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STATE SUPPORT AND FISCAL AND TAX INSTRUMENTS TO STIMULATE SMALL 

BUSINESS DEVELOPMENT 
 
У статті проаналізовано теоретичні засади поняття бюджетно-податкових важелів 
стимулювання розвитку малого підприємництва у нормативно-правовій та науковій 
літературі, узагальнено підходи до класифікації бюджетних та податкових важелів. 
Визначено методи впливу на регулювання діяльності малого підприємництва у 
національній та світовій практиці. Дано оцінку ефективності застосування державної 
підтримки та бюджетно-податкових важелів розвиту малого підприємництва як 
інструментів стимулювання підприємницької активності, сприяння зайнятості 
населення, забезпечення пропозиції на внутрішньому ринку та нарощування бюджетних 
доходів. 
 
The article contains the analyzes of the theoretical bases of the concept of fiscal instruments to 
stimulate the development of small business in the legal and scientific literature, generalized the 
classification approaches of budgetary and fiscal levers. The methods of influence on the 
regulation of small business in national and international practice are defined. The estimate of 
the effectiveness of state support and fiscal instruments to develop small businesses as tools to 
stimulate entrepreneurship, promote employment, ensure domestic supply and increase budget 
revenues are given. 
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Постановка проблеми. Сьогодні в науковій літературі можна знайти багато підтверджень 

необхідності розвитку і стимулювання підприємницької активності, обґрунтовано ряд пропозицій щодо 
методів державної підтримки, але всі публікації поєднують висновки щодо неефективності здійснення 
заході підтримки і стимулювання.  

Важливу роль у забезпечення розвитку суб’єктів малого підприємництва як рушійної сили 
економічних перетворень та бюджетоутворюючої складової є застосування бюджетно-податкових важелів 
стимулювання, що й обумовлює актуальність теми дослідження. Проте має місце неоднозначність та у 
деяких випадках, суперечливий характер визначення цих понять. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Державна підтримка і стимулювання розвитку малого 
підприємництва досить широко висвітлені у науковій літературі. Цій тематиці посвячені публікації таких 
вітчизняних науковців: А.І. Крисоватого, В.М. Мельника, В.Г. Боронос , А.М. Соколовської, Н.А. Шикіної 
та І.В. Мамонтової, Н.С. Прокопенко, І.Є. Чуркіної, Н.І. Рубан та І.І. Чуницької, О.М. Гавриш та І. В. 
Колупаєвої, Л.Л. Тарангул, Л.В. Лисяк та В.Є. Тараненко, Т.В. Паєнтко, О.О. Молдован, А.І. Даниленко та 
інших. 



 

Постановка завдання. Отже, метою статті є узагальнення існуючих підходів до трактування 
поняття бюджетно-податкових важелів стимулювання розвитку малого підприємництва та аналіз 
практичних аспектів їх застосування. 

Викладення основного матеріалу. Принципової відмінності між поняттями «стимулювання» та 
«підтримка» немає, проте ототожнювати їх некоректно. Термін «стимулювання» застосовується в контексті 
створення умов, мотивації, прискорення певних процесів, «підтримка» ж передбачає надання зміцнюючих 
опорних засобів. Л.Л. Тарангул [6] вживає дефініції у таких словосполученнях: бюджетна підтримка та 
податкове стимулювання. У цій статті розглядаємо і підтримку і стимулювання як можливості розвитку 
малого підприємництва шляхом державного регулювання. 

В широкому розумінні бюджетно-податкові важелі здійснюють одночасний подвійний вплив на 
розвиток підприємництва: податкові механізми вилучають накопичені кошти, перерозподіляють їх та за 
допомогою бюджетних механізмів повертають домогосподарствам, збільшуючи їх заощадження з метою 
підвищення купівельної спроможності, та підприємствам, стимулюючи розширення виробництва. 

Поняття «бюджетно-податкові важелі» широко висвітлене у публікаціях вітчизняних науковців 
(табл. 1).  

З урахуванням існуючих поглядів на форму і зміст бюджетно-податкових важелів, у цьому 
дослідженні будемо визначати їх як сукупність інструментів впливу держави на розвиток підприємництва з 
метою регулювання господарської діяльності та нарощування бюджетних доходів. 

