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У статті розглянуто особливості оподаткування малих підприємств, зокрема в умовах застосування 
спрощеної системи оподаткування, її переваги та недоліки. Досліджено напрями реформування вітчизняної 
податкової системи в контексті оподаткування малого бізнесу та запропоновано власні.
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Постановка проблеми. Європейський на-
прям розвитку, який обрала Україна при-

зводить до значної кількості реформ, які спря-
мовані на покращення незадовільного становища 
держави, зокрема і в сфері ведення бізнесу. Малі 
підприємства виступають ключовими суб’єктами 
на ринку в багатьох напрямах, тому потребують 
захисту держави, а постійні зміни та очікування 
погіршення умов ведення бізнесу розхитують і 
без того нестійке становище. Тому до оподатку-
вання суб’єктів малого бізнесу держава змушена 
підійти вкрай відповідально, адже це еластичний 
сектор, який миттєво відреагує на реформуван-
ня. Таким чином замість поліпшення ситуації в 
державі, податкові реформи можуть викликати 
різке погіршення бізнес-клімату, а як наслідок і 
згортання підприємництва, нову хвилю тінізації 
та наростання обурення в суспільстві. 

Аналіз досліджень та публікацій. Теорети-
ко-методологічні основи оподаткування суб’єктів 
малого бізнесу досліджувались багатьма вітчиз-
няними науковцями, зокрема: Андрущенко В.Л., 
Костіна Н.М., Судомир Н.Б., Кміть В.М., Фур-
сін О.О., Ляшко М.В., Острікова Т.Г., Черняко-
ва Т.М., Жолудь Л.О., Майстренко О.В., Ково-
ва І.С. та інші, які аналізували діючу на даний 
час податкову систему та можливості подальшо-
го реформування. 

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Проте досліджуване питання 
не розкрито науковцями в усіх аспектах, які по-
требують уваги. Перспективи впровадження но-
вих реформ потребують постійного дослідження 

та аналізу всіх актуальних шляхів оподаткуван-
ня малого бізнесу, що визначає актуальність да-
ного дослідження.

Мета статті. Виявлення особливостей оподат-
кування суб’єктів малого бізнесу в Україні, ви-
ділення переваг та недоліків в діючій спрощеній 
системі оподаткування, як пріоритету у виборі 
малих підприємств, а також дослідження напря-
мів її реформування.

Виклад основного матеріалу. В умовах рин-
кової економіки склалась тенденція створення 
значної кількості малих підприємств, що стають 
вагомою складовою економіки будь-якої розви-
неної держави. Так, вони не спроможні отримати 
настільки високі прибутки та забезпечити вагомі 
надходження до бюджету держави, проте вони 
сприяють розвитку держави шляхом забезпе-
чення мобільних робочих місць та необхідного 
рівня доходів, що в сукупності на глобальному 
рівні має неабиякий позитивний ефект. Крім того 
малий бізнес забезпечує прибуткову діяльність 
як для фізичних, так і юридичних осіб, значна 
частка яких в подальшому розвивається і дося-
гає більших показників, що сприяє розгортанню 
своєї діяльності, а з тим і збільшення конкурен-
ції на ринку та податкових платежів, які отримає 
від них держава, тому підтримка малого підпри-
ємництва завжди входила в коло інтересів на ма-
кроекономічному рівні. 

Відмітимо, що підходи віднесення суб’єктів гос-
подарювання до малого бізнесу в різних країнах 
відрізняються. Так, для прикладу Європейською 
комісією сюди віднесено суб’єкти господарювання, 
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що використовують працю не більше 50 найманих 
працівників та річний оборот або ж річний баланс 
не перевищує 10 млн.євро. Загалом, в ЄС малим 
бізнесом вважають, якщо залучено до 100 пра-
цівників, у Великобританії – 50, в США – 500. 
В Україні ж до суб’єктів малого підприємництва 
прийнято відносити, якщо середня кількість на-
йманих працівників за рік не більша, аніж 50 осіб 
при отриманому доході до 10 мільйонів євро, ви-
значеним за середньорічним курсом НБУ.

