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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Розвиток податкової системи України в умовах

інтеграції до ЄС свідчить про необхідність гармонізації
оподаткування з метою забезпечення розвитку торгівлі,
залучення інвестицій, реалізації інноваційної політики.
Вдала податкова система повинна приносити до держав-
ного бюджету достатні надходження, бути справедли-
вою і прозорою, разом з тим вона не повинна бути адмі-
ністративно обтяжливою. В оптимальній податковій си-
стемі має бути акцент на двох ключових аспектах: спра-
ведливості та ефективності.
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Метою дослідження є обгрунтування важливості удосконалення інституційного забезпечення опо-
даткування малого підприємництва в контексті реалізації стратегії соціально-економічного розвитку Ук-
раїни. Статтю присвячено питанням необхідності створення сприятливих інституційних умов оподатку-
вання суб'єктів малого підприємництва в Україні. Здійснено порівняння рейтингу України і Грузії щодо
легкості ведення бізнесу Doing Business 2018 за критерієм "оподаткування". Розглянуто досвід успішної
податкової реформи у Грузії та сучасні перспективи щодо удосконалення оподаткування малого підприє-
мництва. Дано характеристику сучасного етапу реформування податкової системи України в напрямку
покращення бізнес клімату. Зроблено висновки про перспективи удосконалення інституційних умов
оподаткування малого підприємництва в Україні.

Дослідження базується на аналізі інформації з відкритих джерел: чинного законодавства України,
проектів регуляторних актів, публікації вітчизняних та зарубіжних науковців, моніторингу статистич-
них показників. Результати дослідження показали важливість та значення оподаткування малого бізне-
су в формуванні ринкової економіки в Україні.

The purpose of this study is to substantiate the importance of improving the institutional provision of small
business taxation in the context of implementing the strategy of social and economic development of Ukraine.The
article is devoted to the issues of the necessity to create favorable institutional conditions for taxation of small
business entities in Ukraine. Comparison of the ranking of Ukraine and Georgia in Doing Business 2018 in taxation
is analyzed. The experience of Georgia regarding taxation of small business and the possibility of its adaptation
to domestic realities are considered. Conclusions on the prospects of improving institutional conditions of small
businesses taxation in Ukraine are made. This research is based on the analysis of open source information:
current Ukrainian legislation, draft regulatory acts, publications of domestic and foreign scholars, monitoring
of statistical indicators. The results of the research showed the importance and significance of small business
taxation in the formation market economy in Ukraine.
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Головним завданням у реформуванні оподаткуван-
ня має бути створення такої системи, яка б дозволила
зібрати достатньо коштів, необхідних для виконання
основних функцій держави та органів місцевого самовря-
дування, залишаючи при цьому достатньо фінансових
ресурсів суб'єктам господарювання для їхнього функ-
ціонування та розвитку. Важливість податків полягає в
тому, що вони є основним джерелом надходжень до
державного та місцевих бюджетів, виступаючи найваж-
ливішим компонентом бюджетної системи. Використан-
ня державного та місцевих бюджетів, включно з по-
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датковими надходженнями, як правило, вважається
важливим інструментом реалізації державної фінансо-
вої політики уряду щодо виконання своїх соціально-
економічних цілей та завдань.

Україна прагне досягти сталого економічного роз-
витку, інтегруватися до зони вільної торгівлі з країна-
ми Європейського Союзу, забезпечити притік інвестицій
шляхом створення привабливого бізнес-клімату. Щоб
досягнути поставленої мети необхідно провести карди-
нальні реформи направлені на побудову суспільних
інституцій за кращими європейськими зразками, забез-
печити належні умови розвитку підприємництва, чому
може сприяти і податкова система країни. Більш того,
привабливий інвестиційний клімат позитивно впливати-
ме на розвиток малих підприємств, які є важливою скла-
довою частиною вітчизняної економіки.

ОГЛЯД ОСТАННІХ ДЖЕРЕЛ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

У теорію і практику розбудови інституційних умов
оподаткування здійснили вагомий внесок низка зарубі-
жних вчених: Дж. Б'юкенен, Р. Дорнбуш, Дж. М. Кейн-
са, П. Кругман, А. Лаффер, Р.Лукас, Р. Масгрейв, В. Па-
рето, Дж. Сакс, П. Самуельсона, Дж. Стігліц, М. Фрід-
ман, Е. Хансен, Дж. Хікс, Й. Шумпетер та інші.

