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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. У розв’язанні критично важливої проблеми
відновлення економічної системи України у післякризовий період особливе
місце посідає розвиток малого підприємництва як складової ринкової
економіки, що сприяє науково-технічному прогресу, підвищенню рівня
зайнятості населення, забезпеченню необхідної пропозиції товарів і послуг на
внутрішньому ринку та чинить помітний вплив на доходну частину місцевих
бюджетів.
У країнах із розвиненою ринковою економікою мале підприємництво
забезпечує робочими місцями 50 % населення працездатного віку (у країнах ЄС
– до 80 %) та вносить вклад у ВВП у розмірі 50–60 %. В Україні мале
підприємництво уже досягло європейського рівня за кількісними показниками,
але за якісними індикаторами ще не розкрило свого потенціалу. Так, частка
продукції малого підприємництва у ВВП України складає лише 16,9 %, податки
з фінансових результатів діяльності – близько 9 % доходів місцевих бюджетів
при тому, що це 90 % діючих усіх суб’єктів підприємництва. Отже вітчизняний
сектор малого підприємництва потребує активного і системного розвитку.
Сутність і значення доходів місцевих бюджетів у бюджетній системі
держави та роль місцевого оподаткування у їх формуванні розглянуто у працях
зарубіжних вчених А. Вагнера, Ш. Бланкарта, Р. Джекмена, І. Озерова,
У. Оутса, М. Перлмана, Г. Райта, П. Рассела, Ч. Тібу, К. Фостера, С. Фішера,
Дж. Хіллі, А. Шаха, а також вітчизняних науковців О. Василика, В. Гейця,
О. Кириленко, Ю. Пасічника, О. Квасовського, Н. Ткаченко, В. Федосова,
С. Юрія та ін. Розвиток і роль малого підприємництва у наповненні місцевих
бюджетів також стали предметом дослідження таких українських учених як
В. Андрущенко, З. Варналій, Л. Воротіна, Т. Говорушко, Д. Дема, В. Мельник,
І. Шевчук та ін.
Разом з тим, мало дослідженими залишаються питання відображення
сутності поняття «доходи місцевих бюджетів» з позиції участі у їх формуванні
суб’єктів малого підприємництва, визначення причин неефективності
функціонування малих підприємств і розробки заходів їх системної підтримки
та стимулювання з метою підвищення доходності місцевих бюджетів. Це
визначило вибір теми, мету та завдання роботи.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертаційна робота є складовою наукових досліджень Університету
митної справи та фінансів, зокрема науково-дослідних тем «Місцеві фінанси в
умовах економічних перетворень в Україні» (номер державної реєстрації
0111U004745), у межах якої автором удосконалено методичний підхід до
оцінювання ефективності діяльності малих підприємств за видами економічної
діяльності; «Зміцнення доходної частини місцевих бюджетів та підвищення
ефективності використання їх коштів в умовах соціально-економічних
перетворень в Україні» (номер державної реєстрації 0114U000481), у рамках
якої автором проведено аналіз зв’язку між доходами місцевих бюджетів і
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розвитком малого підприємництва; «Механізм управління фінансовими
ресурсами підприємств та фінансово-кредитних установ в умовах нестійкого
стану економіки» (номер державної реєстрації 0115U007049), внесок автора у
виконання якої полягає в аналізі джерел фінансування інноваційної діяльності
малого підприємництва та бюджетно-податкових важелів впливу на його
розвиток.
Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є поглиблення
теоретико-методичних засад і розробка практичних рекомендацій щодо
формування доходів місцевих бюджетів на основі розвитку малого
підприємництва.
Досягнення визначеної мети обумовило необхідність вирішення таких
завдань:
– розкрити сутність доходів місцевих бюджетів і підходів до їх
формування;
– охарактеризувати особливості малого підприємництва як джерела
формування доходів місцевих бюджетів;
– визначити місце та роль бюджетно-податкових важелів у державному
регулюванні розвитку малого підприємництва;
– проаналізувати чинники та передумови розвитку малого
підприємництва в Україні;
– охарактеризувати сучасний стан формування доходів місцевих
бюджетів в умовах бюджетної децентралізації;
– дати оцінку ефективності впливу важелів стимулювання та підтримки
малого підприємництва на його розвиток;
– виявити резерви нарощування податкового потенціалу малого
підприємництва як джерела доходної частини місцевих бюджетів;
– розробити пропозиції щодо удосконалення бюджетних важелів
стимулювання розвитку малого підприємництва та забезпечення наповнення
доходної частини місцевих бюджетів.
Об’єктом дослідження є фінансові відносини, що виникають між малим
підприємництвом та місцевими бюджетами з приводу сплати фіскальних
платежів.
Предметом дослідження є теоретичні та практичні аспекти формування
доходів місцевих бюджетів на основі розвитку малого підприємництва.
Методи
дослідження.
У
дисертаційному
дослідженні
використовувались загальнонаукові та спеціальні методи пізнання:
перспективний і ретроспективний аналіз – при дослідженні динаміки і
структури доходів місцевих бюджетів з метою виявлення резервів їх
нарощування; системний і порівняльний аналіз – при оцінці розвитку малого
підприємництва на загальнодержавному та галузевому рівнях порівняно зі
світовими тенденціями та ідентифікації чинників, що на нього впливають, з
метою виявлення проблем розвитку цього сектора економіки та визначення
напрямів підвищення ефективності його функціонування; кореляційнорегресійний аналіз – для оцінювання впливу розвитку малого підприємництва
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на доходи місцевих бюджетів і бюджетно-податкових важелів стимулювання
на динаміку зростання малого підприємництва як чинника формування доходів
місцевих бюджетів; метод апроксимації – при здійсненні вирівнювання
динамічного ряду з метою отримання статистичних даних обсягу реалізованої
малими підприємствами промислової продукції з урахуванням внесених до
законодавства змін щодо визначення критеріїв малого підприємництва;
методика оцінки розбіжностей між статистичними групами Манна-Уітні для
характеристики показників розвитку малого підприємництва до і після
внесення змін до законодавства щодо регулювання його діяльності.
Інформаційну базу дослідження складають законодавчі та нормативноправові акти з питань формування доходів місцевих бюджетів і розвитку
малого підприємництва, статистичні й аналітичні матеріали Міністерства
фінансів України, Державної казначейської служби України, Державної служби
статистики України, наукові публікації вітчизняних і зарубіжних вчених,
присвячені проблематиці обраної теми.
Наукова новизна дослідження. Найважливіші результати дослідження,
що містять елементи наукової новизни, полягають у такому:
удосконалено:
 понятійний апарат за рахунок визначення поняття «доходи місцевих
бюджетів від малого підприємництва» як результату діяльності суб’єктів
малого підприємництва щодо сплати ними (прямо або опосередковано – через
міжбюджетні відносини) податків і зборів до вказаних бюджетів. Урахування у
наведеній дефініції участі суб’єктів малого підприємництва у забезпеченні
формування доходної частини місцевих бюджетів сприятиме визнанню їх
важливої фіскальної ролі у наповненні цих бюджетів;
 аналітичний інструментарій оцінювання впливу бюджетних важелів
підтримки малого підприємництва на: а) доходи місцевих бюджетів від
оподаткування його діяльності за рахунок аналізу зв’язку між обсягом
фінансування заходів відповідних регіональних програм і надходженнями до
місцевих бюджетів від малого підприємництва; б) динаміку зростання малого
підприємництва на основі аналізу зв’язку між обсягом фінансування заходів
цільових регіональних програм його підтримки та показниками розвитку
малого підприємництва (часткою реалізованої продукції, рівнем зайнятості
населення та питомою вагою малих підприємств, що впроваджували інновації).
Виявлений в результаті дослідження високий рівень достовірності таких
зв’язків, дає змогу оцінити результативність різних видів державної підтримки
з позиції нарощування доходів місцевих бюджетів і забезпечити прийняття
адекватних управлінських рішень;
 процес розробки сценарних підходів до визначення потенційної бази
оподаткування суб’єктів малого підприємництва на основі формування
динамічного ряду показників обсягу реалізованої ними промислової продукції
для виявлення впливу ставки податку на прибуток на доходи місцевих
бюджетів від малого підприємництва. Це дозволить спрогнозувати доходність
місцевих бюджетів при різних параметрах ставки податку на прибуток для
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суб’єктів малого підприємництва;
дістали подальшого розвитку:
 методичний підхід до визначення пріоритетності бюджетноподаткового стимулювання малого підприємництва за видами економічної
діяльності на основі застосування двомірної матриці. На відміну від існуючих,
за рахунок встановлення зв’язку між кількістю суб’єктів малого
підприємництва за видами економічної діяльності та часткою реалізованої
ними продукції, запропонований підхід дозволяє виділити ті види економічної
діяльності, в яких мале підприємництво є найбільш результативним з позиції
його впливу на доходи місцевих бюджетів і регіональний соціальноекономічних розвиток, що сприятиме повнішому використанню потенціалу
малого підприємництва;
 науково-методичний підхід до визначення мети, завдань і показників
виконання регіональних бюджетних програм підтримки малого підприємництва
відповідно до вимог програмно-цільового планування. Запропонована схема
внутрішньої узгодженості щодо згаданого виду планування сприятиме
підвищенню результативності реалізації таких програм і контролю за їх
виконанням;