В європейських країнах приділяють значну 
увагу розвитку малого бізнесу, спираючись на такі 
переваги, як: мобільність, висока ефективність 
праці, дохідність вкладеного капіталу, низький 
термін окупності, не великий рівень затрат ресур-
сів, легкість впровадження інновацій, конкуренція 
тощо. Для більшості податкових систем характер-
ний тиск на підприємництво, тому для малого та 
середнього бізнесу створення полегшених умов 
своєї діяльності стало нормою в багатьох країнах. 
Так, в Україні це проявляється в спрощеній систе-
мі оподаткування, яка покликана захистити плат-

ників від надмірного тиску загальної системи. По-
датковий тиск для нашої держави став проблемою, 
котра тягнеться чимало років, а всі спроби реформ 
мають чи то короткостроковий ефект, чи то лише 
видимість покращення. Впродовж останніх шести 
років вітчизняна податкова система фактично пе-
ребуває в постійному реформуванні, проте одно-
значного ефекту від впроваджених змін очікувати 
важко. За останній рік Україна за рівнем податко-
вого тиску опустилась на 1 сходинку нижче та за-
ймає 107 місце в загальному рейтингу, що свідчить 
про тягар для платників податків, проте залиша-
ється відкритим питання: чи може впоратись з цим 
малий бізнес [6].

В Україні, станом на 2015 рік діяло 327814 ма-
лих підприємств, що становить 95,5% від загально-
го обсягу, з них 284241 – це мікропідприємства, в 
той час, як частка великих підприємств лише 0,1% 
(423), а середніх – 4,4% (15203). Найбільша кіль-
кість малого бізнесу припадає на торгівлю, сіль-
ське, лісове та рибне господарство, проте є сфери, 
в яких практично всі діючі підприємства є малими 

Таблиця 1
Показники надходження до бюджету станом на І-ІІІ квартал 2015-2016 рр. 

Показники

Надходження до бюдже-
ту, млрд. грн.

Рівень вико-
нання плану 
за І-ІІІ квар-

тал, %

Темпи росту 
у порівнянні 
з відповідним 

періодом мину-
лого року, %

планові по-
казники

фактичні дані 
за І-ІІІ квартал

2015 2016 2015 2016 2015 2016
Податок на прибуток 36,92 46,92 31,91 42,05 86,43 89,62 131,78
Податок та збір з доходів фізичних осіб 
(включає військовий збір) 42,59 55,75 28,07 36,14 65,91 64,83 128,75

Джерело: розроблено автором за даними [9]

Таблиця 2
Перелік податків, від справляння яких звільняється суб’єкт господарювання  

при виборі спрощеної системи оподаткування
№ Податок Умова звільнення
1 податок на прибуток підприємств у всіх випадках

2 податок на доходи фізичних осіб

у частині доходів (об’єкта оподаткування), що отримані в результаті 
господарської діяльності платника 1-3 групи спрощеної системи опо-
даткування (фізичної особи) та оподатковані згідно з главою 1 розділу 
XIV ПК України

3 податок на додану вартість

з операцій з постачання товарів, робіт та послуг, місце постачання 
яких розташоване на митній території України, крім податку на до-
дану вартість, що сплачується фізичними особами та юридичними 
особами, які обрали ставку єдиного податку, визначену в пп.1 п.293.3 
ст.293 ПК України, а також що сплачується платниками єдиного по-
датку четвертої групи

4 податок на майно

крім земельного податку за земельні ділянки, що не використовують-
ся платниками єдиного податку 1-3 груп для провадження господар-
ської діяльності та платниками єдиного податку четвертої групи для 
ведення сільськогосподарського товаровиробництва

5 рентна плата за спеціальне ви-
користання води виключно представниками 4 групи

Джерело: розроблено автором за даними [2]

