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ВСТУП
Основою для діяльності бізнесу в будь�якій країні

світу є законодавча база країни, в якій він функціонує.
Вибір оптимальної системи правового регулювання
бізнесу має, з одного боку, забезпечити представників
бізнесу необхідними умовами; з іншого — наповнюва�
ти бюджет країни. Ця задача є особливо важливою для
країн, що розвиваються, оскільки подальший ефектив�
ний розвиток економіки прямо залежить від ефектив�
ності бізнесу. Досвід розвинених країн світу показує,
що найбільш ефективною правовою системою для
бізнесу виступає така, яка надає бізнесу вільно розви�
ватись та перебувати в конкурентному середовищі.

Правові основи ведення бізнесу в України знахо�
дяться на стадії становлення. Законодавчий курс має
сприяти спрощенню реєстрації підприємств, прозоро�
му веденню бізнесу та відповідному оподаткуванню.
Такі принципи побудови бізнесу дають найбільший еко�
номічний ефект як для держави, так і для населення.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Сучасна законодавча база малого підприємництва

має забезпечувати умови для популяризації та підвищен�
ня ефективності бізнесу. Важливий внесок в розвиток
правового регулювання малого підприємництва зроби�
ли багато закордонних та українських вчених. Так, за�
кордонні вчені В. Даніз, М. Нісканен, Р. Террі, Е. Рейл,
Б, Джонс, А. Басу, Г. Ким та інші проводять досліджен�
ня з проблем побудови законодавчої бази для малого
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підприємництва в світі. Значний внесок щодо розробки
механізмів удосконалення правового регулювання ма�
лого бізнесу в сучасних умовах зробили вітчизняні вчені:
В. Ляшенко, М. Пивоваров, В. Письменний, Н. Степанюк,
Н. Редіна та інші.

Метою даної статті є узагальнення знань щодо пра�
вових механізмів регулювання малого підприємництва
України, огляд законодавчих актів, які регулюють
діяльність малого бізнесу, та розробка заходів з підви�
щення ефективності правового регулювання малого
підприємництва в Україні.

РЕЗУЛЬТАТИ
Перелік законодавчих актів та державних доку�

ментів, які стосуються малого підприємництва, зазна�
чені в табл. 1.

Визначення щодо поняття малого підприємництва
зазнавали певних змін: так, Закон України "Про держав�
ну підтримку малого підприємництва" від 19.10.2000 р.
свідчить, що суб'єктами малого підприємництва є зареє�
стровані у встановленому порядку фізичні особи, а та�
кож юридичні особи — суб'єкти підприємництва будь�
якої організаційно�правової форми та форми власності,
в яких: середньооблікова чисельність працюючих за
звітний період не перевищує 50 осіб; обсяг виручки від
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік не пе�
ревищує 1 000 000 гривень" [1]. Остання версія, яка заз�
начена в Законі України "Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України з питань регулювання

підприємницької діяльності" від
18.09.2008 р., визначає мале підприє�
мство таким, яке характеризується чи�
сельністю працюючих за звітний рік,
що не перевищує п'ятдесяти осіб та
обсяг валового доходу від реалізації
продукції (робіт, послуг) не перевищує
сімдесяти мільйонів гривень [2]. Крім
того, згідно з Законом України "Про
державну підтримку малого підприєм�
ництва" до малого підприємництва не
можуть бути віднесені довірчі товари�
ства, страхові компанії, банки, ломбар�
ди, інші фінансово�кредитні та не�

  
  

  «  » 1991  
 

  «     » 2000  
   2003  

  «       
  – » 

2003  

  «        
     » 

2009  

   2010  
  «       

        
  ,   » 