механізм державної цільової фінансової підтримки малого
підприємництва на поворотній основі шляхом запровадження стандартизації
процесу надання кредитів суб’єктам малого підприємництва та застосування
відповідного програмного забезпечення кредиторами та отримувачами
фінансової підтримки, що дозволяє підвищити рівень прозорості процедури
надання кредитів і контролю за процесом реалізації інвестиційно-інноваційних
проектів малими підприємствами на всіх етапах.
Практичне значення одержаних результатів полягає в обґрунтуванні
ролі малого підприємництва у забезпеченні наповнення місцевих бюджетів,
визначенні зв’язку між його розвитком і доходами вказаних бюджетів і
розробці заходів стимулювання розвитку малого підприємництва з метою
посилення фінансової бази місцевого самоврядування.
Пропозиції щодо стимулювання розвитку малого підприємництва
шляхом удосконалення його оподаткування, а саме зниження базової ставки
податку на прибуток для малих промислових підприємств з метою
забезпечення зростання доходів місцевих бюджетів, знайшли схвалення у
спеціалістів Департаменту фінансів Дніпропетровської обласної державної
адміністрації (довідка № 2138/0/17-16 від 13.10.2016) та Державної податкової
інспекції у Кіровському районі м. Дніпропетровська Головного управління
Державної фіскальної служби України у Дніпропетровській області (довідка
№ 14885/10/04/65 від 17.10.2016).
Запропоновані
у
дисертаційній
роботі
розрахунки
оцінки
результативності регіональних програм на основі аналізу зв’язку між обсягом
фактичного фінансування заходів таких програм і показниками розвитку
малого підприємництва, застосовуються у роботі Департаменту економічного
розвитку Дніпропетровської обласної державної адміністрації при формуванні
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та реалізації програм розвитку малого і середнього підприємництва у
Дніпропетровській області (довідка № 365/0/31-15 від 11.03.2015).
Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно та
одноосібно виконаною працею. Внесок автора у наукових працях,
опублікованих у співавторстві, відображено у списку публікацій.
Апробація результатів дослідження. Основні та проміжні результати
дисертаційного дослідження доповідалися на всеукраїнських і міжнародних
науково-практичних конференціях: «Регіональний аспект трансформаційних
процесів в економіці» (Чернівці, 2008), «Фінансово-бюджетна політика в
контексті соціально-економічного розвитку регіонів» (Дніпропетровськ, 2011),
«Проблемы развития финансовой системы Украины в условиях глобализации»
(Сімферополь, 2011), «Сучасні моделі, концепції і стратегії інноваційного
розвитку країн світу та України: економіка, фінанси, право, системний аналіз»
(Київ, 2012), «Фінансова політика соціально-економічного розвитку регіонів
України» (Дніпропетровськ, 2012), «Перспективи розвитку фінансових систем
європейських країн в сучасних умовах» (Львів, 2012), «Стан і проблеми
оподаткування в умовах економічних перетворень» (Донецьк, 2012),
«Фінансове забезпечення соціально-економічного розвитку суспільства»
(Дніпропетровськ, 2012), «Економіка і управління: теорія і практика»
(Дніпропетровськ, 2013), «Управління соціально-економічним розвитком
країни
та
регіонів:
соціальні,
економічні,
фінансові
проблеми»
(Дніпропетровськ, 2013), «Актуальні проблеми та шляхи забезпечення
соціально-економічного розвитку країни та регіонів» (Дніпропетровськ, 2014),
«Економічні проблеми сучасності та концепція сталого розвитку держави та
регіонів» (Одеса, 2014), «Нормативні, управлінські та міжнародні аспекти
соціально-економічного розвитку» (Львів, 2014), «Управління соціальноекономічним розвитком країни та регіонів : соціальні, економічні та фінансові
проблеми в умовах глобалізації» (Дніпропетровськ, 2014), «Перспективи
економічного і соціального розвитку національних економік в умовах
глобалізації та регіоналізації» (Дніпропетровськ, 2015), «Фінансово-економічна
стратегія розвитку України в умовах геополітичних викликів (економікоуправлінські,
правові,
інформаційно-технічні,
гуманітарні
аспекти)»
(Дніпропетровськ, 2015), «Економіка і фінанси: аналіз тенденцій та перспектив
розвитку» (Дніпропетровськ, 2015), «Світова торгівля і захист національних
інтересів в умовах глобалізації: правове, соціально-економічне та
інформаційно-технічне забезпечення» (Дніпропетровськ, 2016).
Публікації. За темою дисертаційного дослідження опубліковано
40 наукових праць загальним обсягом 7,53 д.а., з яких 11 – у наукових фахових
виданнях, у тому числі 8 статей у наукових виданнях, що включені до
міжнародних наукометричних баз, 18 тез доповідей на наукових конференціях,
участь у 2 колективних монографіях «Розвиток малого підприємництва
промислового регіону» (2014 р.), «Формування механізму сталого розвитку
економічних систем» (2014 р.).