Таблиця 3 
Характеристика груп платників спрощеної системи оподаткування

І група ІІ група ІІІ група ІV група
Суб'єкти, що мо-
жуть належати 

до групи

фізичні особи-
підприємці

фізичні особи-
підприємці

фізичні особи-
підприємці та 

юридичні особи
сільськогосподарські виробники

Рівень доходу не перевищує 
300000 гривень

не перевищує 
1500000 гривень

не перевищує 
5000000 гривень

сільськогосподарське товаровиробни-
цтво дорівнює чи перевищує 75%

Кількість найма-
них працівників 0 не перевищує 10 

осіб не обмежено не обмежено

Джерело: розроблено автором за даними [2]
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і будь-які різкі зміни можуть призвести до суттє-
вих проблем в цій галузі, зокрема операціями з не-
рухомістю зайняті 98,5% малих підприємств і лише 
1,5% – середніх, схожа ситуація в освітній, інфор-
маційній та телекомунікаційній галузях тощо [8].

На сучасному етапі вітчизняна податкова 
система передбачає для малих підприємців два 
шляхи ведення своєї діяльності в контексті спла-
ти податків: 

• загальна система;
• спрощена система.
Якщо ж суб’єкт господарювання обирає за-

гальну систему оподаткування, то на нього чекає 
сплата податків, відповідно до переліку подано-
го в ст.9-10 Податкового кодексу України. Така 
система має ряд недоліків для платників, зокре-
ма: значна кількість обов’язкових платежів, фіс-
кальна мета впроваджених податків та зборів, 
складність ведення обліку та нарахування по-
датків та зборів, потреба в ресурсах для ведення 
діяльності тощо.

Найбільший тягар на підприємство в цьому 
випадку справляє податок на прибуток чи по-
даток на доходи фізичних осіб, оскільки ставки 
обох становлять 18% від бази оподаткування. 
Обидва ці податки є важливими на державному 
рівні, показники надходжень до бюджету доволі 
високі, детальна інформація подана в таблиці 1.

Отже, з вище наведеної таблиці випливає, що 
за рахунок загальної системи оподаткування дер-
жава отримує чималі надходження до бюджету і 
зацікавлена в тому, щоб доходи зростали, проте 
більшість представників малого бізнесу вдаються 
до спрощеної системи оподаткування, яка виклю-
чає такі важливі з фіскальної точки зору податок 
на прибуток та на доходи фізичних осіб.

Загалом по малих підприємствах за 2015 рік 
фінансовий результат суб’єктів, що отримали при-
буток склав 95483млн.грн., з яких лише частина 
оподатковувались загальною системою, але були й 
такі, котрі не отримували прибутків. Відтак, 26,1% 
малих підприємств були збитковими і їх фінансо-
вий результат становить -207389 млн. грн., тому 
такі платники податків на загальній системі не 
принесуть високого наповнення бюджету за раху-
нок податкових надходжень, використовуючи за-
конні шляхи зменшення бази оподаткування.

Спрощена ж система оподаткування перед-
бачає особливий механізм справляння податків, 
який звільняє платників від нарахування, сплати 
окремих податків та подання звітності, що відо-
бражені в таблиці 2. 

Податковим кодексом України для платників 
єдиного податку визначені ставки в таких роз-
мірах: 

• І група – до 10 відсотків розміру мінімаль-
ної заробітної плати;

• ІІ група – до 20 відсотків розміру мінімаль-
ної заробітної плати;

• ІІІ група: 
– для платників ПДВ: 3 відсотки доходу;
– у разі включення ПДВ до єдиного податку: 

5 відсотків доходу;
• ІV група: визначено п. 293.9 ст. 293 ПК 

України.
Суб’єкти господарювання, які обрали спроще-

ну систему розподіляються на групи, умови від-
несення до яких наведені в таблиці 3.