Бюджетні та податкові важелі можна розглядати як два взаємодоповнюючі компоненти 
економічного розвитку: прямий (бюджетне інвестування) та непрямий (додатково-бюджетні важелі 
формування сприятливого інвестиційного клімату) [9], або як взаємовиключні: застосування податкових 
важелів дозволяє скоротити прямі бюджетні витрати, тож є альтернативою до засобів бюджетної політики 
[20]. О.О. Молдован [13] визначає податкові стимули як певний трансферт бюджетних коштів до 
підприємницького сектору, який здатен використати їх більш ефективно, ніж держава. 

На наш погляд, режим застосування бюджетних і податкових важелів як інструментів бюджетно-
податкової політики не має носити реципроктного (взаємовиключаючого) характеру, а може 
застосовуватися одночасного залежно від можливостей бюджету, оскільки застосування податкових важелів 
пов’язано із отриманням (або втратою) певного рівня надходжень, бюджетних – із здійсненням бюджетних 
видатків і їх спрямуванням. 

 
Таблиця 1.  

Підходи до визначення поняття бюджетно-податкових важелів та їх класифікації 
Автор Характеристика Примітка 

В.Г. Боронос [3] Бюджетно-податкові важелі - інструменти 
бюджетно-податкової політики як складової 
фінансової політики держави  у  сфері 
оподаткування,  державних витрат та державного 
бюджету, спрямованої на забезпечення зайнятості 
населення і стримування інфляційних процесів. 

Визначення містить дві 
складові: оподаткування та 
державні витрати, 
спрямування яких – соціальна 
сфера (зайнятість та 
інфляція), стимулювання 
підприємницької активності 
поза увагою 

Л.І. Тарангул [18] Ефективність заходів державної політики у сфері 
підтримки відбувається через  субсидування та 
надання податкових пільг 

В широкому розумінні 
характеристика не викликає 
протиріч, але є досить 
узагальненою 

Н.А. Шикіна та І.В. 
Мамонтова [20] 

У макроекономічному аспекті бюджетно-податкові 
важелі - засоби дії відповідних методів бюджетно-
податкової (або фіскальної) політики, регулювання 
як сукупного попиту, так і сукупної пропозиції. 
Головний бюджетний важіль - витрати бюджету, 
податкові важелі - альтернативні системи 
оподаткування, податкові ставки та податкові 
пільги. 

Бюджетні важелі представлені 
тільки витратами бюджету, 
що зміщує розгляд бюджетно-
податкових важелів у бік 
податкових 

А.М. Дідик [8] Важелі впливу на діяльність підприємств: 
- макрорівень: забезпечення інтенсивного, 
прогресивного розвитку підприємства; 
- макрорівень: наповнення державного 
бюджету. 

Визначення очікуваних 
результатів застосування 
економічних важелів, що не 
суперечить цілям 
впровадження бюджетно-
податкових важелів. 

Н.І. Рубан, 
І.І. Чуницька 
[17, 19] 

Бюджетно-податкові важелі - конкретні методи  і 
способи реалізації цілей бюджетно-податкової або 
фіскальної політики. 

Таке  визначення є досить 
центрованим на фіскальній 
складовій, де поза увагою 



 

Бюджетні важелі: 
-  бюджетні видатки;   
- бюджетний дефіцит. 
Податкові важелі: 
- податкові ставки; 
- податкові пільги; 
- альтернативні режими оподаткування; 
- зміна строків сплати податків; 
- податкові санкції. 

залишаються соціально-
економічні аспекти, які в тому 
числі відображають ефект 
впливу бюджетних важелів. 
Автори [17, 19] наводять 
найбільш повну класифікацію 
бюджетно-податкових 
важелів. 

Джерело: складено автором 
 

Класифікація бюджетно-податкових важелів стимулювання розвитку малого підприємництва 
представлена на рисунку 1. 

 

 
Рис. 1. Класифікація бюджетно-податкових важелів стимулювання розвитку малого підприємництва 



 

Джерело: складено автором 
 

Податкові ставки – інструмент для реалізації як фіскальної, так регулюючої функції. Безпосереднім 
індикатором якості господарської діяльності виступають податки на фінансовий результат: податок на 
прибуток та єдиний податок. Основна ставка податку на прибуток підприємств в Україні протягом 2014-
2015 рр. визначена на рівні 18%. 

