
                                                        Пропозиції  

щодо внесення змін до Господарського кодексу України та інших 
законодавчих актів в частині критеріїв віднесення суб’єктів 
господарювання до мікро-, малого, середнього та великого 
підприємництва 

Господарський кодекс України встановлює відповідно до Конституції 
України правові основи економічної діяльності, яка базується на 
різноманітності суб'єктів господарювання різних форм власності. 

У пункті 3 статті 55 Господарського кодексу України встановлено критерії 
розподілу суб’єктів господарювання залежно від кількості працюючих та 
отриманих доходів від будь-якої діяльності за рік, а саме це суб’єкти мікро-, 
малого, середнього та великого підприємництва. Ці ж критерії як засадничі 
повинні бути прописані в усіх інших законодавчих актах, що регламентують 
підприємництво: Податковому кодексі України, ЗУ «Про бухгалтерський облік 
та фінансову звітність в Україні», ЗУ «Про застосування реєстраторів 
розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», 
ЗУ «Про розвиток і державну підтримку малого і середнього підприємництва в 
Україні».  

На початках державної незалежності України законодавство про 
підприємництво творилося із соціальною метою самозайнятості громадян, а 
також для подолання дефіциту товарів і послуг.  Масове звільнення працівників 
під час приватизації державних підприємств викликало соціальну напругу. 
Вихід було знайдено в створенні фізичних осіб підприємців (далі ФОП, 
мікропідприємці) із встановленням для них спрощеної системи звітності й 
оподаткування. З того часу пройшло 30 років, відбулися кардинальні переміни 
в глобалізованому світі, двері для якого відкрила Україна. Якими ж є роль і 
місце мікро та малого підприємництва (ММП) в сучасній економіці держави? 
Воно зберігає соціальну спрямованість щодо ФОП, так як ринок опанувало 
середнє та велике підприємництво у вигляді торговельних мереж і саме в тій 
галузі економіки - торгівлі, де задіяна переважна кількість ФОП, що на сьогодні 
зняло проблему дефіциту товарів. Що ж до надання різноманітних послуг, то 
якраз тут роль мікропідприємництва залишається незамінною.  Тому внесок 
мікропідприємців до державного бюджету відносно не є значним і не стане 
таким у разі запровадження РРО. Так у доходах розширеного держбюджету 
2021 року єдиний податок, а саме його спрачують ФОП, складатиме 2,4%. 
Головне для держави це їх самозайнятість, адже в Україні нема і найближчим 
часом не очікується достатньої пропозиції робочих місць, які б забезпечили 
альтернативу роботі за кордоном. У місцевих бюджетах частка єдиного податку 
є більшою, але так само не є вирішальною. Так планові надходження від 
єдиного податку до бюджету м. Ніжина 2020 року складають 13%. Головні 
надходження до бюджетів усіх рівнів є прямо чи опосередковано пов'язані з 
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виплатою заробітної плати найманих працівників суб'єктів підприємництва - 
юридичних осіб. Таким чином, фіскальна функція підприємництва у формі 
юридичної особи є визначальною. 

Звідси принципове значення має проведення чіткого розмежування між такими 
різними групами суб'єктів підприємницької діяльності як ФОП і юридичні 
особи. Ось тут наше законодавство й дає збій через відмінність у визначеннях 
видів підприємництва в різних законодавчих актах. 

Оскільки головним законом, який визначає види підприємницької діяльності, є 
Господарський кодекс України, то доцільним було б віднесення в ньому до 
категорії «мікропідприємництво» тільки ФОП з річним доходом до 0,25 млн 
євро і чисельністю працюючих до 10 осіб із збереженням для них спрощеної 
системи звітності й оподаткування. Водночас варто виключити ФОП із 
категорії «мале підприємництво», для якого річний дохід не повинен 
перевищувати 10 млн євро на рік і чисельність працюючих до 50 осіб, та 
залишити в цій категорії  юридичні особи: приватні підприємства (ПП), 
товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) тощо з чинністю для них 
загальної системи обліку і звітності. У цьому зв'язку норми ЗУ «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», згідно з яким малими є 
підприємства, в яких річний дохід не повинен перевищувати 8 млн євро, та 
Податкового кодексу України, Розділ XIV, ст.291, згідно з яким  фізична особа 
підприємець може перебувати на спрощеній системі оподаткування (наприклад, 
на третій групі лише до отримання доходу в 7 млн грн, тобто близько 210 тис 
євро), мають бути відповідним чином відкориговані. Що стосується ЗУ «Про 
застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, 
громадського харчування та послуг», то він на сьогодні не містить чіткого 
визначення того, хто з позицій Господарського кодексу України має 
застосовувати реєстратори розрахункових операцій (РРО). Мабуть, це й стало 
визначальною причиною затяжного конфлікту навколо запровадження РРО від 
моменту прийняття цього закону 25 років тому. Вимога для ФОП щодо 
придбання, обслуговування, ведення обліку із застосуванням касового апарату 
нівелює встановлений для них режим спрощеного обліку і звітності, у той час 
як юридичні особи малого підприємництва, для яких діє загальна система 
оподаткування і звітності, сприймають застосування РРО без заперечень. Що ж 
до продажу  особливих товарів: ліків, складної техніки, ювелірних виробів, то 
так само як і у випадку з підакцизними товарами, торгівля ними має 
здійснюватися з використанням РРО і було б краще, якби це стало 
прерогативою юридичних осіб – суб'єктів підприємництва. 

Закон України «Про розвиток і державну підтримку малого і середнього 
підприємництва в Україні» вже в самій назві не ставить наголос на підтримці 
мікропідприємництва, в той час як воно поряд з малим підприємництвом і 
потребує державної підтримки. Щодо середнього підприємництва (розмір 
річного доходу до 50 млн євро і чисельність працюючих до 250 осіб), то це 



цілком самодостатній бізнес і мова може йти хіба що про державні цільові 
програми за його участі. Вважаємо за доцільне переробити цей закон, змінити 
назву на ЗУ «Про розвиток і державну підтримку мікро та малого 
підприємництва в Україні». Державна цільова політика допомоги мікро та 
малому підприємництву має сприяти їх розвитку та послідовному переходу до 
вищої організаційної форми підприємництва, а саме із ФОП у юридичну особу, 
від мікропідприємництва до малого, закріплення в категорії малого 
підприємництва,  переходу від малого до середнього підприємництва.  
Фіскальна система має стимулювати цей процес: для ФОП діють спрощена 
система обліку і звітності, фіксована ставка податку від розміру доходу; для 
юридичних осіб – загальна система обліку і звітності, податкове навантаження 
в сумарному відсотковому виразі розміром меншим, ніж для ФОП. Звідси й 
встановлення системи контролю бази оподаткування: за розміром річного 
доходу для ФОП, за розміром доданої вартості й прибутку (в песпективі – суми 
виведеного капіталу) для юридичної особи. Відтак запровадження в сучасних 
реаліях РРО для ФОП втрачатиме практичний сенс. Що ж до контролю за 
розмірами доходу у ФОП, то тут практика засвідчила ефективність 
безготівкових розрахунків, що за сучасної діджиталізації й мобільного зв'язку є 
фактором адекватності в умовах глобальної цивілізаційної конкуренції. 

 

 

 
 