То ж, єдиний податок, як правило дозволяє 
представникам малого бізнесу сплачувати значно 
нижчі податки, аніж за умов загальної системи, 
знижуючи рівень тиску. Проте, часто, проблемою 
стає те, що спрощена система оподаткування не 
враховує видатки, які несе платник. Для прикла-
ду для платників 3 групи, що є платниками ПДВ 
єдиний податок перевищує можливий нарахова-
ний податок на прибуток, якщо частка його опо-
датковуваного прибутку за загальною системою 
не перевищує 16,67%. Таким чином, якщо витрати 
юридичної особи, які вона може використати для 
зменшення бази оподаткування при сплаті подат-
ку на прибуток будуть перевищувати 83,23% від 
рівня отриманого доходу, то сплата єдиного подат-
ку за ставкою 3% від доходу буде більшою, аніж 
податку на прибуток. То ж, чим більша частка ви-
трат, які понижають базу оподаткування, тим ви-
гіднішою є загальна система оподаткування.

В цілому ж, спрощена система оподаткування 
має ряд переваг: 

• легкість реєстрації суб’єкта господарюван-
ня – платника податку;

• простота ведення обліку та звітності під-
приємством;

• економія на затратах для ведення роботи 
по нарахування, сплаті податків та відправлянні 
звітності в контролюючі органи;

• зниження рівня податкового тиску на плат-
ників;

• скорочується кількість звітності, яку плат-
ник подає контролюючим органам;

• спрощується розрахунок податкового 
зобов’язання платника, яке він має погасити пе-
ред державою;

• можливість включення ПДВ до складу єди-
ного податку або ж самостійної сплати на влас-
ний вибір (для ІІІ групи);

• можливість не використовувати при розра-
хунках РРО;

• не потребує в суб’єктів господарювання 
глибоких знань в усій податковій системі, обмеж-
уючись лише її окремою частиною;

• полегшує державний контроль за нараху-
ванням, сплатою податків та звітністю платників;

• знижує кількість порушень порядку на-
рахування та подання звітності, порівняно з за-
гальною системою оподаткування. 

Проте попри всі переваги є в цій системі й 
ряд недоліків, які держава повинна ліквідувати 
для удосконалення податкової системи загалом, 
до них належать:

• можливість зловживання спрощеною систе-
мо та ухиляння від оподаткування; 

• обмеження обсягів доходу єдиноплатників;
• низька фіскальна ефективність;
• обмеження щодо кількості працівників, 

яких може залучити до своєї діяльності платник 
податку (для І та ІІ груп);

• не врахування витрат платника, а лише до-
ходу (для ІІІ групи);

• фіксована сплата податку, не залежно від 
факту отримання доходу;

• залежність від конкретних місцевих органів 
влади при призначенні ставки податку (для І та 
ІІ груп).

Крім того спрощена система податку в Украї-
ні призводить до активного ухиляння від сплати 
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податків різними способами. Так, для прикладу 
часто суб’єкт господарювання свідомо розбива-
ється на малі підприємства з метою несплати 
податку на прибуток чи податку на доходу, а 
єдиного податку, що призводить до зменшення 
надходжень до бюджету. Також, часто застосо-
вують завищення цін в співпраці з єдиноплат-
никами, з метою збільшити податковий кредит. 
Часто великі підприємці вдаються до відводу 
своїх прибутків контрагентам, які перебувають 
на спрощеній системі оподаткування, приховую-
чи таким чином власний прибуток і зменшують 
фактичний рівень сплачених до державного бю-
джету податків.

Вагомою проблемою стало, також, недеклару-
вання отриманих доходів платниками, що обрали 
спрощену систему оподаткування. Вони таким 
чином намагаються відповідати обмеженням до-
ходів, які передбачені законодавством для пев-
них груп, що поширює тінізацію економіки, адже 
суб’єкт хоч і сплачує податки, та не в тих обся-
гах і не на тих підставах які визначено законом. 

Окремі підприємці вдаються до приховування 
найманих працівників. Так, одні просто не реєстру-
ють працюючих, з огляду на законодавчі обмежен-
ня, інші ж переконують працівників реєструва-
тися, як фізичних осіб – підприємців і самостійно 
сплачувати також єдиний податок на умовах спро-
щеної системи оподаткування, а не укладати тру-
довий договір з підприємцем, як роботодавцем. 