2011  

Таблиця 1. Перелік законодавчів документів, які регулюють
діяльність малого підприємництва
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банківські фінансові установи, суб'єкти підприємниць�
кої діяльності, які проводять діяльність у сфері граль�
ного бізнесу, здійснюють обмін іноземної валюти, які є
виробниками та імпортерами підакцизних товарів, а та�
кож суб'єкти підприємницької діяльності, у статутному
фонді яких частка вкладів, що належить юридичним
особам — засновникам та учасникам цих суб'єктів, які
не є суб'єктами малого підприємництва, перевищує 25
% [1]. Дані формулювання, з одного боку, більшою
мірою відповідають європейським, що дає змогу оціню�
вати та порівнювати стан малого бізнесу України з по�
казниками інших країн, а, з іншого боку, все ще не є
досконалими. Слід зауважити, що прийняття таких змін
відбулося після підписання Україною Європейської
хартії малих підприємств в 2008 р., яка встановлює стан�
дарти критеріїв функціонування малого бізнесу. Зокре�
ма, Хартія визначає, що малі підприємства — це основа
європейської економіки, вони є ключовим джерелом
робочих місць і благодатним грунтом для бізнесових
ідей [3]. Цей крок був важливим в історії розвитку ук�
раїнського бізнесу, проте не всі принципи даної Хартії
відповідають дійсності в Україні.

Важливим законодавчим документом є Закон Ук�
раїни "Про державну реєстрацію юридичних осіб та
фізичних осіб — підприємців" від 15.05.2003 р. Цей за�
кон був запорукою створення Єдиного державного реє�
стру юридичних та фізичних осіб — підприємців, крім
того, реєстрація була закріплена за місцевими органа�
ми влади [4]. Даним законом були введені важливі зміни
до обліку підприємництва в Україні і, хоча положення
даного закону зазнали деяких змін, він залишається
одним із найважливіших в історії створення законодав�
чої бази підприємництва України.

Іншим важливим етапом створення законодавства,
яке регулює діяльність підприємництва, було прийнят�
тя Господарського кодексу України 16.01.2003 р. Ко�
декс визначає підприємство як "самостійний суб'єкт
господарювання, створений компетентним органом дер�
жавної влади або органом місцевого самоврядування,
або іншими суб'єктами для задоволення суспільних та
особистих потреб шляхом систематичного здійснення
виробничої, науково�дослідної, торговельної, іншої гос�
подарської діяльності в порядку, передбаченому цим
Кодексом та іншими законами". Крім того, Господарсь�
кий кодекс визначає види та організаційні форми, орга�
нізаційну структуру, головні аспекти з управління, зов�
нішньоекономічну та соціальну діяльність підприємств.
Саме господарським кодексом України мало бути дане
визначення категорії "бізнес", проте дана економічна
категорія не закріплена законодавством України, і тому
ототожнюється з категорією "підприємництво".

Таким чином, законодавча база України щодо виз�
начення функціонування підприємництва зазнавала
ряду змін і вдосконалювалась. Враховуючи ряд норма�
тивних документів, які були прийняті, відкритими зали�
шаються багато питань, які стосуються реєстрацій
підприємства, його діяльності та оподаткування. Крім
того, ефективне підприємництво потребує наявності
відповідних знань серед населення; суспільство, в яко�
му ведення бізнесу було заборонене, повинно адапту�
ватись до ринкових змін і реалізовувати свій бізнес по�
тенціал. Цьому має сприяти державна політика. Основ�

ною економічною концепцією розвинених країн є попу�
ляризація бізнесу, причиною цьому є значний досвід в
організації ринкових відносин та той ефект, який
підприємництво надає державі та суспільству.

Одним із найважливішим етапів формування зако�
нодавчого середовища функціонування бізнесу в Ук�
раїні було прийняття Податкового кодексу, який набув
чинності 1.01.2011 р. Вперше в одному документі були
зосереджені всі норми, які регулюють оподаткування
країни. Податковий кодекс України, безперечно, сприяє
цілісності взаємодії держави з юридичними та фізични�
ми особами, забезпечує наповнення державного бюд�
жету та слугує першим інформаційним джерелом опо�
даткування. Не дивлячись на необхідність змін у дея�
ких статтях кодексу, існування такого законодавчого
документа позитивно впливає на систему оподаткуван�
ня України.