Незважаючи на те, що питанням формування та
реалізації податкової політики в сфері малого бізнесу
присвячені праці багатьох вітчизняних вчених: З. Вар-
налія, Ю. Іванова, М. Крупки, Л. Лисяк, І. Лук'яненко,
І. Луніної, І. Лютого, А. Соколовської, В. Федосова,
І. Чугунова, К. Швабія та інших, тема інституційного за-
безпечення розвитку малого підприємництва зали-
шається достатньо гострою і актуально.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою дослідження є обгрунтування необхідності

удосконалення інституційного забезпечення оподатку-
вання малого підприємництва в контексті реалізації
стратегії соціально-економічного розвитку України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Підприємницьке середовище для малих підприємств

є більш жорстким, оскільки такі підприємства мають
менший обсяг фінансових ресурсів, обмежені в можли-
востях залучати більш дешеві кредитні ресурси через
вихід на зовнішні ринки позикових коштів, не викорис-
товують переваги від ведення офшорного бізнесу через
міжнародне оподаткування. Ще більш ніж сто років
тому, видатний економіст Й. Шумпетер відмічав
відмінності між великим підприємництвом і можливос-
тями інших підприємців: "Велике підприємство має
більше можливостей раціональнішого розташування та
кращого використання елементів виробництва, а також
кращого розташування самого підприємства" [1, с.133].

Податкове регулювання безпосередньо стосується
кожного підприємця та його фінансово-господарських
операцій. В елементах кожного податку визначається
хто, кому, коли, за яких умов та в якому порядку має
сплачувати податок, а також використання податкових
пільг та санкцій. Все це створює комплекс питань, які
потрібно розв'язувати сучасному підприємцю.

Разом з тим, помилки у використанні інструментів
податкової політики приводять до негативних соціаль-
но-економічних ефектів, стримують реалізацію еконо-
мічного потенціалу суб'єктів господарювання, знижу-
ють доходи населення і компаній, приводять до політич-
них потрясінь. Англійський економіст, вчений Вільям
Петті (William Petty 1623—1687) ще в середині XVII сто-
ліття визначив основні засади податкового законодав-
ства, як то пропорційність оподаткування, ефективне
витрачання зібраних коштів, важливість податкового
контролю, встановлення помірної кількості податків
при низькій вартості запровадження. Він писав, що
"надмірні податки спричиняють злидні і деморалізують

населення" та разом з тим "збір податків має бути лег-
ким, швидким, безболісним [2, с. 32]. На практиці це не
виглядає легкореалізованим завданням.

Поширеним напрямом досліджень в цій сфері є по-
даткові фінанси, напрям що охоплює податкову систе-
му та діяльність фіскальних інститутів, що зумовлюють
її функціонування [3, с. 47]. Варто зазначити, що подат-
кова система відповідає економічній і політичній орга-
нізації держави, її уряду і, що найважливіше, реалізо-
вує законодавчі ініціативи діючої політичної коаліції.

Розвиток малого підприємництва має представляти
один з пріоритетних напрямів державної політики,
спрямованої на зростання економіки країни. Роль ма-
лого підприємництва в економіці важко переоцінити,
воно покликане пом'якшити соціальну напруженість у
суспільстві, створити нові робочі місця, забезпечити
країні необхідну насиченість ринку, сформувати сере-
довище конкуренції й умови для стабільного економіч-
ного розвитку. Більшість розвинених країн заохочує і
підтримує діяльність малих підприємств через широку
мережу фінансових інститутів, використанням різнома-
нітних пільг та преференцій. І хоча в Європейському
союзі дотації приватним компаніям заборонені, це по-
ложення не стосується малого підприємництва, для яко-
го створюються різноманітні програми фінансової
підтримки.

Податкове регулювання в сучасних умовах є еле-
ментом державного макроекономічного регулятора
господарської діяльності, що спрямовується на реалі-
зацію стратегічних пріоритетів розвитку економіки
держави.