Таким чином, для вітчизняної податкової сис-
теми спрощена система стала великою пробле-
мою, яка принесла з собою цілу низку негараз-
дів, побороти які держава, видається, не в силах. 
Проте така ситуація не свідчить про те, що сама 
наявність єдиного податку є проблемою і від неї 
потрібно відмовитись, а лише говорить, що не-
обхідно реформувати систему на таких умовах, 
коли підприємці не будуть зацікавлені в ухиленні 
від податків та коли законодавство і органи вла-
ди не дозволять використовувати систему проти 
держави і тим чи іншим способом обходити за-
кріплені законом норми в сфері оподаткування.

З приводу реформування спрощеної системи 
оподаткування ведеться чимало дискусій в Укра-
їні, проте до єдиного погляду так і не дійшли. 
Міністерство фінансів України висунуло пропо-
зицію реорганізувати групи платників податків і 
переглянути питання ставок, проте законодавчі 
органи на цей крок піти не наважились ще і не 
відомо чи зможуть зробити такі зміни реальними 
в найближчому майбутньому. Так, вбачалось за 
необхідне з 4 груп платників сформувати лише 
три, а саме [11]: 

• А: фізичні особи-підприємці, які не вико-
ристовують найманих працівників та обсяг річ-
ного доходу яких не перевищує 300000грн.;

• В: фізичні особи-підприємці, кількість на-
йманих працівників яких не перевищує 10 осіб, а 
сума річного доходу – 2млн.грн.;

• С: сільськогосподарські виробники, частка 
сільськогосподарського виробництва яких не мен-
ше 75%, а річний обсяг доходу, отриманий за по-
передній звітний період (рік) не менше 2 млн. грн.

Таким чином, планувалось виключити з пере-
ліку платників єдиного податку юридичних осіб 
та знизити рівень отримуваного доходу, а також 
збільшити в подальшому рівень ставок податку 

та зобов’язати в майбутньому використовувати 
РРО. Однак, це призвело б до погіршення стану 
малого бізнесу, який переживає і без того не най-
кращі часи [11]. 

Голова ДФС України також висловився за 
реформування спрощеної системи оподаткуван-
ня, стверджуючи, що підприємець який заробляє 
повинен сплачувати, як мінімум, то й же рівень 
податків, що сплачує людина яка отримує заро-
бітну плату, а не лише єдиний податок, який бу-
ває нижче податку на доходи фізичних осіб. Тим 
самим пропозиції щодо реформування спрощеної 
системи оподаткування, надані Насіровим Р. М. 
призведуть також до зростання податкового тис-
ку на малий бізнес [7]. 

Висловив своє бачення щодо оподаткування 
малого бізнесу в Україні і МВФ при здійсненні 
другого перегляду економічної програми в рам-
ках угоди про Механізм розширеного фінансу-
вання. Експерти МВФ вбачають спрощену систе-
му недоцільною через протиріччя які виникають 
при її застосуванні, опираючись на те, що прове-
дені реформи мають позитивний ефект і до кін-
ця 2016 року в умовах реформування податко-
вий тиск на працівників знизиться на 9% відносно 
періоду, що передував реформі. Про це свідчить 
і рейтинг, в якому рівень фіскальної свободи 
становить 78,6%, що перевищив європейські по-
казники, обійшовши Польщу, Німеччину, Італію, 
Францію та ряд інших високорозвинених країн. 
Проте, кількісні показники не завжди оптималь-
но відображають наявну картину. В Україні тиск 
на підприємництво з боку держави через подат-
кову систему ще досі високий, що може оберну-
тись зовсім не так, як цього очікує МВФ, ствер-
джуючи, що реформування спрощеної системи 
оподаткування призведе до додаткового доходу, 
близького до 1% ВВП.

Радники з підтримки реформ в Україні, зо-
крема Л. Бальцерович та І. Міклош в основному 
підтримали проект Міністерства фінансів Укра-
їни з приводу реформування спрощеної системи 
оподаткування, називаючи її джерелом патології 
та ухилення від сплати податків [10].