6

Структура й обсяг роботи. Дисертаційна робота складається із вступу,
трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг
дисертації становить 215 сторінок. Основний зміст дисертації викладено на
176 сторінках комп’ютерного тексту. Дисертація містить 47 таблиць (з них 1
таблиця займає 2 повні сторінки), 51 рисунок, 8 додатків, що розміщені на 13
сторінках. Список використаних джерел налічує 198 найменувань і розміщений на
24 сторінках.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, визначено мету,
предмет, об’єкт, сформульовано основні завдання та методи дослідження,
розкрито наукову новизну та практичне значення отриманих наукових
результатів.
У першому розділі «Теоретичні засади формування доходів місцевих
бюджетів від оподаткування діяльності малого підприємництва» відповідно
до поставлених завдань розкрито сутність доходів місцевих бюджетів і підходів
до їх формування, охарактеризовано особливості малого підприємництва як
джерела доходів місцевих бюджетів, визначено місце та роль бюджетноподаткових важелів у державному регулюванні розвитку малого
підприємництва.
Критичне вивчення наукових публікацій щодо визначення поняття
доходів місцевих бюджетів засвідчує, що найчастіше їх трактують, по-перше,
як сукупність відносин, що виникають при перерозподілі фінансових ресурсів
між бюджетами різних рівнів, і, по-друге, як сукупність фінансових ресурсів,
що акумулюються на певному рівні з метою виконання функцій держави та
місцевого самоврядування.
Для забезпечення комплексного підходу до відображення сутності
поняття «доходи місцевих бюджетів» їх необхідно розглядати також і з позиції
участі у процесі формування таких доходів суб’єктів малого підприємництва. У
зв’язку з цим, запропоновано поняття «доходи місцевих бюджетів від малого
підприємництва» визначати як результат діяльності суб’єктів малого
підприємництва щодо сплати ними (прямо або опосередковано – через
міжбюджетні відносини) податків і зборів до вказаних бюджетів.
Встановлено, що при розгляді поняття «мале підприємництво» його
часто ототожнюють з низкою інших понять: «суб’єкт малого підприємництва»,
«малий бізнес», «мале підприємство», проте у чинному вітчизняному
законодавстві зафіксовано лише поняття «суб’єкт малого підприємництва».
Поняття «мале підприємництво» в роботі трактується як ініціативна,
самостійна або із залученням найманої робочої сили інноваційна діяльність
суб’єктів господарювання, які відповідають визначеним законодавством
критеріям, результатом якої є отримання прибутку або іншої економічної
вигоди і на цій основі забезпечення надходжень до бюджетів різних рівнів
через механізм оподаткування.
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Оцінюючи роль малого підприємництва у формуванні доходної частини
місцевих бюджетів, зазначено, що суб’єкти малого підприємництва, як і інші
суб’єкти господарювання, є платниками загальнодержавних та місцевих
податків і зборів. Серед останніх особлива роль належить податкам на
фінансовий результат. Власне надходження саме цих податків і залежить від
розвитку малого підприємництва та ефективності його діяльності. Найбільш
яскраво участь малого підприємництва у забезпеченні доходами місцевих
бюджетів демонструє єдиний податок, що сплачується лише суб’єктами малого
підприємництва.
Однією з проблем, що стримують розвиток малого підприємництва як
джерела нарощування доходів місцевих бюджетів, визнано недостатньо
виважену політику його підтримки, що неодмінно пов’язано із прямими або
непрямими бюджетними витратами та податковими недонадходженнями. Разом
з тим, актуальнішим стає завдання пошуку балансу між необхідністю
наповнення бюджетів різних рівнів і створенням умов для зниження
податкового тиску на суб’єкти господарювання з метою стимулювання
підприємницької активності. В контексті вирішення цієї дилеми особливої
уваги потребує розгляд бюджетно-податкових важелів стимулювання розвитку
малого підприємництва та їх класифікація. В роботі запропоновано визначення
бюджетно-податкових важелів як сукупності інструментів впливу держави на
розвиток підприємництва з метою регулювання та стимулювання господарської
діяльності та підвищення доходності бюджетів різних рівнів. В Україні
потенціал застосування податкових галузевих пільг належним чином не
реалізовано через недостатньо обґрунтований вибір пріоритетності їх надання.
Незважаючи на те, що підтримку підприємництва загалом можна
охарактеризувати як селективну, на рівні малого підприємництва вона все ж
носить переважно горизонтальний характер, що зумовлює негативну тенденцію
до розвитку малого підприємництва у тих галузях, де легко започаткувати
бізнес, а не в тих, які забезпечують розвиток адміністративно-територіальної
одиниці з урахуванням специфіки регіону.
Визначено, що запорукою ефективної реалізації державних і
регіональних програм розвитку малого підприємництва виступає програмноцільове бюджетування як інструмент планування, реалізації та оцінки рівня
досягнення поставленої мети. Проведений аналіз засвідчив, що особливості
програмно-цільового методу знаходять своє відображення у процесі
бюджетного планування та формування бюджетних програм лише частково, що
унеможливлює контроль за виконанням цих програм та ускладнює оцінку рівня
досягнення мети.
У другому розділі роботи «Оцінка участі малого підприємництва у
формуванні доходів місцевих бюджетів в Україні» проаналізовано чинники
та передумови розвитку малого підприємництва в Україні, охарактеризовано
сучасний стан формування доходів місцевих бюджетів в умовах бюджетної
децентралізації, дано оцінку ефективності впливу важелів стимулювання та
підтримки малого підприємництва на його розвиток.
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Аналіз розвитку малого підприємництва за регіонами показав, що
найбільша кількість малих підприємств і частка реалізованої ними продукції
сконцентрована у Дніпропетровській області (без урахування показників
м. Києва), тому для аналізу впливу малого підприємництва на доходи місцевих
бюджетів на регіональному рівні обрано відповідні статистичні показники
цього регіону.
Аналіз основних показників розвитку малого підприємництва в Україні
загалом та у Дніпропетровській області зокрема виявив суперечливі тенденції,
що засвідчують низьку ефективність функціонування та дисбаланси його
розвитку. На основі використання вертикального, горизонтального та
кореляційно-регресійного аналізу здійснено оцінку чинників і передумов
розвитку малого підприємництва в Україні. При цьому виявлено наявність
прямого значущого зв’язку між обсягом реалізованої продукції суб’єктами
малого підприємництва та доходами місцевих бюджетів України (рис. 1).
У структурі доходів зведеного бюджету України доходи державного
бюджету переважають над доходами місцевих бюджетів, а офіційні трансферти
перевищують власні надходження останніх. Це засвідчує збереження тенденції
до надмірного рівня централізації бюджетних ресурсів. Загалом внаслідок
проведення бюджетно-податкової реформи у 2015 р., яку можна вважати як
реформою децентралізації, відбулося зростання частки місцевих податків і
зборів у структурі місцевих бюджетів України.

Рис. 1. Зв’язок між обсягом реалізованої малими підприємствами
продукції та власними доходами місцевих бюджетів України
Джерело: побудовано автором за даними Міністерства фінансів України та Державної
служби статистики України.
Примітка: Fр та F(0,05;1;6) – розрахункове та критичне значення критерію Фішера.