Слід відзначити, що в Україні ставка податку на прибуток має одне з найнижчих значень у Європі. 
Зокрема, у 2014 р. у Франції корпоративний податок справлявся за ставкою 38%, у Бельгії – 34%, в Італії та 
Португалії – 31,4% та 31,5%. Проте є і такі країни, де ставка оподаткування прибутку поступається 
українській: у Словенії вона встановлена на рівні 17%, у Литві та Латвії – 15%, а у Болгарії взагалі 
становить 10% [1]. 

З наведених тенденцій можна зробити висновок, що ставка оподаткування є певним відображенням 
рівня соціально-економічного розвитку країни. В Україні податок на прибуток носить більше фіскальне, ніж 
регулююче значення, враховуючи той факт, що податок на прибуток підприємств становить 11,3% доходів 
державного бюджету України у 2014 р. [5] Ставки податку на прибуток в Україні носять скоріше 
номінальний, ніж реальний характер. Так, протягом 2009-2014 рр. реальна ставка податку на прибуток 
підприємств поступалася номінальній, за винятком 2013 р., коли було запроваджено щомісячну авансову 
сплату податку (табл. 2).  

 
Таблиця 2. 

Номінальна та реальна ставка податку на прибуток підприємств у 2009-2014 рр. 
Показники 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Фінансовий результат до 
оподаткування підприємств, які 
одержали прибуток, млрд. грн. 

143,7 212,0 272,7 277,9 234,5 233,6 

Надходження податку на прибуток до 
державного бюджету, млрд. грн. 

32,6 40 54,7 55,4 54,3 39,9 

Ставка податку відповідно до чинного 
законодавства 

25 25 23 21 19 18 

Реальна ставка 22,7 18,9 20,1 19,9 23,2 17,1 

Джерело: складено автором за [5, 15] 
 

Такі тенденції можуть обумовлювати щонайменше дві причини: 
1. високий рівень тінізації господарської діяльності і неможливість значної частини доходів 

потрапити у фокус податкової звітності; 
2. застосування податкових пільг, що не завжди мають практичне обґрунтування [9, 13], але є 

найпоширенішим важелем стимулювання підприємницької діяльності.  
Відповідно до Податкового кодексу [15], податкова пільга - передбачене податковим та митним 

законодавством звільнення платника податків від обов'язку щодо нарахування та сплати податку та збору, 
сплата ним податку та збору в меншому розмірі за наявності визначених підстав. 

Поряд з перевагами застосування податкових пільг, необхідно тримати у фокусі уваги і недоліки, 
пов’язані з ними. На разі позитивна стимулююча роль податкових пільг дещо згасає при розгляді їх через 
призму недоотримання надходжень, тобто втрат бюджету.  

Так, застосування податкових пільг може здійснюватися щодо видів економічної діяльності або до 
груп платників. В Україні мало місце застосування обох підходів. 

Із набуттям чинності Податкового кодексу, починаючи з 2011 р. було запроваджено ряд галузевих 
пільг з податку на прибуток, зокрема у харчовій промисловості, у сфері навчання, оздоровлення та 
відпочинку дітей, у сфері комунальних послуг, у паливно-енергетичній. Такі пільги слід розглядати як 
безстрокові для визначених галузей. 

Мали місце і строкові пільги з податку на прибуток, передбачені Податковим кодексом у редакції до 
2015 р. для суб’єктів підприємницької діяльності, що надавали готельні послуги, підприємств легкої 
промисловості, суднобудівної та літакобудівної промисловості, підприємств машинобудування для 
агропромислового комплексу. 

Виходячи з того, податок на прибуток вважають таким, що має найбільший потенціал впливу на 
інвестиційну діяльність [11], можна зробити висновок про селективний характер податкового стимулювання 
підприємницької діяльності, що спрямований на розвиток підприємств конкретних галузей та видів 
економічної діяльності. 

