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ВСТУП 

  

Актуальність. Орієнтація України у напрямку європейської безпеки та 

стабільності спрямована на розвиток малого бізнесу як одного з пріоритетних 

напрямків. У більшості зарубіжних країн малі підприємства мають значне 

місце в загальному обсязі валового національного продукту, дають 

можливість повністю задовольнити попит на товари, збільшити зайнятість, 

збільшити обсяг грошових коштів до бюджету шляхом сплати податків. 

Український малий бізнес постійно піддається різним реформам, що 

часто негативно впливає на настрої бізнесменів. Розвиток малого 

підприємництва ускладнюється низкою економічних та організаційних 

перешкод, в яких механізм його оподаткування відіграє ключову роль. 

Впровадження спрощеної системи оподаткування малого бізнесу в Україні 

призвело до реальних змін у їх розвитку, незважаючи на те, що чинна 

податкова система в Україні викликає значний податковий тягар на суб'єкти 

малого бізнесу. 

Водночас, незважаючи на численні спроби вдосконалення чинного 

законодавства про правове регулювання спрощеної системи оподаткування в 

Україні, гострі дискусії з цього питання не припиняються. Таким чином, деякі 

експерти вважають за доцільне скасувати спрощену систему оподаткування, 

тоді як інші, навпаки, пропонують зберегти податкову систему для малого 

бізнесу, треті - значно розширити перелік суб'єктів, що підлягають спрощеній 

системі оподаткування. 

Проблеми оподаткування суб'єктів малого підприємництва 

представляють інтерес для багатьох науковців. Таким чином, питання 

регулювання спрощеної системи оподаткування досліджується в роботах К. 

Андрієвського, О.В.Головасевич, О. Костенко, М. Кучерявенко, М. 

Пожидаева, В. Шпілова та інші. 
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Тому питання розробки спрощеної системи оподаткування сьогодні 

залишається надзвичайно актуальним. 

У свою чергу, актуальність цього питання визначила вибір теми 

дипломної роботи. 

Таким чином, метою дипломної роботи є вивчення проблем 

оподаткування  фізичних осіб-суб’єктів підприємницької діяльності в Україні. 

Для досягнення даної мети були поставлені такі завдання: 

- з'ясувати правовий статус фізичних осіб-підприємців як суб'єктів у 

податкових відносинах; 

- розглянути особливості проведення державної політики щодо 

оподаткування фізичних осіб-підприємців в Україні; 

- провести критичний огляд наукових публікацій з питань 

оподаткування суб'єктів господарювання в Україні; 

- вивчити методологію оцінки ролі оподаткування фізичних осіб-

підприємців в економіці держави; 

- оцінити фіскальну та економічну роль суб'єктів господарювання в 

Україні; 

- проаналізувати вплив діючого механізму оподаткування суб'єктів 

господарювання на їх діяльність; 

- зарубіжний досвід оподаткування індивідуальних підприємців; 

- Проблеми та напрями вдосконалення державної політики щодо 

оподаткування фізичних осіб-підприємців в Україні. 

Об'єктом дослідження є система оподаткування фізичних осіб-

підприємців. 

Предметом дослідження є роль механізму оподаткування фізичних 

осіб-суб'єктів підприємницької діяльності в Україні. 

Методи дослідження. В основі дипломної роботи лежить система 

філософсько-ідеологічної, загальнонаукової та спеціально-наукових методів, 

які забезпечують об'єктивний і всебічний аналіз досліджуваного предмета. 

Філософсько-ідеологічні підходи дозволили дослідити сутність спрощеної 
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системи оподаткування. При визначенні ключових понять (податки, спрощені 

системи оподаткування тощо) використовувалися категорії та методики 

формальної логіки (поняття, визначення, докази та спростування, судження, 

синтез, аналогія, порівняння, узагальнення); використовуючи прогностичний 

метод, з'ясовані перспективи розвитку спрощеної системи оподаткування в 

Україні. 

Інформаційною базою для написання дипломної роботи були наукові 

роботи економістів-дослідників, підручники та посібники з оподаткування 

суб'єктів підприємництва, дані Державної фіскальної служби України та 

Міністерства фінансів України. 

Дипломна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків та 

списку використаної літератури та додатків.  

В розділі 1 розглянуто теоретичні аспекти дослідження оподаткування 

фізичних осіб-суб’єктів підприємницької діяльності. 

В розділі 2 досліджено оцінку ролі суб’єктів підприємницької діяльності 

в Україні. 

В розділі 3 визначено проблеми та перспективи функціонування системи 

оподаткування фізичних осіб- суб’єктів підприємницької діяльності. 
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