В умовах модернізації сфери публічних фінансів в
Україні суттєва увага має бути відведена створенню су-
часної інституційної структури податкового регулю-
вання соціально-економічних процесів. Оскільки по-
датки стосуються кожного, варто відмовитись від
різких кардинальних заходів податкового регулюван-
ня щодо трансформації податкової системи. Суспіль-
ство має відчувати позитивні ефекти від діяльності
органів державної і місцевої влади. Формування інсти-
туційної системи податкового регулювання має відбу-
ватись поступово з проведенням широкої інформацій-
ної кампанії щодо роз'ясненням переваг запропонова-
них заходів.

У цьому контексті корисним є позитивний досвід
Грузії щодо реформування податкової системи, зок-
рема, успішного проведення фіскалізації в подат-
ковій сфері, де за допомогою використання добре
розробленого механізму поєднання податкових сти-
мулів та санкцій вдалось досягти значних фіскаль-
них ефектів. Так, покупців зацікавили отримувати
фіскальні чеки, оскільки щотижня проводились ло-
тереї, де розігрувались цінні призи. Отже, якщо
підприємець був зацікавлений у збільшенні виручки,
він починав використовувати реєстратор розрахун-
кових операцій.

Поряд зі стимулами використовували і жорсткі
санкції як до підприємців, які порушували, розрахун-
кову дисципліну, так і до податківців, які зловжива-
ли посадовими обов'язками. Тобто реформа відбу-
лась не тільки щодо зміни податків, порядку їх на-
рахування, але і у відносинах як між платниками і
контролюючими органами, так і в самих податкових
органах, де запроваджувались нові критерії ефек-
тивності, система мотивації і покарань за непрофес-
ійну поведінку.

Результатом успішної податкової реформи, прове-
деної командою Міхаеля Саакашвілі після приходу до
влади в 2004 році, стало підвищення позиції Грузії в рей-
тингу легкості ведення бізнесу Doing Business, з 112 міс-
ця, яке країна посідала в рейтингу 2005 року (враховує
ситуацію в другій половині 2003 року і першій половині
2004 року, тобто фактично до зміни влади), на 100 пунк-
тів до 12 в 2011 році. Відсоток компаній, які сплачують
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податки, (compliance rate) виріс з 35% до 78—85%. До-
ходи бюджету по відношенню до ВВП збільшилися прак-
тично в два рази, з 16% ВВП у 2003 році до 31% в 2011 році
[4]. Рейтинги України і Грузії за 2018 рік демонструє таб-
лиця 1.

Нещодавно, Міністерство фінансів Грузії в особі
Міністра Мамуки Бахтадзе виступило з новою подат-
ковою ініціативою, яка передбачає встановлення пільго-
вих умов для малих підприємств. Згідно з ініційованою
податковою реформою до категорії малого підприєм-
ництва належатимуть особи, доходи від економічної
діяльності яких не перевищують 500 тисяч ларі в рік (по-
над 200 тисяч доларів), що фактично збільшує межу до-
ходу порівняно з діючою нормою 100 тисяч ларі (понад
40 тисяч доларів) у 5 разів.

Разом з тим, планується зниження ставки податку з
5 % до 1%, скасовуються авансові платежів та запро-
ваджується сплата 1 % податку з обороту за звітний
місяць. Також спрощується облік, проте підприємці зо-
бов'язуються використовувати контрольно-касовий
апарат і товарні накладні. За словами міністра, пільго-
вий податковий режим торкнеться близько 120 тисяч
чоловік і буде задіяний, імовірно, з 1 липня, після зат-
вердження парламентом відповідних законодавчих умов
[5].

Отже, ми спостерігаємо процес реалізації прагнень
грузинської влади покращити умови для власних
підприємців щодо збільшення їх доходів, які оподатко-
вуватимуться за мінімальною ставкою. В Україні існує
аналогічно грузинській спрощена система оподаткуван-
ня малого підприємництва з максимальним доходом, що
підлягає оподаткування за ставкою 5% до 5 млн гривень
(біля 200 тисяч доларів) [6], проте, в окремих колах по-
частішали розмови про скасування спрощеної системи
оподаткування малого бізнесу — єдиного податку, що,
на нашу думку, є несвоєчасно і небезпечно [7].