У зв’язку з тим, що окрема звітність щодо надходжень податків і зборів
від діяльності малого підприємництва не ведеться, в основу дослідження
покладено такі: єдиний податок, податок на доходи фізичних осіб, податок на
прибуток підприємств (розрахункові значення).
У зв’язку із змінами, внесеними бюджетно-податковою реформою до
складу місцевих податків і зборів, а саме включенням до нього орендної плати
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та земельного податку, єдиний податок від малого підприємництва втратив
свою домінуючу фіскальну роль, оскільки його питома вага в структурі
місцевих податків і зборів скоротилася з 92,0 % у 2014 р. до 40,5 % у 2015 р.
Структура надходжень місцевих податків і зборів до місцевих бюджетів
України до і після проведення реформи децентралізації представлена в табл. 1.
Варто відзначити, що до проведення бюджетно-податкової реформи
частка місцевих податків і зборів у структурі податкових надходжень місцевих
бюджетів складала 9,2 %, а після її проведення – зросла до 27,5 %. Частка
податку на прибуток підприємств у доходах місцевих бюджетів у 2015 р.
підвищилася до 4,4 % проти 0,3 % у 2014 р., що опосередковано засвідчує
зростання участі малого підприємництва у наповнення доходної частини
місцевих бюджетів.
Таблиця 1
Структура надходжень місцевих податків і зборів до місцевих
бюджетів України у 2014-2015 рр.
Показники

2014
млн
%
грн
8 055,2 100,0
44,9
0,6

2015
млн
%
грн
27 083,2 100,0
15 577,2 57,5

Відхилення
Абс.,
Темп
млн грн прир., %
19 028,4
236,2
15966,3
3 5575,5

Місцеві податки і збори
Податок на майно, в т.ч.:
Податок на нерухоме майно,
44,9
0,6
745,7
2,8
700,8
відмінне від земельної ділянки
Земельний податок
–
–
4 059,9
15,0
4 059,9
Орендна плата
–
–
10 771,6 39,8
10 771,6
Транспортний податок
–
–
434,0
1,6
434,0
Збір за місця для паркування
61,2
0,8
60,2
0,2
–1,0
транспортних засобів
Туристичний збір
24,8
0,3
37,1
0,1
12,4
Збір за провадження деяких
видів підприємницької
511,1
6,3
–
–
–511,1
діяльності
Єдиний податок
7 413,3 92,0 10 974,7 40,5
3 561,8
Джерело: складено автором за даними Міністерства фінансів України.

1 561,5
Х
Х
Х
–1,6
49,9
–100,0
48,0

Аналізуючи вплив бюджетного фінансування заходів з підтримки
розвитку малого підприємництва з метою підвищення доходності місцевих
бюджетів, доцільно відзначити таке. Динаміка податкових надходжень
демонструє стрімке зростання у 2012 р. Згадане стрибкоподібне зростання не
може достовірно характеризувати розвиток малого підприємництва, тому для
виявлення тісноти зв’язку між вказаним вище бюджетним фінансуванням та
реальною динамікою надходжень від малого підприємництва, за допомогою
кореляційно-регресійного аналізу та методу апроксимації було проведено
вирівнювання ряду даних. Отримані значення динамічного ряду було
скориговано на показник інфляції.
На основі отриманих даних визначено, що загальний обсяг фінансування
не чинить прямого впливу на надходження від суб’єктів малого
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підприємництва через його неритмічність і недостатність бюджетних видатків.
При цьому обсяг видатків на фінансування на поворотній основі та пільгове
кредитування здійснює позитивний вплив на обсяг надходжень від малого
підприємництва. Для реалізації точкового впливу на окремі групи суб’єктів
малого підприємництва запропоновано застосування двомірної матриці для
вибору тих видів економічної діяльності, в яких суб’єкти малого
підприємництва забезпечують вищу фіскальну віддачу, з одного боку, та які є
пріоритетними для регіонального розвитку, з іншого. Доцільність надання
галузевої державної підтримки визначена шляхом встановлення зв’язку між
кількістю суб’єктів малого підприємництва та часткою реалізованої продукції
за видами економічної діяльності, між якими існує прямий тісний зв’язок.
Результати кореляційно-регресійного аналізу показали, що зв’язок між
згаданими кількісним і якісним показниками є помірним позитивним лише у
промисловості. При цьому слід зауважити, що Дніпропетровська область
характеризується промисловою спрямованістю, що й обумовлює необхідність
надання державної підтримки, перш за все, малому промисловому
підприємництву шляхом застосування бюджетних і податкових важелів
стимулювання.
У третьому розділі роботи «Основні напрями підвищення доходності
місцевих бюджетів в Україні за рахунок розвитку малого підприємництва»
відповідно до поставлених завдань виявлено резерви нарощування податкового
потенціалу малого підприємництва як джерела доходної частини місцевих
бюджетів та розроблено пропозиції щодо удосконалення бюджетних важелів
стимулювання розвитку малого підприємництва та забезпечення наповнення
доходної частини місцевих бюджетів. Зв’язок між розвитком малого
підприємництва та доходами місцевих бюджетів і регіональним соціальноекономічним розвитком описується схемою: фінансово незалежні регіони за
рахунок видатків бюджету стимулюють розвиток малого підприємництва, яке,
в свою чергу, в результаті перерахування фіскальних платежів виступає
джерелом наповнення доходної частини місцевих бюджетів (рис. 2).
За результатами аналізу потенційних надходжень податків на фінансовий
результат від діяльності суб’єктів малого підприємництва обґрунтовано, що
більшою фіскальною віддачею володіє спрощена система оподаткування, що
більш активно застосовується підприємствами, які працюють у нематеріальній
сфері та за своєю сутністю уже виступає дієвим інструментом державної
підтримки. Для суб’єктів малого підприємництва, які працюють у сфері
матеріального виробництва та досить широко використовують загальну систему
оподаткування, обґрунтовано доцільність надання державної підтримки шляхом
використання такого податкового важеля як регулювання ставки податку на
прибуток. Для отримання статистичного ряду співставних даних з урахуванням
внесених змін до законодавства у 2008 р. та 2012 р. щодо визначення суб’єктів
малого підприємництва, шляхом застосування кореляційно-регресійного аналізу
та коригуючого коефіцієнта було вирівняно значення обсягів реалізованої ними
промислової продукції.
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Рис. 2. Схема зв’язку малого підприємництва з доходами місцевих
бюджетів
Джерело: розроблено автором.

