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SUBSTANTIATION OF A REPRESENTATIVE SYSTEM OF INDICATORS FOR ASSESSING
THE IMPACT OF TAXATION ON THE DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS ENTITIES

У статті досліджено сутність поняття "податкове навантаження" та визначено можливості його

тлумачення з кількісної та якісної сторони. Розглянуто методичні підходи різних авторів до оц-

інки податкового навантаження. Акцентовано на необхідності розробки методології оцінки впли-

ву оподаткування на розвиток малого бізнесу України, що дозволить провести компаративний

аналіз основних показників із показниками, що використовуються у країнах ЄС. Розглянуто

систему показників, що використовуються Європейською комісією для оцінки обсягів витрат

суб'єктів малого бізнесу на дотримання податкових вимог. Запропоновано репрезентативну

систему показників визначення податкового навантаження на малий бізнес. Доповнено існу-

ючі показники оцінки коефіцієнтом сприяння малому бізнесу, що характеризує рівень віддачі

державної допомоги на обсяг отриманих від єдиного податку коштів до бюджету.

Іn the context of ensuring the development of small business, the issue of regulating the taxation

system is important in order to establish equality of fiscal and stimulating functions of taxes in the

field of small business development. The purpose of the article is to study and systematize existing

methodological approaches to assessing the impact of taxation on small business development. The

article examines the essence of the concept of "tax burden" and identifies the possibilities for its

interpretation from the quantitative (as the amount paid by the subjects of taxes and charges to the

budget) and qualitative (as the process of influence of the state tax interference in the activities of

business entities on their socio-economic development) sides. The methodical approaches of

different authors to the estimation of the tax burden are considered. The need to develop a

methodology for assessing the impact of taxation on the development of small businesses in Ukraine,

which will allow comparative analysis of key indicators with indicators used in EU countries are

emphasised. The system of indicators used by the European Commission for estimating volumes of

expenses of small business entities for compliance with tax requirements is considered: the ratio of

tax burden to the turnover of the enterprise; the ratio of the amount of paid indirect taxes to the

turnover of the enterprise; the share of tax revenues paid by small business entities in the total amount

of tax revenues; the rate of payment of direct taxes to gross profit. A representative system of

indicators for determining the tax burden on small businesses is proposed. The existing indicators

of estimation of the coefficient of assistance to small business, which characterizes the level of return

on state aid to the amount received from a single tax to the budget, is supplemented. It is

recommended, along with a representative system of indicators, to use integral indicators of the
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impact of taxation on small business development. It is noted that at the national level, the bases for

interpretation and application of EU tax legislation to reduce costs and time and overcome the

disproportionate burden on small business entities should be considered and adapted in practice.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У
ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

У контексті забезпечення розвитку малого бізнесу
важливим є питання врегулювання системи оподатку-
вання з метою встановлення рівноправності фіскальної
та стимулюючої функції податків у сфері розвитку ма-
лого бізнесу. Враховуючи на особливу роль спрощеної
системи оподаткування у діяльності малого підприєм-
ництва, актуалізується питання оцінки податкового на-
вантаження на СМП у контексті розробки рекомендацій
щодо пом'якшення національних податкових вимог у
сфері малого бізнесу.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Наразі є достатньо наукової літератури, у якій
містяться пропозиції до оцінки податкового тягаря на
сферу малого бізнесу. Так, Михальчинець Г.Т. стверджує,
що основним фінансовим інструментом, що регулює
взаємовідносини малого бізнесу з державою, залишаєть-
ся його оподаткування [5, с. 74]. Остапенко Н., визнача-
ючи зв'язок непрямої фінансово-кредитної підтримки та
пільгового оподаткування, доводить необхідність обгрун-
тування критеріїв оцінки впливу пільгового оподаткуван-
ня на розвиток малого підприємництва та визначення
необхідного рівня співвідношення прямих і непрямих за-
ходів фінансової підтримки малого підприємництва [1, c.

Ключові слова: розвиток малого бізнесу, оподаткування малого бізнесу, методологія оцінки оподатку-
вання, репрезентативна система показників, витрати на виконання податкових вимог.

Key words: small business development, taxation of small business, methodology for assessing taxation,
representative system of indicators, costs for tax compliance.

