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Вступ 

 

У більшості країн світу малий бізнес займає значне місце в загальній сумі 

валового національного доходу, виробництві товарів, надання послуг. Однак, 

розвитку малого бізнесу перешкоджає цілий ряд економічних і організаційних 

бар'єрів, де особливу роль відіграє механізм його оподаткування. Діюча система 

оподаткування в Україні покладає значний податковий тягар на суб'єкти малого 

бізнесу. Введення в Україні спрощеної системи забезпечило необхідні зрушення в їх 

розвитку. 

В даний час, є актуальним дослідження перспектив подальшого розвитку 

малого бізнесу в Україні, а також огляд застосування спрощених режимів 

оподаткування, обліку та звітності малого бізнесу і аналіз необхідності їх 

модернізації в Україні. 

Особливості спрощеної системи оподаткування суб'єктів підприємницької 

діяльності знаходять своє відображення в багатьох наукових публікаціях. Вчені 

вивчають еволюцію спрощеної системи оподаткування, ефективність і недоліки її 

введення, проблеми застосування. Однак, проблеми в системі оподаткування малого 

бізнесу потребують вирішення і наступних досліджень, особливо в зв'язку з 

прийняттям останніх змін в Податковому кодексі України щодо реформування 

спрощеної системи оподаткування. 

Вивченню цих питань присвячені дослідження вчених: Гривнак Е., Квасниці 

А., Орлової В., Покатаевої А., Свєчникова А., Скибинського З., Хом'як Р. та інших. 

Метою даної роботи є дослідження фіскальних та регулюючих властивостей 

спрощеної системи оподаткування суб’єктів малого підприємництва. 

З урахуванням визначеної мети в роботі необхідно вирішити наступні 

завдання: 

 визначити економічну сутність та значення малого бізнесу в розвитку 

економіки; 

 дослідити обґрунтування необхідності пільгових підсистем оподаткування 

малого бізнесу у фінансовій теорії; 
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 визначити сутність та особливості застосування спрощеної системи 

оподаткування суб’єктів підприємництва малого бізнесу; 

 провести діагностику основних показників розвитку суб’єктів малого 

підприємництва, які використовують спрощену систему оподаткування; 

 провести аналіз фіскальної ефективності спрощеної системи оподаткування 

суб’єктів малого підприємництва у місті Києві; 

 визначити регулюючі наслідки застосування спрощеної системи 

оподаткування малого бізнесу; 

 систематизувати основні проблеми оподаткування малого бізнесу; 

 розглянути досвід податкового регулювання розвитку малого бізнесу в 

зарубіжних країнах та можливості його адаптації до умов української економіки; 

 запропонувати напрями удосконалення системи оподаткування малого бізнесу 

в Україні. 

Об'єктом дослідження є процеси розвитку малого бізнесу в Україні та його 

податкового регулювання. 

Предмет дослідження – спрощена система оподаткування суб’єктів малого 

підприємництва.  

З метою виконання завдань були використані наступні методи дослідження: 

теоретичні: порівняння, співставлення, аналізу і синтезу, екстраполяції, табличний, 

графічний 

Теоретичною та інформаційною базою дослідження є сучасні теорії економіки 

і фінансів, періодичні публікації вітчизняних і зарубіжних вчених, спеціалізована 

економічна література, періодичні видання, аналітичні і статистичні дані. 

Особливості досліджуваних проблем, мета і завдання дослідження визначили 

структуру роботи, представленої вступом, трьома розділами, висновом, списком 

літератури, що включає 75 джерел. Робота викладена на 98 сторінках, містить 10 

малюнків і 14 таблиць. 
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