На основі сценарного підходу визначено розрахункові показники обсягу
реалізованої промислової продукції у розрізі трьох сценаріїв на основі зміни
ставки податку на прибуток: нормальний (діюча нині ставка податку на прибуток
у розмірі 18 %), оптимістичний (податкова ставка 16 %, яку планувалося
запровадити з 01.01.2014 р.) та песимістичний сценарій (ставка податку становить
20 %) (рис. 3), на базі яких обчислено потенційні надходження податку на
прибуток до місцевих бюджетів.
Найменший приріст обсягів реалізованої промислової продукції, а значить і
незначне пропорційне зростання доходів місцевих бюджетів, спостерігається при
песимістичному сценарію, найбільш сприятливим для розвитку малого
промислового підприємництва та відповідного підвищення доходності вказаних
бюджетів є оптимістичний сценарій. Запропоновано удосконалений методичний
підхід до оцінювання результативності впливу бюджетних важелів на розвиток
малого підприємництва, що заснований на встановленні тісноти зв’язку між
обсягом фінансування регіональних програм підтримки малого підприємництва та
ключовими показниками його розвитку. Аналіз згаданого впливу (рис. 4) показав
наявність прямого помірного зв’язку між видатками на фінансування
регіональних програм підтримки малого підприємництва та часткою
реалізованої малими підприємствами продукції, зворотних зв’язків між обсягом
бюджетних видатків і рівнем зайнятості у малому підприємництві, а також
часткою малих підприємств, які впроваджували інновації, що засвідчує
недосконалість процедури складання і реалізації цільових програм підтримки
малого підприємництва.
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Рис. 3. Зв’язок між ставкою податку на прибуток та обсягом
реалізованої малими підприємствами промислової продукції
Джерело: розроблено автором за даними Державної служби статистики України.

На прикладі регіональної програми підтримки малого підприємництва в
Дніпропетровській області у 2015–2016 рр. виявлено її невідповідність вимогам
програмно-цільового методу. З метою удосконалення подібних програм,
розроблено методичний підхід до формулювання мети, формування завдань і
визначення їх результативних показників відповідно до вимог програмноцільового планування.