Як видно з представленого рейтингу за 2018 рік,
Грузія входить до десятки країн з привабливим інве-
стиційним кліматом, в якому за критерієм оподатку-
вання посідає 22 місце, тоді як Україна в загальному
рейтингу знаходиться на 76 місці, а за податками —
на 43. І хоча, вряд чи доцільно повністю копіювати
досвід Грузії з населенням 3,7 млн осіб на українські
терени, проте його варто вивчати з позиції прикладу
проведення успішних податкових реформ на постра-
дянському просторі, де вкрай гостро стоїть пробле-
ма інституційного забезпечення ефективного уряду-
вання.

За таблицею 2 можна відзначити зміну показ-
ників, які визначають легкість ведення бізнесу в Ук-
раїні за останні шість років. Ми можемо констату-
вати значну позитивну динаміку покращення бага-
тьох показників, проте амбітну позицію уряду увій-
ти в 50-перших країн, ще не вдалось здійснити.

Отже, за розглянутий період в Україні покращу-
ються умови ведення бізнесу, зокрема в реєстрації
підприємств та власності, отриманні дозволу на будів-
ництво та оподаткуванні.

Найкращого поступу в податковій сфері вдалося
досягти за рахунок безперервного процесу реформу-
вання податкової системи України. За це період було
модернізовано:

— податок на прибуток підприємств запровад-
жено на основі визначення об'єкту оподаткування
за стандартами бухгалтерського обліку і звітності,
проте цей об'єкт коригується з урахуванням подат-
кових різниць для підприємств з оборотом вище 20
млн грн, що визначено у Податковому кодексі Ук-
раїни [6];

— у 2016 році було суттєво знижено єдиний вне-
сок на загальнообов'язкове державне соціальне стра-
хування до 22% [9] та запроваджено пропорційне опо-
даткування доходів фізичних осіб за ставкою 18%. Та-
кож у 2014 році було запроваджено "тимчасово"

військовий збір за ставкою 1,5% з доходів працівників
якій діє ідо нині, все ж навантаження на фонд оплати
праці працівників скоротилось, що дозволило багатьом
компаніям зменшити витрати;

— з 2015 року запроваджено систему електронно-
го адміністрування ПДВ і успішне її функціонування у
2017 році забезпечило прогрес у вирішенні проблеми
бюджетного відшкодування ПДВ для багатьох
суб'єктів підприємницької діяльності. Система пост-
ійно розвивається і удосконалюється на базі викорис-
тання сучасних інформаційних технологій.

Всі ці заходи дозволили покращити якість податко-
вої системи, що знайшло своє відображення в підви-
щенні рейтингу України за критерієм "оподаткування".
Таблиця 3 демонструє індикатори, що формують пози-
цію країни в питаннях оподаткування.

"Doing Business 2018", який оцінює бізнес середови-
ще в економіках різних країн, показав, що Україна по-
кращила свій загальний рейтинг до 76 місця, і за кри-
терієм оподаткування перебуває на 43 місці, (для по-
рівняння Естонія — 14; Грузія — 22, Німеччина — 41) в
кращому становищі, ніж у Польщі (51 місце), що вва-
жається результатом запровадження електронної сис-
теми адміністрування ПДВ та зниження єдиного соц-
іального внеску [8]. Все ще занадто високою для Украї-
ни є загальна ставка податків і зборів — 37,8%, що фак-
тично відповідає рівню вилучень у розвинутих країнах-
учасницях ОЕСР. Зниження ставок можливе лише за
умови проведення детінізації економіки, розширення
бази оподаткування шляхом залучення інвестицій у ви-
робництво і сферу послуг.

 Фактично за розглянутий період відбулись карди-
нальні зміни в основних податках, які забезпечують по-
даткові надходження до державного та місцевих бюд-
жетів відповідно до Бюджетного кодексу України.
Щодо спрощеної системи оподаткування пропонува-

 Україна Грузія 
Рейтинг по категоріям DB 2018 Рейтинг DB 2018 Рейтинг 
Глобальний рейтинг 76 9 
Реєстрація підприємства 52 4 
Отримання дозволу на 
будівництво 

35 29 

Підключення до системи 
електропостачання 

128 30 

Реєстрація власності 64 4 
Кредитування 29 12 
Захист інвесторів 81 2 
Оподаткування 43 22 
Міжнародна торгівля 119 62 
Забезпечення виконання 
контрактів 

82 7 

Визнання неплатоспроможності 149 57 

Таблиця 1. Рейтинг України та Грузії щодо
інвестиційного клімату у 2018 році

Джерело: побудовано автором на основі [8].

