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Основу динамічного розвитку економіки будь-якої країни становлять успішно працюючі 

великі, середні та малі підприємства. При цьому хоча в обсягах і структурі виробництва та 

менеджменті різних суб’єктів господарювання існують значні відмінності, успішно вони можуть 

розвиватися тільки за наявності підтвердженого фінансовими ресурсами купівельного попиту на 

їхню продукцію та послуги. 

Дії держави зі створення сприятливих умов для розвитку підприємств-виробників, повинні 

спрямовуватися на забезпечення зростання доходів споживачів: підприємств-покупців та 

населення [1]. 

Забезпечення повної занятості населення та збільшення його доходів є ключовим 

завданням держави. Однак для недопущення інфляційних процесів таке збільшення повинно 

бути підтверджене зростанням продуктивності праці. 

Для реалізації цих завдань держава має у своєму розпорядженні податкові, бюджетні та 

банківсько- кредитні механізми і від грамотності їх використання залежить успішність розвитку 

економік країн. 

В останні роки з метою створення сприятливого середовища для розвитку вітчизняних 

підприємств законодавці України вдалася до зниження податкового навантаження. Так, 

протягом 2010-2014 років передбачається зниження ставки ПДВ з 20 до 17% та податку на 

прибуток підприємств - з 25 до 16% [1]. Однак, незважаючи на те, що на сьогодні частина із цих 

намірів реалізована (у 2013 ставка податку на прибуток підприємств становить 19%), 

пожвавлення в національній економіці не відбулося. 

Причиною цього, є низька купівельна спроможність підприємств та населення і, 

відповідно, низький споживчий попит на промислову, аграрну, будівельну та іншу продукцію, 

послуги й товари широкого вжитку.  

Крім того, знижуючи ставки податків, законодавці ускладнюють процедуру їх 

адміністрування; держава не повертає вчасно імпортне ПДВ, та, не в змозі забезпечити контроль 

за справлянням податків всіма платниками, запровадила пропорційну шкалу оподаткування 

прибутку підприємств і доходів громадян. Водночас у нашій країні залишається одним із 

найвищих у світі соціальне навантаження на суб’єктів господарювання. 

Таким чином, ключові напрями державної підтримки розвитку вітчизняних підприємств 

повинні включати [3]: 

- зниження податкового й соціального навантаження на платників податків та спрощення 

процедури їх адміністрування; 

- створення сприятливого податкового середовища для залучення українськими суб’єктами 

господарювання інвестицій, отримання кредитних ресурсів та спрямування їх на впровадження 

інноваційних проектів; 

- удосконалення системи оподаткування та забезпечення безінфляційного зростання доходів 

громадян України - потенційних споживачів вітчизняної продукції, робіт та послуг. 

При зниженні податкового навантаження на платників податків, які оподатковуються на 

загальних підставах, особливе занепокоєння викликає ускладнення процедури адміністрування 

податків, постійне зростання адміністративного тиску на малі підприємства та неузгодженість 

податкової політики держави щодо великого та малого бізнесу. Так, при впровадженні з 2011 

року нового Податкового кодексу України в ньому була передбачена норма, відповідно до якої, 

платники податку на прибуток підприємств не мали права включати до своїх витрат вартість 

товарів, робіт та послуг, придбаних у підприємців, які не знаходяться на загальній системі 

оподаткування [1, с. 170]. З 1 січня 2012 року ця норма була скасована, але впродовж 

нетривалого періоду існування вона завдала значних збитків малому бізнесу порушивши його 



економічні зв’язки з великими підприємствами. 

Вже після прийняття Податкового кодексу України, також з 2012 року на законодавчому 

рівні була закріплена спрощена система оподаткування, обліку та звітності малих підприємств і 

підприємців. Відповідно до цієї норми, малі підприємства з обсягом річного доходу не більше 5 

млн грн отримали можливість сплачувати єдиний податок за ставкою 3% від обсягу свого 

доходу, залишаючись платниками ПДВ, або - 5%, не сплачуючи його [3]. 

Важливим напрямом фінансової підтримки державою вітчизняних підприємств є зниження 

на них соціального навантаження. Саме високі ставки єдиного соціального внеску (разом 

роботодавців та найманих працівників близько 40%) є основною причиною виплати багатьма 

українськими суб’єктами господарювання зарплати «в конвертах». При чому, якщо вже сьогодні 

ставки ПДВ та податку на прибуток підприємств в Україні є одними з найнижчих у світі, то 

ставки єдиного соціального внеску, навпаки, є одними з найвищих у світі. Наприклад, вони в 

2,6-2,7 раза перевищують ставки відрахувань на соціальне страхування в Канаді та 

Великобританії, в 1,6-1,9 раза - США, Ірландії, Швейцарії та Норвегії, в 1,2-1,3 раза - в Японії та 

Швеції [2, с. 17]. 

Чинник, який дозволить вітчизняним підприємствам залучити додаткові кошти та 

інтенсифікувати свій розвиток, є створення сприятливого середовища для інвесторів та 

отримання кредитів, які потрібно спрямувати на впровадження інновацій. На жаль, сьогодні 

відсоткові ставки за банківськими кредитами знаходяться на рівні 25-30%, що робить їх 

практично недоступними для більшості суб’єктів господарювання. Водночас, невпевненість 

зарубіжних компаній у правовому захисті стримує їх від здійснення інвестицій в економіку 

нашої країни, що є вагомим чинником її стагнації протягом трьох останніх років [3]. 

Наступним напрямом державної податково-фінансової підтримки розвитку українських 

підприємств є забезпечення зростання доходів населення, особливо його малозабезпеченої 

частини, яка є основним споживачем вітчизняної продукції. Для цього необхідно впровадити 

помірно прогресивну шкалу оподаткування доходів фізичних осіб, знизивши ставку податку до 

8% для працівників з доходами меншими двох мінімальних зарплат та збільшивши її до 25% для 

працівників доходи яких перевищують 10 мінімальних зарплат [3]. 

Водночас, всі кошти вивільнені підприємствами від зниження ставки єдиного соціального 

внеску, потрібно направити на збільшення заробітної плати найманих працівників. В 

подальшому програма діяльності українського Уряду повинна бути направлення на збільшення 

частки витрат на оплату праці підприємств у собівартості продукції та наданих послуг із 

нинішніх 12-15% до західноєвропейських норм (40-50%) [3]. 

Забезпечення зростання таким чином доходів населення дозволить підвищити його попит 

на товари та послуги, а отже, сприятиме збільшенню замовлень на промислову, аграрну та 

будівельну продукцію, а в цілому соціально-економічному розвитку країни [3]. 

Отже, встановлення оптимального для підприємств податкового та соціального 

навантаження, спрощення процедури адміністрування податків, створення сприятливого 

середовища для залучення підприємствами інвестиційних ресурсів та отримання кредитів, а 

також збільшення споживчого попиту населення є тими чинниками, які сприяють соціально-

економічному розвитку країни. 
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