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Малий бізнес є невід’ємною складовою ринкового господарства. 

Функціонування в сучасних ринкових умовах надає йому гнучкості, мобілізує 

фінансові й виробничі ресурси, прискорює темпи науково-технічного прогресу, 

вирішує проблему зайнятості населення. Основним фінансовим інструментом, 

що регулює взаємовідносини малого бізнесу з державою, залишається його 

оподаткування – законодавчо врегульований процес встановлення, стягнення 

податків, визначення їхніх розмірів і ставок з урахуванням порядку їх сплати 

для підприємств з певними параметрами [1]. Ефективна податкова система є 

однією з найважливіших складових економічного процвітання країни, що 

підтверджується досвідом зарубіжних країн, де обговорення податків давно вже 

займає почесне місце серед економічного планування.  

Податкова система України є однією з найбільш складних серед країн 

європейського регіону. На сьогоднішній день Україна потребує серйозних змін 

в податковій політиці держави, які б здатні були зробити податкову систему 

такою, яка ефективно виконує свої функції. В податковому законодавстві 

України відбуваються постійні зміни, що робить неможливим планування 

ведення бізнесу в Україні. Така ситуація зумовлює необхідність проведення 

радикальної податкової реформи та створення такої податкової системи, яка б 

була простою, економічно справедливою, з мінімальними затратами часу на 

розрахунок і сплату податків, яка б створювала необхідні умови для сталого 

розвитку національної економіки, забезпечувала достатнє наповнення 

Державного бюджету України і місцевих бюджетів. Одним із напрямків 

податкової реформи має бути використання особливих режимів оподаткування 

для підтримки суб’єктів малого підприємництва, що є одним з шляхів 

забезпечення їх ефективного розвитку. Саме спеціальний податковий режим 

має бути спрямований на стимулювання малого підприємництва. Для 

перспективного розвитку оподаткування малого бізнесу потрібно 

використовувати зарубіжний досвід, зокрема країн Європейського Союзу, де 

спрощені системи оподаткування суб’єктів малого підприємництва набули 

поширення в таких формах державної підтримки, як: запровадження 

податкових пільг для малого бізнесу, спрямованих на підтримку 

конкурентоспроможності малих підприємств, підвищення їх інвестиційної й 

інноваційної активності; запровадження спеціальних режимів оподаткування; т 

та запровадження пільг, що дозволяють спростити податкове адміністрування 

цієї групи платників податків. 
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