З огляду на всі бачення подальших реформ єди-
ної позиції поки не вироблено і чого чекати малому 
бізнесу від органів влади на найближче майбутнє 
невідомо. Поки окремих змін не впроваджується і 
єдиний податок буде діяти на тих ж умовах, що й в 
2016 році, проте більшість малих підприємців осте-
рігається різкого зростання мінімальної заробітної 
плати, як бази нарахування єдиного податку. В за-
конопроекті № 5132 «Про внесення змін до Подат-
кового кодексу України щодо забезпечення зба-
лансованості бюджетних надходжень у 2017 році» 
пунктом 23 передбачено: «Ставки єдиного податку 
для платників першої групи встановлюються у від-
сотках (фіксовані ставки) до розміру прожитково-
го мінімуму для працездатних осіб, встановлено-
го законом на 1 січня податкового (звітного) року, 
другої групи – у відсотках (фіксовані ставки) до 
розміру мінімальної заробітної плати, встановленої 
законом на 1 січня податкового (звітного) року, та 
третьої групи – у відсотках до доходу (відсоткові 
ставки)» [3].

Таким чином, база оподаткування платни-
ків другої групи єдиного податку залишається 
тією ж, що передбачена діючим законодавством. 
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Проте на суму єдиного податку значно вплине 
прогнозоване зростання мінімальної заробітної 
плати, передбачене висновком комітету щодо за-
конопроекту про державний бюджет на 2017 рік, 
до 3200 гривень, оскільки ставка нараховується 
у відсотках до розміру мінімальної заробітної 
плати. Такі зміни сприятимуть зростанню дохід-
ної частини бюджетів, але, в той же час, поси-
лять тиск на підприємців [1]. 

Отже, реформа спрощеної системи оподатку-
вання є доцільною, з огляду на численні недолі-
ки наявної податкової системи, проте необхідно 
удосконалювати й загальну систему. Лібералі-
зувавши умови загальної системи та змінивши 
рівень податкового тиску та ставлення платни-
ків до податків держава зможе провести рефор-
му спрощеної системи безболісно для бюджету, 
для підприємців та для ринку споживачів. Змі-
ни в умовах оподаткування малого бізнесу вар-
то розпочати з того, що потрібно вдосконалити 
механізм недопущення фіктивних підприємств 
чи послуг, що нівелює основний недолік єдиного 
податку. Наступним етапом реформування має 
стати зміна бази оподаткування на суму отрима-
них платником доходів в рамках своєї діяльнос-
ті, для груп, ставка яких нараховується на міні-
мальну заробітну плату. Таким чином створяться 
сприятливі умови для подальшого коригування 
ставок та суб’єктів, які мають право на засто-
сування спрощеної системи оподаткування, що 
приведе до позитивних зрушень діючої системи. 

Висновки і пропозиції. На основі вищенаведе-
ного можна сказати, що сучасна система оподат-
кування намагається будь-яким чином захистити 
представників малого підприємництва від надмір-
ного тиску з боку держави, хоч і має певні не-
доліки. Малому бізнесу надано право вибору тих 
умов, які йому більше всього сприятливі для ве-
дення діяльності, що спостерігається в більшості 
розвинених держав та тих, хто тільки розвива-
ється, адже саме за рахунок цього сектору багато 
країн отримали значний поштовх до покращення 
загального економічного стану держави.

Проте вітчизняна система перебуває на ета-
пі затяжного реформування всіх сфер, зокрема 
і податкової. На представників малого бізнесу 
чекає в найближчому майбутньому значний 
стрибок податкового зобов’язання, що похитне 
їхню і без того не стабільну діяльність. Цей крок 
є вимушеним в процесі зміни ситуації загалом 
в державі, проте доцільним є лібералізація за-
гальної податкової системи перед тим як під-
водити до її показників єдиний податок. Тому, 
всі дискусії щодо подальшої долі спрощеної 
системи оподаткування є виправданими, адже 
рішення потребує максимальної обґрунтованос-
ті та необхідності. Вдале реформування призве-
де в перспективі до зростання надходжень до 
бюджету, сприяння розвитку малого бізнесу і 
виходу з рамок єдиноплатників, подолання тіні-
зації, розширення ринку та подолання кризових 
явищ в економіці держави.
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