У зв’язку із внесенням змін до Податкового кодексу відповідно до [16], із запроваджених пільг 
діючими залишилися тільки дві: 

- прибуток для підприємств і організацій, заснованих громадськими організаціями інвалідів 



 

(ст. 142 [15]). 
- до 01.01.2016 р. звільнення від оподаткування суб’єктів малого підприємництва, у яких 

чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за даними фінансової звітності за останній 
річний звітний період не перевищує 3 млн. грн. та нарахована за кожний місяць звітного періоду заробітна 
плата (дохід) працівників, які перебувають з платником податку у трудових відносинах, є не меншою, ніж 
дві мінімальні заробітні плати (п. 16 підрозділу 4 розділу ХХ [15]). 

Перша пільга носить соціально спрямований характер, пов’язаний не з державною підтримкою 
підприємництва, а з необхідністю працевлаштування окремих груп населення, друга пільга є прикладом 
«податкових канікул» з метою стимулювання розвитку малого підприємництва. 

Таким чином робимо висновок про зміну спрямованості пільгування підприємництва із галузевої на 
сегментну: скасування всіх галузевих пільг при збереженні права суб’єктів малого підприємництва на 
податкові канікули до 2016 р. Але розглядаючи мале підприємництво не як сегмент ринку, а як окремий 
механізм, характеризуємо його підтримку як горизонтальну (стимулювання в цілому, без конкретних 
пріоритетів), оскільки більшість галузевих пільг, що діяли до 2015 р. були спрямовані на підтримку 
підприємств у пріоритетних галузях, представлених крупним бізнесом, за винятком підприємств легкої 
промисловості. 

Як уже зазначалося, зворотним боком застосування податкових пільг є бюджетні втрати. Платники 
податків Дніпропетровської області у 2014 р. отримали 2,08 млрд. грн. пільг, в тому числі державний 
бюджет втратив 1,53 млрд. грн., місцевий бюджет недоотримав 0,55 млрд. грн. У структурі наданих пільг 
(рисунок 2) традиційно переважає податок на додану вартість – 49,1%. Друга за обсягом пільга надана по 
податку на прибуток – 27,2%. 

 

 
Рис. 2 .Структура наданих податкових пільг у Дніпропетровській області у розрізі податків і зборів 

станом на 01.01.2015 р. 
Джерело: складено автором за [10] 

 
Група податкових пільг, пов’язана із самофінансуванням, включає прискорену амортизацію та 

інвестиційний податковий кредит. Ця група пільг пов’язана із стимулюванням інноваційної діяльності. 
Різниця між зазначеними видами стимулювання полягає у тому, що амортизація дозволяє швидше 

відшкодувати вартість придбаних засобів, податковий кредит дає можливість відстрочити необхідність 
сплати податкових зобов'язань від прибутку, отриманого в результаті реалізації інноваційного 
(інвестиційного) проекту. 

Третім податковим важелем стимулювання підприємницької активності є альтернативна система 
оподаткування. В Україні вона представлена спрощеною системою оподаткування. 

Стосовно бюджетних важелів стимулювання розвитку малого підприємництва, які 
охарактеризовано як прямі і непрямі, слід зазначити наступне. Найпростішим інструментом прямого 
стимулювання розвитку суб’єктів малого підприємництва виступає пряме бюджетне фінансування проектів 
або державне замовлення на виконання робіт. 

В такому разі держава отримує необхідний продукт (товар, роботи, послуги), а мале 
підприємництво забезпечене роботою і його підприємницький потенціал реалізовано. Такий спосіб 
стимулювання розвитку малого підприємництва у сфері інноваційних розробок представляє собою 
американську модель фінансування фундаментальних досліджень [2]: замовлення на інноваційні розробки 
фінансуються цільовим способом державою або корпораціями на коопераційній основі. Японська модель 
передбачає фінансування наукових центрів, лабораторій, які можуть самостійно приймати рішення щодо 



 

проведення науково-дослідних робіт. Поєднанням описаних способів фінансування підприємницької 
активності у сфері інновацій є західноєвропейська модель [2]. 

В Україні зараз переважає застосування японської моделі, що полягає в утриманні науково-
дослідних інститутів, які займаються інноваційними розробками. На наш погляд, більш ефективним 
важелем стимулювання інноваційної активності є фінансування інноваційних проектів цільовим способом 
шляхом передачі замовлень конкретним суб’єктами підприємницької діяльності.  

