постійно зменшувалася до 15,61% 
у 2016 р.

Обсяг реалізованої продукції малими підпри-
ємствами в 2010–2016 рр. майже постійно зрос-
тав (лише в 2013 р. відбулося незначне падіння), 
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натомість кількість зайнятих працівників зменшу-
валася, і лише в 2016 р. відбулося її незначне 
збільшення (табл. 2). Аналіз обсягу реалізова-
ної продукції (товарів, послуг) малими підприєм-
ствами в 2016 р. за видами економічної діяльності 
показав, що пріоритетними сферами для них і 
надалі залишаються оптова та роздрібна торгівля, 
ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 
(38,8%), промисловість (36,2%), сільське, лісове 
та рибне господарство (6,5%), транспорт (5,8%), 
будівництво (2,7%). Аутсайдерами залишаються 
освіта (0,04%) і мистецтво, спорт, розваги та від-
починок (0,08%) [8, с. 454–461]. 

Представлені в табл. 1 та 2 показники не від-
повідають рівню економічно розвинених країнах 
Європи, де сьогодні малі підприємства становлять 
70–90% від загальної кількості підприємств, їх вне-
сок у ВВП знаходиться у межах 50–62%, питома 
вага працівників, зайнятих на них, перевищує 40% 
(табл. 3). 

Така ситуація значною мірою зумовлена відсут-
ністю дієвої державної підтримки суб’єктів малого 
підприємства в Україні, тоді як у більшості країн 
світу цьому питанню приділяється належна увага. 

Розвиток малого підприємництва в економічно 
розвинених державах забезпечується систематич-
ною комплексною підтримкою з боку уряду (уряд 

США, наприклад, щорічно виділяє малому бізнесу 
гранти майже на 30 млрд. дол.). Окрім того, пред-
метом особливої уваги є система оподаткування 
представників малого бізнесу. Механізми нараху-
вання і сплати податків формуються по-різному. 
Наприклад, у Сполучених Штатах Америки відсут-
ній особливий податковий режим для малих під-
приємств. Однак для них передбачена спрощена 
процедура обліку та звітності оподатковуваного 
прибутку за прогресивною шкалою:

– оподатковуваний прибуток до 50 тис. дол. – 
15%;

– від 50 тис. дол. до 75 тис. дол. – 25%;
– від 75 тис. дол. до 10 млн. дол. – 34%;
– понад 10 млн. дол. – 35%.
У Великобританії новостворені підприємства 

починають сплачувати податки тільки після досяг-
нення активної фази роботи, а величина та кіль-
кість податків, які сплачують малі підприємства, 
менші (за стандартної ставки 35% ставка для 
малих підприємств становить 27%), процедура 
оподаткування значно простіша, ніж для великих 
підприємств. Окрім того, використовується про-
гресивне оподаткування прибутків корпорацій: 
ставки податків для корпорацій із меншими дохо-
дами менші, ніж для корпорацій із великими дохо-
дами [11, с. 53–54]. Це стимулює створення малих 

Таблиця 2
Динаміка обсягу реалізованої продукції та кількості  

зайнятих працівників малих підприємств в Україні за 2010–2016 рр.

Рік
Обсяг реалізованої продукції Кількість зайнятих працівників

млн. грн. у % до загального 
обсягу реалізації тис. осіб у % до загальної кількості 

зайнятих працівників 
2010 568267,1 16,9 2164,6 27,2
2011 607782,4 15,2 2091,5 26,9
2012 672653,4 16,0 2051,3 26,7
2013 670272,0 16,6 2010,7 27,1
2014 705000,5 16,9 1686,9 26,8
2015 937112,8 18,2 1576,4 26,8
2016 1224550,8 19,7 1609,6 27,9

Таблиця 3 
Розвиток малого підприємництва в країнах ринкової економіки

Країни
Кількість малих 

підприємств, 
тис. од.

Кількість малих 
підприємств на 

1 тис. населення

Зайнято на малих 
підприємствах, 

млн. ос.

Частка малих 
підприємств 
у загальній 

кількості 
зайнятих, %

Частка малих 
підприємств у 
ВВП країни, %

Великобританія 2630 46 13,6 49 50–53 
Німеччина 2290 37 18,5 46 50–54 
Італія 3920 68 16,8 73 57–60 
Франція 1980 35 15,2 54 55–62 
Японія 5738/6450 49,6 39,5 88/78 52-55
США 19300 74,2 70,2 54 50-52
Україна 291 6,83 1,61 27,9 15%

Джерело: розроблено авторами за [9; 10]
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підприємств та всебічно підтримує їх діяльність, 
застосовуючи пільгові умови оподаткування. Для 
високотехнічних галузей та капіталовкладень у 
будівництво і придбання основних засобів також 
передбачено пільги з оподаткування. Разом зі 
зниженням ставки податку на прибуток малих під-
приємств зменшено податок на інвестиції в нові 
сфери малого бізнесу, особливо пов’язані з висо-
ким ступенем ризику.

