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Актуальність дослідження.  

В умовах сучасного стану ринкової економіки серед різних проблем, що 

пов’язані з ефективним розвитком підприємництва, однією з домінуючих є 

стимулювання ефективного розвитку підприємництва за допомогою 

фіскального механізму. 

Розвиток підприємництва є основною складовою соціально-економічного 

розвитку України в цілому. Підприємництво виступає елементом структурної 

перебудови економіки, сприяє підвищенню доходів місцевих бюджетів. Саме 

тому на сьогодні важливим є створення сприятливого середовища для 

стимулювання економічної активності суб’єктів підприємницької діяльності 

задля забезпечення економічного зростання, створення робочих місць, 

відновлення конкурентоспроможності вітчизняної економіки, підвищення рівня 

життя населення. 

Важливим фінансовим інструментом, який регулює взаємовідносини 

держави і підприємництва, залишається оподаткування. 

Оподаткування – це врегульований законом процес нарахування, 

стягнення податків, визначення розмірів та ставок податків з урахуванням 

порядку їхньої сплати, введення особливих умов загального чи спеціального 

(спрощеного) податкового режиму. Одним із шляхів забезпечення ефективного 

розвитку підприємництва (для підтримки як пріоритетних видів господарської 

діяльності, так і безпосередньо окремих груп суб’єктів) є використання саме 

таких особливих режимів оподаткування. 

Податкова система (сукупність загальнодержавних і місцевих податків і 

зборів, які стягуються в порядку, встановленому законом) є важливим 

інструментом впливу держави на показники соціально-економічного розвитку 

країни. 

Важливим аспектом розвитку підприємництва є податкова політика, яка є 

фінансовим важелем регулювання розвитку підприємництва, та являє собою 



складову і нерозривну частину загальної економічної політики держави. 

Податкова політика – це сукупність державних заходів в області податків, 

спрямованих на досягнення стабільності і прогресу в економіці. Слід розрізняти 

податкову та фіскальну політику. Фіскальна політика – поняття значно ширше. 

Фіскальна (бюджетно-податкова) політика – це система регулювання економіки 

за допомогою змін державних витрат і податків. Під державними витратами 

розуміються витрати на утримання інституту держави, а також державні 

закупівлі товарів і послуг. 

Держава формує політику в сфері оподаткування через: 

 маневрування кредитно-бюджетними потоками; 

 часткове або повне звільнення від оподаткування деяких категорій 

підприємців; 

 створення необхідних передумов для зростання ділової активності 

підприємців; 

 забезпечення економічного зростання важливих галузей та секторів 

національного господарства; 

 введення диференційованих ставок податків, через формування 

сприятливої кон’юктури на ринку товарів і послуг, через виконання 

соціальних програм. 

На державному рівні за допомогою тих чи інших податкових 

інструментів проводиться регулювання пропорцій в економічній структурі 

виробництва, розподілу, обміну та споживання. 

Обрання курсу на вступ до ЄС передбачає досягнення певного рівня 

соціально-економічного розвитку, що в умовах дефіцитності державного 

бюджету вимагає підвищення рівня мобілізації ресурсів. У цьому контексті 

особливого значення набуває створення такого фіскального механізму, який би 

відповідав потребам соціально-економічного розвитку держави, сприяв 

зростанню заощаджень населення, поповненню оборотних коштів підприємства 

та залученню інвестицій. 

На сьогодні питанню стимулювання економічної активності суб’єктів 

підприємницької діяльності за допомогою фіскального механізму не приділено 



достатньої уваги. Тому питання вивчення проблем податкових важелів 

стимулювання економічної активності суб’єктів підприємництва та їх 

наукового обґрунтування знаходяться в основі цієї роботи. 

Метою дипломної роботи є дослідження теоретичних положень та 

формування практичних рекомендацій щодо модернізації фіскального 

механізму стимулювання розвитку підприємництва.  

Завданнями дипломної роботи є: 

– діагностика (аналізйоцінка) діючої системи оподаткування суб’єктів 

підприємництва;  

– аналіз й оцінка факторів впливу на систему оподаткування суб’єктів 

підприємництва;  

– виявлення основних недоліків системи оподаткування суб’єктів 

підприємництва;  

– характеристика тенденцій розвитку оподаткування підприємництва у 

світі; 

 – формування фіскально-економічних важелів та інструментів 

стимулювання розвитку підприємництва; 

– обґрунтування нововведень, які мають сприяти модернізації 

функціонування фіскального механізму стимулювання розвитку 

підприємництва.  

Об’єктом дипломної роботи є: економічні відносини, що формуються в 

процесі стимулювання державою розвитку підприємництва за допомогою 

фіскального механізму, що функціонує в умовах податкового законодавства.  

Предметом дослідження: є фіскальний механізм стимулювання 

розвитку підприємництва 

 Методологія і методи дослідження. 

Методами дослідження виступають: прогнозні методи, статистичні 

методи, описові методи. Також інструментами дослідження стали методи 

моделювання, логіко-структурного аналізу, нормативні методи.  

Апробація результатів бакалаврської роботи. Основні положення, 

теоретичні та практичні розробки і наукові результати бакалаврської роботи 



апробовані на:  І Міжнародній науково-практичній конференції 

«Підприємницька, торговельна, біржова діяльність: тенденції, проблеми та 

перспективи розвитку» (м. Київ, ДУТ, 11 лютого 2020 р.).  

Інформаційна база дослідження.  

В процесі написання роботи розглядаються законодавчі та нормативні 

акти з проблем, що вивчаються, економічна література вітчизняних та 

зарубіжних авторів, науково-практичні періодичні видання та наукові 

публікації провідних спеціалістів з даної проблеми. 

 