Ще одним прямим інструментом стимулювання розвитку малого підприємництва є пільгове або 
безвідсоткове кредитування суб’єктів малого підприємництва, зайнятих у пріоритетних сферах економічної 
діяльності або задіяних у реалізації визначених проектів. Такий важіль також пов'язаний із прямим 
виділенням коштів із бюджетів різного рівня з метою забезпеченням підприємств доступними кредитними 
ресурсами. 

В Україні державна фінансова підтримка підприємництва забезпечується через програму 
«Мікрокредитування суб’єктів малого підприємництва». Відповідно до неї, бюджетні кошти надаються 
суб'єктам малого підприємництва на конкурсних засадах на поворотній основі за умови забезпечення 
виконання зобов'язання щодо їх повернення та сплати відсотків за користування бюджетними коштами. 
Оскільки бюджет Українського фонду підтримки підприємництва обмежений, підприємці тяжіють до 
банківського кредитування.  

Третім важелем прямого державного стимулювання розвитку малого підприємництва є компенсація 
відсотків за наданими підприємцям кредитами. Такий інструмент підтримки підприємництва мало 
представлений в Україні: у 2013 р. лише 191,2 тис. грн. (0,8%) коштів заходів регіональних та місцевих 
програм спрямовано на компенсацію відсотків за банківськими кредитами. На наш погляд, такий 
інструмент, не зважаючи на досить обмежену практику застосування в Україні, може стати ефективним 
стимулом розвитку малого підприємництва, оскільки для підприємства є тотожним безвідсотковому 
кредиту, а для держави представляє інтерес з точки зору можливості виділяти незначні транші замість 
надання значної разової суми тіла кредиту.  

У країнах Європейського Союзу, зокрема у Великій Британії та Франції під час світової фінансової 
кризи у 2008–2010 рр. [4], успішно впроваджено інструмент стимулювання підприємництва, що полягає у 
фінансуванні банківських та інших фінансових установ з метою підтримки останніми реального сектора.  

Непрямі бюджетні важелі стимулювання розвитку малого підприємництва також набули широкого 
застосування у світі.  

Так, непрямим важелем бюджетного стимулювання малого підприємництва є надання державних 
гарантій за кредитами [7, 13]. Досвід успішного використання цього інструмента демонструє Японія [12], в 
Україні державними гарантіями забезпечуються в основному позики великих підприємств пріоритетних 
галузей. 

Дієвим інструментом непрямого бюджетного стимулювання, який межує за своїм економічним 
змістом із податковим, є створення спеціальних інституцій: бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів та 
технологічних парків. Віднесення цього важеля до групи бюджетних обумовлено прямими бюджетними 
витратами: наданням приміщення для організації процесу, офісного обладнання та інших необхідних 
компонентів, податковим інструментом його можна вважати у зв’язку із можливістю застосування до таких 
груп платників спеціальних податкових стимулів. 

Слід зазначити, що реалізація бюджетних важелів можлива за умови цільового використання 
бюджетних ресурсів. Основним інструментом координації підтримки підприємництва є регіональні 
програми, реалізація яких має відбуватися на основі використання програмно-цільового методу. 

Висновки. Отже, не зважаючи на широкий спектр бюджетно-податкових важелів, застосування 
яких у світовій практиці демонструє високу ефективність, в Україні механізм стимулювання розвитку 
малого підприємництва функціонує нерезультативно. З метою сприяння розвитку малого бізнесу 
пропонується застосування податкових важелів до конкретних видів економічної діяльності у малому 
підприємництві, а не до аналізованого сегменту ринку в цілому. Державна підтримка у вигляді бюджетного 
фінансування має носити адресний характер і здійснюватися відповідно до вимог програмно-цільового 
методу. 

Перспективи подальших досліджень. Наступним кроком дослідження має стати вибір та 
обґрунтування видів економічної діяльності, суб’єкти малого підприємництва в яких мають найбільший 
інноваційний та виробничих потенціал з одного боку, та можливості нарощування доходів бюджету з 
іншого. 
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