Податковий кодекс України складається з 19 ро�
ділів, ним встановлено 18 загальнодержавних та 5
місцевих податків та зборів. Серед основних змін у си�
стемі оподаткування виділяється зниження ставки по�
датку на прибуток до 23% в 2011 р., в 2012 р. — до
21%, в 2013 р. — до 19% та з 2014 р. — до 16%. Крім
того, податок на додану вартість з 2014 р. буде зниже�
но до 17%. Оподаткування доходів фізичних осіб,
згідно кодексу, буде відбуватися за ставкою 15% для
осіб з місячним обсягом доходу до 10 мінімальних за�
робітних плат та за ставкою 17% для осіб з місячним
обсягом доходу вище 10 мінімальних заробітних плат.
Іншим важливим аспектом є введення з 2015 р. опо�
даткування доходів по депозитах за ставкою 5%, про�
те з 2011 р. ставка оподаткування дивідендів знижена
до 5%. Вперше в Україні був введений податок на не�
рухомість з 2012 р. для осіб, які мешкають в кварти�
рах з площею більше ніж 120 кв.м. та будинках з пло�
щею більше ніж 250 кв.м. [5].

Основним завданням податкової системи є перероз�
поділ національного доходу. Податкова система є ва�
желем державних грошових потоків, тим самим вона
регулює загальний напрям державної політики. В такій
ситуацій проблемою є те, що створити задовільні умо�
ви для функціонування кожної одиниці економіки прак�
тично неможливо. "Проте, завдання податкової систе�
ми саме в тому і полягає, щоб знайти оптимальний ба�
ланс інтересів, за якого кожна із сторін, жертвуючи ча�
стиною власних економічних вигод, отримувала б нові
можливості, реалізація яких принесе їй ще більшу виго�
ду" [6, с. 77].

Найголовнішою проблемою Податкового кодексу
України було ускладнення умов діяльності представ�
ників малого бізнесу. Замість спрощення механізмів
оподаткування, зменшення ставок або зміни принципів
обліку малого підприємництва, підприємці отримали
перепони у веденні своєї діяльності. Слід зауважити, що
в Україні для представників малого бізнесу діє спроще�
на система оподаткування, вона дозволяє значно змен�
шити податкове навантаження та обсяг бухгалтерської
звітності. Прийняття Податкового кодексу ввело такі
обмеження:

— заборона віднесення на валові витрати товарів
або послуг, придбаних у платників єдиного податку —
фізичних осіб (ст. 139.1.12);
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— заборона для платників єдиного податку отри�
мувати свідоцтво реєстрації платника ПДВ (ст. 181).

Дані обмеження створюють додаткове податкове
навантаження для підприємств, які представляють ве�
ликий бізнес, при розрахунках з представниками мало�
го бізнесу. Підприємствам, які працюють на загальній
системі оподаткування, стало економічно неефективно
співпрацювати з малими підприємствами. Дані обмежен�
ня значно скоротили ринок збуту представників малого
бізнесу, вони стали однією з причин скорочення кіль�
кості малих підприємств в Україні.

Основною метою податкової реформи в Україні
було підвищення суспільного добробуту громадян.
Безперечно, крім забезпечення необхідних умов для
функціонування малого бізнесу, Податковий кодекс
повинен регулювати всю сукупність податкового на�
вантаження країни і визначення необхідних його кри�
теріїв було складним завданням в умовах, коли,
"крім податкової  реформи, паралельно треба
здійснювати структурні зміни в політичному житті
країни, тоді як стан економіки не відображає сферу
суспільних переваг, а розроблений апарат її теорії
не можна розглядати як керівництво для дії" [7, с.
59]. Проте в умовах побудови ринкових відносин
українське законодавство не повинно обмежувати
мале підприємництво, що було здійснено даним ко�
дексом. Цей документ зробив крок назустріч еконо�
мічним інтересам представників великого бізнесу,
зменшивши ставки податку на прибуток та ПДВ, про�
те ввів значні обмеження для функціонування мало�
го підприємництва країни.