317]. Погоджуємося із твердженням Новосельської Л.І.,
що податкова система України характеризується недо-
сконалістю з надмірним податковим навантаженням, що
призводить до збитковості або тінізації діяльності
підприємств [7, с. 239]. При цьому Левін В.І. доречно ар-
гументує, що на сьогодні в оподаткуванні малого бізне-
су переважає фіскальна складова, що пов'язано з дефі-
цитом державних фінансів, що в свою чергу призводить
до статичності у розвитку сегмента малого та середньо-
го бізнесу [6, с. 134]. Схожим є погляд Новік О.І., який
зазначає, що нині акцент у податковій політиці робиться
на фіскальній функції, а її регулююча та стимулююча
функції мінімізовані, тому проблема оптимізації подат-
кової політики лишається однією з найактуальніших у
процесі становлення ринкових відносин і забезпечення
економічного зростання України [9, c. 757].

Сталим у наукових колах є твердження, що суб'єкти
малого підприємництва (далі СМП) несуть вищі затра-
ти, пов'язані із податковими зобов'язаннями, аніж ве-
ликі підприємства. Проте кількісне підтвердження таких
висновків, обгрунтовані методологічні основи розрахун-
ку податкового навантаження на мале підприємництво
та його впливу на розвиток сфери малого бізнесу по-
требує дослідження та подальшого удосконалення.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження та систематизація існу-

ючих методологічних підходів оцінювання впливу опо-
даткування на розвиток малого бізнесу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Дослідження процесу впливу оподаткуван-
ня на розвиток малого бізнесу передбачає ви-
значення рівня податкового навантаження. В
цілому існує два підходи до тлумачення такої
категорії:

1) із кількісної сторони — як обсяг сплаче-
них суб'єктами податків та зборів до бюджету;

2) з якісної сторони-як процес впливу по-
даткового втручання держави у діяльність
суб'єктів підприємництва на їх соціально-еко-
номічний розвиток (табл. 1).

Наразі існує багато методик, що дозволя-
ють оцінити систему оподаткування малого
бізнесу (табл. 2).

Як зазначає Ткаченко В.В., різноманітність
методик полягає у трактуванні таких ключових
моментів, як кількість податків, які включають-
ся в розрахунок податкового навантаження, і
загальний інтегральний показник, з яким по-
рівнюється сума податків [2, с. 215]. Група

Таблиця 1. Підходи до тлумачення сутності поняття

"податкове навантаження"

Джерело Тлумачення поняття 
З кількісної сторони 

Новік В.І.  Сукупність обчислених у грошовому виразі всіх 
податків і зборів, обов'язок сплати яких покладено 
чинним законодавством на платника податків у зв'язку 
з вчиненням ним конкретних фінансово-господарських 
операцій, що утворюють загальну суму коштів, що 
підлягають вилученню до державного бюджету 
протягом податкового періоду [9, с. 761] 

Буцька О.Ю.  Відношення податків, що сплачуються підприємством, 
до умовного прибутку [10, с. 26] 

Ткаченко В.В. Відношення абсолютної величини податкових 
надходжень до новоствореної вартості [2, c. 220] 

Фрадинський О.А. Фінансовий індикатор, що характеризує обсяги 
податкових вилучень [11, c. 79] 

З якісної сторони 
Корнус В., Квасов В., 
Пономарьов О. 

Міра впливу податкових платежів на фінансове 
становище підприємства [8] 

Новосельська Л.І. Характеризує вплив податкової системи на 
господарську діяльність і фінансовий стан 
підприємства [4, с. 240] 

Соколовська А.М. Ефекти впливу податків на економіку в цілому та на 
окремих її платників, пов’язані з економічними 
обмеженнями, що виникають у результаті сплати 
податків і відволікання коштів від інших можливих 
напрямів їх використання [12] 
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науковців акцентують увагу на визначенні обсягу подат-
кового навантаження за допомогою репрезентативної
системи показників [2; 7; 11]. За твердженням авторів
використання системи показників сприяє досягненню
найбільшої точності розрахунків при оцінці податково-
го тягаря підприємства, оскільки результати найбільш
повно описують поточну або ретроспективну податко-
ву ситуацію [2, с. 216]. Такий підхід сприяє оцінці по-
даткового навантаження за різними критеріями, однак
тлумачення результатів є часозатратним процесом.