Рис. 4. Зв’язок між обсягом фактичного фінансування регіональних
програм підтримки та результативними показниками розвитку малого
підприємництва в Україні
Джерело: побудовано автором за даними Державної служби статистики України.
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Зважаючи на важливість розбудови інноваційної моделі розвитку економіки
України, в дисертації розроблено схему забезпечення малого венчурного
підприємства доступними кредитними ресурсами для реалізації бізнес-проектів у
пріоритетних для регіону галузях, яка передбачає використання програмного
забезпечення для ефективного планування всіх стадій проекту, часових і
грошових затрат на його реалізацію, що дасть змогу підвищити якість
контролю за цільовим використанням кредитних ресурсів і строками реалізації
прокредитованих проектів.
ВИСНОВКИ
У дисертаційній роботі комплексно вирішено актуальну наукову
проблему поглиблення теоретико-методичних засад і розроблено практичні
рекомендації щодо формування доходів місцевих бюджетів на основі розвитку
малого підприємництва. Відповідно до поставлених завдань за результатами
проведеного дослідження сформульовано такі висновки науково-теоретичного
та прикладного характеру.
1. Узагальнення підходів до визначення економічного змісту поняття
«доходи місцевих бюджетів» дало можливість сформулювати уточнену
авторську дефініцію з позиції участі у їх формуванні суб’єктів малого
підприємництва, згідно з якою під доходами місцевих бюджетів від малого
підприємництва потрібно розуміти результат діяльності суб’єктів малого
підприємництва внаслідок сплати ними (прямо або опосередковано через
міжбюджетні відносини) податків і зборів до вказаних бюджетів.
2. У контексті розгляду розвитку малого підприємництва як джерела
формування доходів місцевих бюджетів запропоновано його трактувати як
ініціативну, самостійну або із залученням найманої робочої сили, інноваційну
діяльність суб’єктів господарювання, які відповідають визначеним
законодавством критеріям, результатом якої є отримання прибутку або іншої
економічної вигоди і на цій основі забезпечення надходжень до бюджетів
різних рівнів через механізм оподаткування. Мале підприємництво бере участь
у формуванні доходної частини місцевих бюджетів та в соціальноекономічному розвитку держави, що яскраво простежується на регіональному
рівні.
3. Доведено, що зміцнення фінансової бази місцевого самоврядування
можливе за умови розкриття потенціалу малого підприємництва на основі
здійснення державної фінансової підтримки, з одного боку, та створення
сприятливих умов для його активізації і піднесення, з іншого. Теоретичні
засади державного регулювання розвитку підприємництва найкраще
розкриваються через призму використання прямого (бюджетного) та
опосередкованого
(податкового)
впливу
на
діяльність
суб’єктів
господарювання з метою реалізації пріоритетних напрямів державної політики.
4. Проведений аналіз сучасного вітчизняного малого підприємництва
продемонстрував, що за кількісними показниками (кількість суб’єктів) в
Україні воно вже досягло європейського рівня, хоча за якісними (рівень
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зайнятості, частка реалізованої продукції) має значні резерви для зростання. На
нинішньому етапі еволюції збільшення кількості суб’єктів малого
підприємництва не забезпечує зростання частки реалізованої ними продукції в
загальному обсязі ВВП та не сприяє підвищенню рівня зайнятості у ньому, що
засвідчує низьку ефективність його діяльності. На основі результатів
кореляційно-регресійного аналізу виявлено наявність прямого значущого
зв’язку між доходами місцевих бюджетів і результатами діяльності малого
підприємництва у вигляді обсягу реалізованої ними продукції.
5. Оцінювання сучасної практики формування доходів місцевих бюджетів
в умовах бюджетної децентралізації за допомогою вертикального і
горизонтального аналізу засвідчує, що динаміка вказаних доходів має
тенденцію до зростання із переважанням у їх структурі податкових
надходжень. Бюджетно-податкова реформа 2015 р. сприяла зростанню обсягів
надходжень місцевих податків і зборів та збільшенню їх частки у доходах
місцевих бюджетів. Аналіз динаміки і структури надходжень місцевих податків
і зборів виявив, що у 2014 р. у їх складі переважали надходження від платників
єдиного податку. Після проведення бюджетно-податкової реформи домінуючим
джерелом місцевих податків і зборів у 2015 р. став податок на майно.
6. Встановлено, що головною характеристикою державної підтримки
підприємств виступає міра її селективності. Застосування кореляційнорегресійного аналізу дало змогу виявити, що загальний обсяг фінансування
регіональних програм підтримки малого підприємництва не здійснює прямого
впливу на результативні показники його розвитку та на вклад малого
підприємництва у формування доходної частини місцевих бюджетів. Разом з
тим, виявлено наявність помірного прямого зв’язку між обсягом фінансування
бізнес-проектів на поворотній основі та пільговим кредитуванням і
фіскальними надходженнями від малого підприємництва до місцевих бюджетів.
Запропонована в роботі двомірна марниця дає змогу розставити пріоритети
щодо надання державної фінансової підтримки малому підприємництву у таких
видах економічної діяльності, які не тільки забезпечують нарощування
фінансової
бази
місцевого
самоврядування,
але
і
підвищують
конкурентоспроможність регіонів.
7. Основними напрямами підвищення доходності місцевих бюджетів за
рахунок розвитку малого підприємництва визначено такі: удосконалення
планування
регіональних
бюджетних
програм
підтримки
малого
підприємництва з метою підвищення ефективності застосування бюджетних
важелів та активне використання податкових важелів стимулювання в частині
регулювання ставки податку на прибуток для малих промислових підприємств.
Незважаючи на те, що розрахункові потенційні надходження податку на
прибуток, визначені на основі фінансових результатів до оподаткування малих
підприємств, що одержали прибуток, та єдиного податку, визначені на основі
доходу від реалізації продукції, засвідчують більшу фіскальну ефективність
спрощеної системи, обґрунтовано, що для підтримки галузей виробничої
спрямованості, податковим важелем стимулювання підприємницької діяльності
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є ставка податку на прибуток. Прогноз надходжень податку на прибуток від
малих промислових підприємств на основі сценарного підходу на прикладі
Дніпропетровської області показав, що найбільше доходів регіон отримає у
випадку реалізації оптимістичного сценарію (при застосуванні ставки податку у
розмірі 16 % для малих промислових підприємств).
8. З метою підвищення результативності реалізації регіональних
бюджетних програм підтримки малого підприємництва, запропоновано
методичний підхід до формулювання мети, завдань та їхніх результативних
показників з урахуванням вимог програмно-цільового методу. Розроблено
схему надання малим венчурним підприємствам кредитних ресурсів.
СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ
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// Розвиток малого підприємництва промислового регіону : [колект. моногр.] ;
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Collective monographie. – Nurnberg, Deutchland, 2014. – P. 45–50.
У фахових виданнях:
3.
Гордієнко В. О. Шляхи підвищення ефективності малого
підприємництва у регіоні [Текст] / В. О. Гордієнко, О. В. Григораш, М. В.
Тимошенко // Економіка: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць. –
Випуск 257. – В 7 т. – Т. VІ. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2010. – С. 1534–1546
(0,5 друк. арк., з них 0,2 – внесок автора). [Фахове видання]. Особисто автору
належить: аналіз динаміки показників розвитку малого підприємництва.
4.
Гордієнко В. О. Вдосконалення бюджетних програм, спрямованих на
підвищення ефективності малого підприємництва [Текст] / В. О. Гордієнко,
О. В. Григораш // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць.
– Випуск 265 : В 9 т. – Т. VІІ. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2010. – С. 1921–1930.
[Фахове видання]. Особисто автору належить: аналіз формулювання мети,
завдань та результативних показників цільових програм.
5.
Григораш О. В. Розвиток малого підприємництва у регіоні: реалії та
перспективи [Текст] / О. В. Григораш // Вісник Дніпропетровської державної
фінансової академії. – Дніпропетровськ: ДДФА, 2011. – Економічні науки, № 1 (25).
– С. 87–94 (0,44 друк. арк.). [Фахове видання].
Статті у наукових фахових виданнях України, включених до міжнародних
наукометричних баз:
6.
Григораш О. В. Оцінка ефективності цільової програми розвитку
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малого підприємництва із застосуванням економіко – математичних методів
[Текст] / В. О. Гордієнко, О. В. Григораш // Економічний простір: Збірник наукових
праць. – № 63. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2012. – С. 93–100 (0,4 друк. арк., з них
0,2 – внесок автора). [Фахове видання; Міжнародні наукометричні бази: Index
Copernicus, Google Scholar, РІНЦ, Advanced Science Index] Особисто автору
належить: аналіз відповідності формулювання мети, завдань та результативних
показників програм вимогам програмно-цільового планування.