Враховуючи негативні настрої серед підприємців,
був прийнятий Закон України "Про внесення змін до
Податкового кодексу України та деяких інших законо�
давчих актів України щодо спрощеної системи оподат�
кування, обліку та звітності", який набуває чинності з
1.01.2012 р. Цей закон вносить зміни до Податкового
кодексу України, які стосуються спрощеної системи
оподаткування і, виходячи з цього, малого бізнесу. Слід
зауважити, що в першій редакції Податкового кодексу
України розділ, який стосується спрощеної системи
оподаткування, був опущений; всі норми, які стосують�
ся єдиного податку, залишались незмінними. Згідно зі
статтею 297.1, платники єдиного податку звільняються
від сплати:

1) податку на прибуток підприємств;
2) податку на доходи фізичних осіб у частині до�

ходів (об'єкта оподаткування), що отримані в резуль�
таті господарської діяльності фізичної особи та оподат�
ковані згідно з цією главою;

3) податку на додану вартість з операцій з постачан�
ня товарів, робіт та послуг, місце постачання яких роз�
ташоване на митній території України, крім податку на
додану вартість, що сплачується фізичними особами та
юридичними особами, які обрали ставку єдиного подат�
ку, визначену підпунктом 1 пункту 293.3 статті 293 цьо�
го Кодексу;

4) земельного податку, крім земельного податку за
земельні ділянки, що не використовуються ними для
провадження господарської діяльності;

5) збору за провадження деяких видів підприєм�
ницької діяльності;

6) збору на розвиток виноградарства, садівництва і
хмелярства.

Даний закон ввів нові механізми відношення бізне�
су до спрощеної системи оподаткування, а саме — було
виділено 4 групи підприємств, який, згідно зі ст. 291.4.,
мають право сплачувати єдиний податок:

1) перша група — фізичні особи — підприємці, які
не використовують працю найманих осіб, здійснюють
виключно роздрібний продаж товарів з торговельних
місць на ринках та/або провадять господарську
діяльність з надання побутових послуг населенню і об�
сяг доходу яких протягом календарного року не пере�
вищує 150 000 гривень;

2) друга група — фізичні особи — підприємці, які
здійснюють господарську діяльність з надання послуг,
у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/
або населенню, виробництво та/або продаж товарів,
діяльність у сфері ресторанного господарства, за умо�
ви, що протягом календарного року відповідають сукуп�
ності таких критеріїв:

— не використовують працю найманих осіб або
кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відно�
синах, одночасно не перевищує 10 осіб;

— обсяг доходу не перевищує 1 000 000 гривень;
3) третя група — фізичні особи — підприємці, які

протягом календарного року відповідають сукупності
таких критеріїв:

— не використовують працю найманих осіб або
кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відно�
синах, одночасно не перевищує 20 осіб;

— обсяг доходу не перевищує 3 000 000 гривень;
4) четверта група — юридичні особи — суб'єкти

господарювання будь�якої організаційно�правової фор�
ми, які протягом календарного року відповідають су�
купності таких критеріїв:

— середньооблікова кількість працівників не пере�
вищує 50 осіб;

— обсяг доходу не перевищує 5 000 000 гривень [8].
Таким чином, були введені критерії, за якими

підприємствам дозволяється користуватися податкови�
ми пільгами. Спрощена система оподаткування повин�
на бути інструментом розвитку малого підприємництва
України, сприяти створенню нових підприємств, проте
вона викликає деякі протиріччя. Єдиний податок, в пер�
шу чергу, повинен спрощувати умови ведення малого
бізнесу, сприяти його розповсюдженню та зменшувати
податкове навантаження, проте існують деякі розбіж�
ності. Різниця між показниками, за якими підприємства
відносяться до малих, та критеріями, за якими підпри�
ємства можуть бути платниками єдиного податку, пред�
ставлені на рис. 1.