Велику підтримку малим і середнім підприєм-
ствам надає уряд Німеччини через систему кре-
дитів і субсидій. Із бюджету федерації та земель 
їм надаються пільгові інвестиційні кредити, осо-
бливо під час запровадження високотехнологіч-
них виробництв, кредити для створення власних 
підприємств. Державна підтримка малого бізнесу 
спрямована передусім на забезпечення його 
фінансової самостійності. У федеральній про-
грамі субсидування малих і середніх підприємств 
передбачена стаття допомоги для підвищення 
частки власних коштів у розмірі 30% усіх субсидій. 
Особам, що створюють нові підприємства, нада-
ються кредити строком до 20 років. Уряд Німеч-
чини розробив концепцію стимулювання наукових 
досліджень на малих і середніх підприємствах. 
Велике значення надається інформаційним і кон-
сультаційним послугам у нових галузях технології, 
перебудові професійного навчання, особливо під-
вищенню кваліфікації кадрів, зайнятих інноваці-
ями [10, с. 95].

У Франції для підтримки малого бізнесу впро-
ваджено податкові пільги для сприяння науково-
технічному прогресу, розширенню експорту тощо. 
Наприклад, передбачене пільгове оподаткування 
для новостворених акціонерних товариств (про-
тягом перших двох років не сплачується податок, 
на третій рік оподатковується 25% прибутку, на 
четвертий – 50%, на п’ятий – 75%, починаючи із 
шостого року – 100% прибутку), застосовується 
податковий кредит для підприємств, що здійсню-
ють фахову підготовку кадрів, діють спеціальні 
(спрощені) податкові режими залежно від вели-
чини обороту малих та середніх підприємств. Малі 
підприємства не подають декларації про пода-
ток на додану вартість, проте виплачують при-
буткові податки, рівень яких залежить від сфери 
діяльності (торговельні операції, послуги тощо) 
[12, с. 228]. За спрощеного податкового режиму 
застосовується спрощена форма звітності, яка 
включає дані про баланс, основні засоби, розмір 
інвестицій та фінансові результати діяльності. Під-
приємства, що надають послуги, можуть зменшити 
свій оподатковуваний дохід, якщо пройдуть пере-
вірку в офіційного аудитора. До обліку та звітності 
суб’єктів малого бізнесу висуваються менш жор-
сткі вимоги порівняно з великими підприємствами. 

Правове положення малого підприємництва в 
Японії регулюється системою спеціальних зако-

нів, а також положеннями про пільги для малих 
підприємств у податковому, зовнішньоторговому 
та галузевому законодавстві.

Для фінансування малих підприємств Італії, 
їх технічної модернізації, підготовки кадрів, упро-
вадження системи контролю над якістю продук-
ції, дієвої підтримки на зовнішніх ринках щорічно 
виділяється 1 570 млрд. лір. Особлива увага при-
діляється менш розвиненим південним районам. 
Тут новостворені малі промислові підприємства 
протягом 10 років не платять податок на при-
буток і місцеві податки. Пільгове оподаткування 
діє й для створених із метою модернізації малих 
підприємств фінансових компаній. Поряд із піль-
говим оподаткуванням система державної під-
тримки малого підприємництва в Італії містить 
також цільове субсидування і пільгове кредиту-
вання.

У Швеції відсутні будь-які спеціальні подат-
кові режими для малих та середніх підпри-
ємств. До всіх підприємств застосовується одна 
й та ж податкова база, ставки оподаткування і 
зобов’язання з реєстрації, подання документів, 
звітності, платежів. Проте передбачено податкові 
пільги для малих підприємств. Частково звільня-
ються від податку дивіденди підприємства, акції 
яких не котируються на біржі. 

Як свідчить проведений аналіз, більшість 
податкових систем спрямована на полегшення 
податкових умов для малого та середнього бізнесу. 
В Україні це втілено у спрощену систему оподатку-
вання, яка покликана захистити платників від над-
мірного тиску загальної системи. Вона передбачає 
простоту визначення бази оподаткування та роз-
міру податкового зобов‘язання, скорочення показ-
ників звітності. Проте застосування даної системи 
на практиці має певні недоліки, що перешкоджа-
ють її ефективності, серед них: вузька сфера 
розповсюдження; незацікавленість підприємств 
у переході на спрощену систему оподаткування; 
застосування різних режимів оподаткування для 
фізичних та юридичних осіб; неможливість засто-
сування спрощених процедур оподаткування для 
підприємств, які на незначну суму перевищують 
поріг за масштабами діяльності; використання 
платників єдиного податку для мінімізації подат-
кових зобов’язань підприємств, які застосовують 
загальний режим оподаткування.

З урахуванням світового досвіду для усунення 
названих недоліків необхідно здійснити комплекс 
заходів: 

– збільшити межу виручки від реалізації про-
дукції, товарів, робіт та послуг для застосування 
спрощеної системи оподаткування; 

– запровадити диференційовані податкові 
ставки залежно від бази оподаткування; 

– збільшити перелік видів діяльності, для яких 
не застосовується спрощена система оподатку-
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вання, для запобігання схемам мінімізації подат-
кових платежів суб’єктами малого бізнесу; 

– посилити штрафні санкції з покарання за 
порушення податкового законодавства; 

– включити єдиний соціальний внесок до 
складу єдиного податку. 

Висновки з проведеного дослідження. Спро-
щена система оподаткування – найбільш дієвий 
напрям державної підтримки розвитку малого під-
приємництва в Україні. Для підвищення ефектив-
ності її застосування країна має активно впрова-
джувати міжнародний досвід. Перспективи розвитку 
спрощеної системи оподаткування у цьому напрямі 
стануть предметом подальших досліджень.
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