7.
Григораш О. В. Удосконалення планування цільових програм із
використанням MS Project [Текст] / В. О. Гордієнко, О. В. Григораш // Економіка.
Фінанси. Право. – 2013. – № 11/2. – С. 50–53 (0,3 друк. арк., з них 0,1 – внесок
автора). [Фахове видання; Міжнародна наукометрична база: Index Copernicus].
Особисто автору належить: декомпозиція задачі.
8.
Григораш О. В. Оцінка ефективності запровадження цільової програми
з використанням економіко–математичних методів [Текст] / В. О. Гордієнко,
О. В. Григораш // Вісник Київського національного університету. Серія Економіка.
- 2014. -№ 4 (157) – С. 27-31 (0,53 друк. арк., з них 0,2 – внесок автора). [Фахове
видання; Міжнародні наукометричні бази: РІНЦ, Science Index, Index Copernicus,
Scientific Indexing Service, Ulrich’s Periodicals Directory, Google Scholar, RepEc,
CyberLeninka, OCLC WorldCat, Microsoft Academic Search, Bielefeld Academic Search
Engine, Social Science Research Network, Directory of Research Journals Indexing,
Registry of Open Access Repositories та ін.]. Особисто автору належить:
розрахунок критерію Манна-Уітні.
9.
Григораш О. В. Доходність місцевих бюджетів від малого
підприємництва: оцінка та вдосконалення [Текст] / О. В. Григораш // Економічний
простір: Збірник наукових праць. – № 90. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2014. – С.
97–105 (0,4 друк. арк.). [Фахове видання; Міжнародні наукометричні бази: Index
Copernicus, Google Scholar, РІНЦ, Advanced Science Index].
10. Григораш О. В. Дослідження податкового стимулювання розвитку
малого підприємництва у промисловості [Текст] / О. В. Григораш // Технологічний
аудит та резерви виробництва, 2016. – № 3(27). – С. 4–8 (0,58 друк. арк.). [Фахове
видання; Міжнародні наукометричні бази: Ulrich's Periodicals Director, DRIVER,
BASE, Index Copernicus, РІНЦ, ResearchBib, DOAJ, WorldCat, EBSCO, Directory
Indexing of International Research Journals, DRJI, OAJI, Sherpa/Romeo, Open Access
Articles].
11. Григораш О. В. Оцінка ефективності застосування бюджетних важелів
стимулювання розвитку малого підприємництва [Текст] / О.В. Григораш // БізнесІнформ, 2016. – №. 1. – С. 224-229 (0,54 друк. арк.). [Фахове видання; Міжнародні
наукометричні бази: Ulrichsweb Global Serials Directory, Research Papers in
Economics, РІНЦ, Index Copernicus, Directory of Open Access Journals, CiteFactor,
Academic Journals Database , Scientific Indexing ServicesAdvanced Science Index, Open
Academic Journals Index, GetInfo, BASE, InfoBase Index, OpenAIRE, WorldCat,
SUNCAT Union Catalogue, COPAC Union Catalogue, Соціонет, Open Access Library,
J-Gate, Академия Google, Research Bible].
12. Григораш О. В. Обґрунтування вибору пріоритетних напрямів
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державної підтримки малого підприємництва з метою забезпечення доходів
місцевих бюджетів [Електронний ресурс] / О. В. Григораш // Ефективна економіка.
– 2016. – №3. – Режим доступу:
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4858&p=1 (0,72 друк. арк.). [Фахове
видання; Міжнародні наукометричні бази: Index Copernicus, SIS, Google Scholar].
13. Григораш О. В. Декомпозиція мети цільової програми у результативні
показники [Текст] / В. О. Гордієнко, О. В. Григораш // Економічний простір :
збірник наукових праць. – № 107. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2016. – С. 93–101
(0,4 друк. арк., з них 0,2 – внесок автора). [Фахове видання; Міжнародні
наукометричні бази: Index Copernicus, Google Scholar, РІНЦ, Advanced Science
Index]. Особисто автору належить: Аналіз спільних і відмінних рис постановки
мети при застосуванні ПЦМ і методики SMART.
В інших виданнях:
14. Григораш О. В. Применение экономико-математических методов к
оценке эффективности целевых программ на примере Программы развития малого
предпринимательства [Текст] / В. О. Гордієнко, О. В. Григораш // Современный
научный вестник. – Серия Экономические науки, 2012. – № 12 (124). – С. 82–88
(0,34 друк. арк., з них 0,15 – внесок автора). Особисто автору належить: аналіз
відповідності формулювання мети, завдань і результативних показників програми
вимогам програмно-цільового планування.
15. Григораш О. В. Планирование целевых программ с использованием
MS PROJECT [Текст] / В.О. Гордієнко, О. В. Григораш // Современный научный
вестник. – Серия Экономические науки, 2013. – № 25 (164). – С. 63–71 (0,4 друк.
арк., з них 0,2 – внесок автора). Особисто автору належить: декомпозиція задачі І
рівня на задачі ІІ рівня.
16. Григораш О. В. Реальність впливу малого підприємництва на доходи
бюджету Дніпропетровської області [Текст] / О. В. Григораш, С. В. Гордієнко //
[«Регіональний аспект трансформаційних процесів в економіці»] : матеріали
міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів, (6–7 березня 2008 р.). –
Чернівці. – 2008. – С. 387–389 (0,13 друк. арк., з них 0,1 – внесок автора). Особисто
автору належить: аналіз динаміки показників розвитку малого підприємництва
Дніпропетровської області.
17. Григораш О. В. Запровадження програмно-цільового методу до
процедури розробки бюджетних програм підтримки малого підприємства регіонів
[Текст] / О. В. Григораш // [«Фінансово-бюджетна політика в контексті соціальноекономічного розвитку регіонів»] : тези міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (21–
23 березня 2011 р.). – Д. : ДДФА, 2011. – С. 126–127 (0,14 друк. арк.).
18. Григораш О. В. Інноваційний розвиток малого підприємництва у регіоні:
реалії та перспективи [Текст] / О. В. Григораш // Сучасні моделі, концепції і
стратегії інноваційного розвитку країн світу та України: економіка, фінанси, право,
системний аналіз»] : зб. матер. XIІ міжнар. наук.-практ. конф. молодих науковців
(23 березня 2012 р.). – К. : УДУФМТ, 2012. – С. 59–62 (0,23 друк. арк.).
19. Григораш О. В. Мале підприємництво Дніпропетровської області:
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проблеми і досягнення [Текст] / О. В. Григораш // Зб. доповідей XV Всеукраїнської
наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (19 квітня 2012 р.). –
Дніпропетровськ: ДДФА, 2012. – С. 44–45 (0,12 друк. арк.).
20. Григораш О. В. Програмно-цільове планування у малому підприємництві
[Текст] / О. В. Григораш // [«Перспективи розвитку фінансових систем
європейських країн в сучасних умовах»] : матеріали ХІІІ міжнар. студентськоаспірантської конф. (23 листопада 2012 р.) Частина 1. – Львів, 2012. – С. 47–50
(0,12 друк. арк.).
21. Григораш О. В. Оподаткування як одна із проблем малого бізнесу [Текст]
/ О. В. Григораш // [«Стан і проблеми оподаткування в умовах економічних
перетворень»] : матер. ХІІ міжнар. наук.-практ. конф. (23–24 листопада 2012 р.). –
Том ІІ. – Донецьк, 2012. – С. 94–974 (0,14 друк. арк.).
22. Григораш О. В. Ефективність цільових програм розвитку малого
підприємництва [Текст] / О. В. Григораш // [«Фінансове забезпечення соціальноекономічного розвитку суспільства»] : Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф.
аспірантів та молодих вчених (30 листопада 2012 р.) – Дніпропетровськ: ДДФА,
2012. – С. 112–114 (0,18 друк. арк.).
23. Григораш О. В. Использование MS PROJECT при планировании целевых
программ [Текст] / В. О. Гордієнко, О. В. Григораш // [«Економіка і управління:
теорія і практика»] : зб. матер. міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., (12–13 вересня
2013 р.). – Дніпропетровськ: «Герда», 2013. – С. 120–123 (0,18 друк. арк., з них 0,1 –
внесок автора). Особисто автору належить: розробка етапів реалізації задачі.
24. Григораш О. В. MS PROJECT як інструмент планування цільових
програм [Текст] / О. В. Григораш // [«Управління соціально-економічним
розвитком країни та регіонів: соціальні, економічні, фінансові проблеми»] :
Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. аспірантів та молодих вчених (29 листопада
2013 р.). – Д. : ДДФА, 2013. – С. 55–58 (0,13 друк. арк.).
25. Григораш О. В. Визначення поняття малого підприємництва у
нормативно-правовій базі та науковій літературі [Текст] / О. В. Григораш //
[«Актуальні проблеми та шляхи забезпечення соціально-економічного розвитку
країни та регіонів»] : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28 березня 2014 р.). –
Д. : ДДФА, 2014. – С. 56–58 (0,18 друк. арк.).
26. Григораш О. В. Мале підприємництво як специфічний чинник доходності
місцевих бюджетів [Текст] / О. В. Григораш // [«Економічні проблеми сучасності та
концепція сталого розвитку держави та регіонів»] : Міжнародна наук.-практ. конф.
(17-18 жовтня 2014 р.) – Одеса. – 2014. – С. 58–61 (0,18 друк. арк.).
27. Григораш О. В. Єдиний податок: стимулюючий чи стримуючий чинник
розвитку малого підприємництва [Текст] / О. В. Григораш // [«Нормативні,
управлінські та міжнародні аспекти соціально-економічного розвитку»] : міжнар.
наук.-практ. конф. (24-25 жовтня 2014 р.) – Л. - 2014. – С. 96-99 (0,16 друк. арк.).
28. Григораш О. В. Місцеві бюджети України та мале підприємництво
[Текст] / О. В. Григораш // [«Управління соціально-економічним розвитком країни
та регіонів : соціальні, економічні та фінансові проблеми в умовах глобалізації»] :
тези міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. аспірантів та молодих вчених (28
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листопада 2014 р.). – Дніпропетровськ: ДДФА, 2014. – С. 57–60 (0,23 друк. арк.).
