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використання інформаційних технологій і т.д. Як наслідок, це забезпечить 

наповнення Державного бюджету та Пенсійного фонду країни. Прикладом щодо 
методів, інструментів та стимулювання розвитку малого і середнього бізнесу в 
Україні має стати досвід європейських країн [4,с.83-87]. 
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АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОПОДАТКУВАННЯ ТА ОБЛІКУ СУБ’ЄКТІВ 
МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 

 

Малий бізнес швидко реагує на зміни, є суттєвою складовою при наповненні 
бюджетів різних рівнів, здатен створювати нові робочі місця, сприяти розвитку 
конкуренції, забезпечувати залучення інвестицій. На сьогодні основним завданням 
податкової політики в державі залишається формування умов для становлення 
малого бізнесу, що сприятиме подальшому розвитку підприємницької діяльності, 

збільшенню надходжень до бюджету, створенню конкурентного середовища та 
усуненню схемзловживання у сфері нарахування і сплати податків. 

Зважаючи на суттєву роль малого бізнесу, питання державної підтримки, 
відповідного нормативно-правового забезпечення, оподаткування, спрощення 
вимог до ведення бізнесу і складання звітності, наразі  є дуже актуальним. 

В Україні підтримка малого бізнесу гарантується законом «Про розвиток та 
державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», відповідно 
до якого, держава гарантує фінансову, інформаційну, консультаційну підтримку, у 

тому числі підтримку у сфері інновацій, науки і промисловоговиробництва, 
підтримку суб’єктів малого і середнього підприємництва, що провадять експортну 
діяльність, підтримку у сфері підготовки, перепідготовки і підвищення 
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кваліфікації управлінських кадрів та кадрів ведення бізнесу[1].  

Найсуттєвішим бар'єром для бізнесменів зазвичай є обмеженість 
фінансування та податки, внаслідок сплати яких майже не залишається коштів для 
подальшого розвитку. Також проблемнимпитанням є складність податкового 
адміністрування, результатом якого є необхідність додаткових фінансових витрат 
на сплату штрафних санкцій за недотримання процедур обчислення та сплати 
податків. Податкові платежі від малого підприємництва є основним джерелом 
наповнення місцевих бюджетів громад фінансовими ресурсами. Податкова 
система держави має бути побудована таким чином, щоб збалансувати потреби 

сторін податкових відносин та мінімізувати витрати на дотримання податкового 
законодавства. Ефективний розвиток малого бізнесу залежить від 
взаємоузгодженої та цілісної нормативно-правової бази. В Україні, наразі, 
підприємницьку діяльність з нормативно-правової та обліково-методологічної 
точок зору[2]. 

Одним із найважливіших організаційних питань обліку малого 
підприємництва є вибір форми бухгалтерського обліку, адже кожною формою 
обліку передбачається поєднання різних видів облікових регістрів, які повинні 

забезпечувати оперативний контроль, своєчасність, повноту і достовірність 
узагальнення у бухгалтерському обліку всіх здійснюваних господарських 
операцій, які мали місце у суб’єкта господарювання. До особливостей організації 
обліку суб’єктів малого бізнесу можна віднести наступні:  

- вибір системи оподаткування;  
- затвердження обраної форми бухгалтерського обліку в Наказі про облікову 

політику;  
- використання для підтвердження здійснюваних господарських операцій 

певних первинних документів;  
- відображення інформації у відповідних облікових регістрах – залежить від 

обраної форми бухгалтерського обліку;  
- узагальнення інформації у фінансовій звітності. 
Ще одним актуальним питанням в організації обліку суб'єкта малого 

підприємництва є визначення форми заповнення фінансового звіту суб'єкта малого 
підприємництва.Складання фінансового звіту є заключним етапом 
бухгалтерського обліку, про якість здійснення якого говорить ефективність 

системи обліку на підприємстві в цілому. Для суб'єктів малого підприємництва 
передбачена скорочена за показниками фінансова звітність у складі балансу та 
звіту про фінансові результати[3]. 

Для суб'єктів малого підприємництва – юридичних осіб передбачено дві 
системи оподаткування: загальна та спрощена. До основних переваг загальної 
системи можна віднести відсутність обмежень у видах діяльності та обсягу 
доходу, а також і те, що розмір сплачуваного податку на прибуток прямо залежить 
від обсягу прибутку за звітний період. Малі підприємства, що обирають спрощену 
систему оподаткування отримують можливість спрощеного ведення обліку і 

звільнення від низки податків і обов'язкових платежів. Крім того, суб'єктам малого 
підприємництва – юридичним особам запропоновано рядформ ведення обліку: 
проста, спрощена та журнальна. При цьому обрання простої та спрощеної форми 
організації обліку можливо тільки для тих суб’єктів малого підприємництва, що 
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знаходяться на спрощеній системі оподаткування. Перевагами спрощеної форми 

ведення обліку є простота його ведення та відносно невисока витратомісткість. 
Тоді як журнальна форма обліку забезпечує його інформативність. Особливістю 
спрощеного плану рахунків є значно менша кількість рахунків бухгалтерського 
обліку, тоді як перевагою застосування загального плану рахунків є більша 
деталізація облікової інформації [4]. 

Підсумовуючи можна зробити висновок, що облік та оподаткування 
потребують подальших досліджень та вдосконалення, які зменшують витрати 
суб’єктів малого підприємництва. Одним з пріоритетних завдань уряду, є 

державна підтримка яка дуже необхідна через створення сприятливих умов 
оподаткування та обліку малого бізнесу. Дослідження організаціїобліку суб'єктів 
малого підприємництва, беззаперечно, є актуальним, оскільки існує певна 
необхідність у підвищенні ефективності діяльності малих підприємстві. У зв'язку з 
цим, перспективами майбутніх досліджень у сфері бухгалтерського обліку 
суб’єктів малого підприємництва є розробки щодо підвищення інформативності 
обліку та забезпечення прийняття ефективних управлінських рішень. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ОПОДАТКУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 
 

Зміни оподаткування 2016 року в Україні всебічно торкнулися звичної 
системи, що діяла до цього часу. Насамперед, це стосується фінансової звітності, 
правил оподаткування нерезидентів, діяльності організацій, у яких присутні 
нерезиденти й інших досить вагомих моментів. Насамперед, варто звернути увагу 
на те, що сьогодні система оподаткування підприємств існує у двох видах: 

- спрощена система (ССО); 
- загальна система (ЗСО). 
Спрощена система оподаткування значно відрізняється від загальної хоча б 

тим, що організації, котрі використовують її, платять податки від загальних 
доходів, а витрати при цьому не враховуються. Завдяки такій особливості 
підприємства можуть вести податковий і бухоблік спрощено. У зв'язку з цим, 
витрати на ведення бухгалтерії значно зменшуються. Також варто відзначити й те, 
що з 2012 року підприємства та організації, які користуються цією системою 
оподаткування, платять менші податки за рахунок низьких ставок на них. Це, в 