Згідно з Податковим кодексом України, єдиний по�
даток можуть сплачувати підприємства, дохід яких не
перевищує 5 млн грн., тоді як малими підприємвствами
є такі, дохід яких не перевищує 70 млн грн. Спрощена
система оподаткування направлена саме на малий біз�
нес, проте далеко не повність його охоплює. Комп�
лексність у законодавчій підтримці малого бізнесу
відсутня. В даному розумінні єдиний податок функціо�
нує лише для мікропідприємств, визначення яких не
дається в законодавстві України.

З іншого боку, зміни по Податкового кодексу Ук�
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раїни повертають можливість малим
підприємствам бути платникам ПДВ, що
надасть можливість малому та велико�
му бізнесу співпрацювати. З моменту
прийняття кодексу така можливість була
виключена. Крім того, було виключено
статтю кодексу, яка забороняла відне�
сення на валові витрати товарів або по�
слуг, придбаних у платників єдиного по�
датку.

Безперечно, податкова система, яка
регулює діяльність малого бізнесу, по�
требувала змін, тому прийняття Подат�
кового кодексу України є важливим кро�
ком в побудові ефективного законодав�
чого регулювання бізнесу. Проте, на�
жаль, в існуючому вигляді, вона сприяє
розвитку тіньової економіки. За різни�
ми оцінками, доля тіньової економіки
України складає від 6% до 30% ВВП,
вона пов'язана виключно з внутрішніми
чинниками функціонування економіки країни.

ВИСНОВКИ
1. Важливим завданням для кожної держави є ство�

рення, з одного боку, вільної та простої системи опо�
даткування, яка не обмежувала б можливості підпри�
ємців; з іншого — дозволяла б поповнювати держав�
ний бюджет в необхідному обсязі.

2. Головна проблема української системи оподат�
кування — це її складність. Однією з причин існування
тіньової економіки в Україні є не стільки високі ставки
оподаткування, скільки велика кількість податків та
зборів, їх складне нарахування та складна бухгалтерсь�
ка звітність. Спрощена система оподаткування малого
підприємництва частково вирішує цю проблему, проте
головним вектором розвитку оподаткування повинно
бути його удосконалення.

3. Розвиток малого бізнесу прямо залежить від існу�
ючого законодавства. Податкове законодавство Украї�
ни знаходиться на стадії становлення. Важливими пра�
вовими документами, які регулюють діяльність малого
бізнесу, є Закон України "Про державну підпримку ма�
лого підприємництва" (2000 р.), Закон України "Про дер�
жавну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб —
підприємців" (2003 р.), Закон України "Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України з питань ре�
гулювання підприємницької діяльності" (2009 р.), Гос�
подарський кодекс України (2003 р.) та Податковий ко�
декс України (2010 р.).

4. Основним завданням податкової системи є пере�
розподіл коштів та створення задовільних умов веден�
ня бізнесу для підприємств та наповнення державного
бюджету для держави. Це завдання ускладнюється за�
гальною нерозвиненістю бізнесу в Україні. В першу чер�
гу, держава повинна створювати необхідні умови веден�
ня малого бізнесу, тому що його ефективне функціо�
нування слугує основним етапом в побудові дійсно рин�
кової економіки. На жаль, така тенденція на сьогодні
відсутня.

5. Прийняття Податкового кодексу України було
важливим кроком у побудові системи оподаткування

підприємництва. Кодексом були об'єднані та консолі�
довані законодавчі документи, які регулюють оподат�
кування. Крім того, він змінив "правила гри" для малого
бізнесу, ввівши нові аспекти спрощеної системи оподат�
кування підприємств.

6. Не дивлячись на загальні зрушення, частина по�
даткової системи, яка стосується малого бізнесу в Ук�
раїні, не дозволяє підприємцям вільно працювати. До�
сить складною є реєстрація та ведення звітності. Існу�
ють перепони у взаємодії великого та малого бізнесу.
Важливим завданням в державному регулюванні мало�
го бізнесу є спрощення умов його існування. Це є необ�
хідною складовою для підвищення ефективності функ�
ціонування малого підприємництва і, як наслідок, еко�
номіки держави в цілому.
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Рис. 1. Порівняльна характеристика критеріїв малих
підприємств
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