Рейтинг по категорія 
DB 2012 
Рейтинг 

DB 2018 
Рейтинг 

Зміна 
позиції 
рейтингу 

 152 76 +76 
Реєстрація підприємства 112 52 +60 
Отримання дозволу на будівництво 180 35 +135 
Підключення до системи 
електропостачання 

169 128 +41 

Реєстрація власності 166 64 +102 
Кредитування 24 29 -5 
Захист інвесторів 111 81 +30 
Оподаткування 181 43 +138 
Міжнародна торгівля 140 119 +21 
Забезпечення виконання контрактів 44 82 -38 
Визнання неплатоспроможності 156 149 +7 

Таблиця 2. Поступ України у рейтингу інвестиційного
клімату 2012—2018 рр.

Джерело: побудовано автором на основі [8].
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лись заходи щодо її реформування у
2015 році, проте вони не знайшли
підтримки у суспільстві.

Про важливість інституційних пере-
творень у фінансовій системі України
зазначено у монографії "Фінанси Украї-
ни: інституційні перетворення та напря-
ми розвитку" [10], зміни повинні бути не
тільки у ключових державних сферах,
як-от: бюджетно-податкова та грошово-
кредитна політика, а й в формуванні но-
вих суспільних відносин європейського
типу через розвиток приватної ініціати-
ви, створення держави суспільного доб-
робуту.

ВИСНОВКИ
Подальший розвиток системи опо-

даткування суб'єктів малого підприєм-
ництва повинен передбачати створення
таких інституційних умов, які б забезпечили зростання
довіри платників до податкових органів, покращили
умови ведення бізнесу і зниження податкового тиску та
регуляторного навантаження в сфері оподаткування.
Потрібно розробляти комплексні заходи направлені на
удосконалення інформування представників малого
підприємництва щодо очікуваних змін у методології
розрахунку і сплати податків, проводити навчання та
консультації з питань оподаткування щодо попереджен-
ня порушень податкового законодавства. Ставлення по-
даткових органів до суб'єктів малого бізнесу не має но-
сити репресивний характер, з цієї позиції варто вивчи-
ти досвід Німеччини щодо проведення перевірок мало-
го підприємництва раз на 30—50 років.

Пропонуємо удосконалювати оподаткування до-
ходів суб'єктів малого підприємництва на засадах спра-
ведливості та економічної ефективності. Інституційні
зміни в податковій системі мають відбуватись поступо-
во, формуючи у громадян податкову культуру, довіру
до органів державної і місцевої влади, з урахуванням
позитивного досвіду попереднього розвитку в напрям-
ку забезпечення інституційної стійкості суспільства.

Іншим важливим напрямом, який може зіграти роль
у спрощенні податкової системи, є запровадження елек-
тронного документообігу, який підвищує ефективність
податкової служби через скорочення витрат часу на
виконання податкового навантаження. В сфері подат-
кового регулювання особливо відчувається взаємовплив
між соціально-економічним розвитком та державною
податковою політикою.
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Індикатор Україна Грузія 
Європа і 
Центральна 
Азія 

ОЕСР 
Найкраща країна 
у підсумку 

1 2 3 4 5 6 

Платежі (кількість на рік) 5 5 16.5 10.9 
3 (САР, Гонконг, 
Китай) 

Час, затрачений на сплату 
податків (години) 

327.5 269 218.4 160.7 
50 (Естонія) 

Загальна ставка податків і 
зборів* (% від прибутку) 

37.8 16.4 33.1 40.1 
18.47 (32 
Економіки) 

Індекс процедур після 
подачі звітності та сплати 
податків 

85.95 85.89 65.20 83.45 
99.38 (Естонія) 

Таблиця 3. Рейтинг України та Грузії за критерієм "оподаткування"
у 2018 році

Примітка: * Загальна ставка податків і зборів показує розмір податків і обо-

в'язкових відрахувань, які має сплачувати підприємство на другий рік роботи, і

виражається як частка від її комерційного прибутку.

Джерело: Складено автором на основі [8].