 Важливим наразі є завдання скласти таку систему
показників, що дозволила б оцінити взаємозв'язок роз-
витку малого підприємництва та рівня їх оподаткування.
Так, Остапенко Н. пропонує ввести критерії, що, на її по-
гляд, дозволять оцінити вплив податкової підтримки на
розвиток СМП: параметри зміни рівня податкових над-
ходжень до бюджетів від діяльності суб'єктів малого
підприємництва, а також зміни обсягів реалізованої про-
дукції, частки певного сектору у ВВП і ВРП країни [c. 318].

Оскільки в країнах ЄС розвиток малого підприєм-
ництва є одним з першочергових пріоритетів зростання
економіки, то це впливає на грунтовність та особливу
увагу щодо системи оподаткування бізнесу, а також
методології оцінки їх ефективності. Так, у Рекомендац-
іях Європейської комісії щодо оподаткування малих та
середніх підприємств (94/390/ЕС) визначено ряд за-
ходів мінімізації податкових витрат для суб'єктів мало-
го бізнесу. Акцентовано увагу на тому, що у разі, коли
існуюча структура ставок податків викривляє конкурен-
цію між підприємствами в залежності від їх організац-
ійно-правової форми на шкоду одноособовим володін-
ням та партнерствам, то бажано проводити  роботи  у
напрямку досягнення більшого рівня податкового ней-
тралітету [3].

Європейською комісією запропоновано систему
показників, що дозволяють оцінити обсяги витрат СМП
на дотримання податкових вимог [4]. Серед ключових
показників запропоновано розраховувати: показник

Таблиця 2. Методичні підходи різних авторів до оцінки податкового навантаження
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відношення податкового навантаження до обороту
підприємства; показник відношення обсягу сплачених
непрямих податків до обороту підприємства; питому
вагу сплачених СМП податкових надходжень у загаль-
ному обсязі податкових надходжень бюджетів; ко-
ефіцієнт сплати прямих податків до валового прибутку.

Враховуючи євроінтеграційні інтереси держави та
необхідність їх збалансування з інтересами малого
бізнесу, вважаємо за доцільне розробити таку методо-
логію оцінки впливу оподаткування на розвиток малого
бізнесу України, що дозволить провести компаративний
аналіз основних показників із показниками, що вико-

ристовуються у країнах ЄС. Вважаємо, що така мето-
дологія має враховувати як репрезентативну систему по-
казників податкового навантаження (табл. 3), так і за-
стосування інтегральних показників для можливості по-
рівняння тенденцій у динаміці, відхилення від оптималь-
них значень, рівень збалансованості інтересів. Тому до
основних показників, що дозволяють оцінки вплив опо-
даткування на розвиток малого бізнесу слід віднести:
частку підприємств, зростанню яких перешкоджає ви-
соке податкове адміністрування та високий рівень по-
датків; час, витрачений на сплату податків; частка по-
даткового навантаження СМП у ВВП країни; частку над-

Таблиця 3. Визначення оцінки впливу оподаткування на розвиток малого бізнесу

на основі репрезентативної системи показників
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ходжень від єдиного податку у загальному обсязі до-
ходів бюджету; частку обсягу реалізованої продукції
СМП у загальному обсязі; зайнятість населення у сфері
малого бізнесу; частку доданої вартості суб'єктів мало-
го та мікропідприємництва у загальній доданій вартості
за витратами виробництва суб'єктів господарювання.
Вважаємо за необхідне існуючі показники доповнити ко-
ефіцієнтом сприяння малому бізнесу, що характеризує
рівень віддачі державної допомоги на обсяг отриманих
від єдиного податку коштів до бюджету.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ

Враховуючи необхідність впровадження змін у сис-
тему оподаткування малого бізнесу України та розви-
нені методи та підходи до оподаткування малого
підприємництва в країнах ЄС, що постійно коригується
відповідно до результатів глибокого та якісного аналі-
зу податкового навантаження, доцільним є приведення
у відповідність української методології оцінки податко-
вого навантаження до європейської практики. Такий
захід дозволить зменшити складність у дотриманні
різних податкових режимів, а також полегшити доступ
до спрощених режимів, спеціально спрямованих на цей
сектор. Тому подальшими напрямами досліджень є ви-
значення можливості узгодження з критеріями, сфор-
мульованими у країнах ЄС. На національному рівні ма-
ють бути розглянуті та адаптовані у практику основи тлу-
мачення та застосування податкового законодавства ЄС
для зменшення витрат та часу, подолання непропорцій-
ності навантаження на СМП.
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