29. Григораш О. В. Мале підприємництво та доходність місцевих бюджетів
[Текст] / О. В. Григораш // [«Перспективи економічного і соціального розвитку
національних економік в умовах глобалізації та регіоналізації»] : тези міжнар.
наук.-практ. інтернет-конф. (27 березня 2015 р.). – Д.: ДДФА, 2015. – С. 16–19
(0,17 друк. арк.).
30. Григораш О. В. Фінансове забезпечення державної підтримки малого
підприємництва [Текст] / О. В. Григораш // [«Економіка і фінанси: аналіз тенденцій
та перспектив розвитку»] : матер. міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (13 листопада
2015 р.). – Д.: ДДАЕУ, 2015. – С. 87–90 (0,12 друк. арк.).
31. Григораш О. В. Визначення задач цільових програм методом розстановки
пріоритетів [Текст] / О. В. Григораш, В. О. Гордієнко // [«Фінансово-економічна
стратегія розвитку України в умовах геополітичних викликів (економікоуправлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти)»] : матер.
міжнар. наук.-практ. конф. (20 листопада 2015 р.). – Д.: УМСФ, 2015. – С. 149–150
(0,1 друк. арк., з них 0,05 – внесок автора). Особисто автору належить: пропозиції
формулювання задач 1 рівня.
32. Григораш О. В. Податкова реформа та значення єдиного податку в
системі доходів місцевих бюджетів [Текст] / О. В. Григораш // [«Фінансовоекономічна стратегія розвитку України в умовах геополітичних викликів
(економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти)»] :
матер. міжнар. наук.-практ. конф. (20 листопада 2015 р.). – Д. : УМСФ, 2015. –
С. 197–199 (0,1 друк. арк.).
33. Григораш О. В. Ефективність бюджетних важелів стимулювання
розвитку малого підприємництва [Текст] / О. В. Григораш // [«Світова торгівля і
захист національних інтересів в умовах глобалізації: правове, соціально-економічне
та інформаційно-технічне забезпечення»] : матер. міжнар. наук.-практ. конф.
молодих учених (22 квітня 2016 р.). – Д. : УМСФ, 2016. – С. 77–80 (0,12 друк. арк.).
АНОТАЦІЯ
Григораш О. В. Формування доходів місцевих бюджетів на основі
розвитку малого підприємництва в Україні. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за
спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. – Університет державної
фіскальної служби України, Ірпінь, 2016.
Дисертацію присвячено розробці теоретичних і практичних засад
удосконалення фінансових відносин, що виникають між малим
підприємництвом і місцевими бюджетами. В роботі проаналізовано вплив
малого підприємництва на формування доходів місцевих бюджетів,
охарактеризовано чинники та передумови розвитку малого підприємництва та
визначено основні напрями підвищення доходності місцевих бюджетів на
основі розвитку малого підприємництва шляхом застосування бюджетноподаткових важелів стимулювання.
Здійснено узагальнення підходів до економічного змісту поняття «доходи
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місцевих бюджетів» з позиції участі у їх формуванні суб’єктів малого
підприємництва. Охарактеризовано мале підприємництво як джерело
формування доходів місцевих бюджетів. Визначено місце бюджетноподаткових важелів у державному регулюванні розвитку малого
підприємництва.
Обґрунтовано, що, з одного боку, мале підприємництво виступає
джерелом формування доходної бази місцевих бюджетів, а з іншого завдяки
реалізації притаманних лише йому особливостей – джерелом регіонального
розвитку. При цьому кількісні показники розвитку малого підприємництва
характеризуються активним зростанням, в той же час якісні демонструють
спад. Бюджетно-податкова реформа сприяла підвищенню рівня фінансової
незалежності регіонів, однак тенденція до збереження високого рівня
централізації фінансових ресурсів залишається дотепер.
На основі застосування кореляційно-регресійного аналізу визначено, що
видатки на реалізацію регіональних програм розвитку малого підприємництва
не забезпечують зростання якісних показників розвитку малого підприємництва
та не детермінують зростання надходжень до місцевих бюджетів від суб’єктів
малого підприємництва.
Аналіз регіональних програм підтримки малого підприємництва на
прикладі Дніпропетровської області засвідчив невідповідність формулювання
мети, завдань та їх результативних показників вимогам програмно-цільового
методу. Розроблено методичний підхід до визначення складових програми з
урахуванням вимог вказаного методу.
На основі застосування двомірної матриці та кореляційно-регресійного
аналізу визначено, що у Дніпропетровській області державна підтримка має
здійснюватися, насамперед, щодо малого промислового підприємництва. З
метою удосконалення впливу податкових важелів розвитку малого
підприємництва застосовано сценарний підхід до визначення потенційної бази
оподаткування та потенційних надходжень до бюджету внаслідок регулювання
ставки податку на прибуток.
Ключові слова: доходи місцевих бюджетів, мале підприємництво,
бюджетно-податкові важелі, програмно-цільовий метод, регіональні програми,
ставка податку.
АННОТАЦИЯ
Григораш О. В. Формирования доходов местных бюджетов на основе
развития малого предпринимательства в Украине. – Рукопись.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук
по специальности 08.00.08 – деньги, финансы и кредит. – Университет
государственной фискальной службы Украины, Ирпень, 2016.
Диссертация посвящена разработке теоретических и практических основ
совершенствования финансовых отношений, возникающих между малым
предпринимательством и местными бюджетами. В работе проанализировано
влияние малого предпринимательства на формирование доходов местных
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бюджетов, охарактеризованы факторы и предпосылки развития малого
предпринимательства, определены основные направления повышения
доходности
местных
бюджетов
на
основе
развития
малого
предпринимательства путем применения бюджетно-налоговых рычагов
стимулирования.
На основе применения корреляционно-регрессионного анализа
определено, что расходы на реализацию региональных программ развития
малого предпринимательства не обеспечивают рост качественных показателей
развития малого предпринимательства и не детерминируют рост поступлений в
местные бюджеты от субъектов малого предпринимательства.
Анализ региональных программ поддержки малого предпринимательства
на примере Днепропетровской области показал несоответствие формулировки
цели, задач и их результативных показателей требованиям программноцелевого метода. Разработан методический подход к определению
составляющих программы с учетом требований указанного метода.
На основе применения двумерной матрицы и корреляционнорегрессионного анализа установлено, что в Днепропетровской области
государственная поддержка должна осуществляться в первую очередь в
отношении малого промышленного предпринимательства. С целью
усовершенствования влияния налоговых рычагов на развитие малого
предпринимательства, применен сценарный подход к определению
потенциальной базы налогообложения и потенциальных поступлений в бюджет
как следствия регулирования ставки налога на прибыль.
Ключевые
слова:
доходы
местных
бюджетов,
малое
предпринимательство, бюджетно-налоговые рычаги, программно-целевой
метод, региональные программы, ставка налога.
SUMMARY
Grygorash O. V. The formation of local budget revenues on the ground of
small business development in Ukraine. – Manuscript.
The dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of
economic sciences on a speciality 08.00.08 – money, finance and credit. – State
Fiscal Service University, Irpin, 2016.
Dissertation is devoted to development of theoretical and practical bases of
improving the financial relations, which take place between small business and local
budgets. The impact of small business on the formation of local budgets incomes is
analyzed in the paper. Factors and conditions of the of small business development
are described in this paper. Also and the main directions of improving the
profitability of local budgets on the basis of small business development through the
use of budget and fiscal levers are defined in the dissertation.
On the basis of correlation and regression analysis applying it was determined
that the expenses for implementation the regional programs of small business
development do not provide the growth of quality development indicators of small
business and do not determine the increase of revenues to local budgets from small

22

businesses.
Analysis of regional programs to support small business on an example of
Dnipropetrovsk region has shown the non-conformity of formulation the goal,
objectives and performance indicators to the requirements of program-target method.
It was formed the methodical approach to the definition of the of the program
components, taking into account the requirements of the method.
On the basis of applying a two-dimensional matrix, and correlation and
regression analysis it was found that in Dnipropetrovs’k region the state support
should be primarily given to small industrial businesses. In order to improve the
impact of tax instruments on small business development in the form of income tax
rate, it was applied a scenary approaches to the evaluation of a potential taxing base
and potential revenue as a consequence.
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