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ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ МАЛОГО БІЗНЕСУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
Такими є міста Жовті Води та Синельникове, а також дев’ять районів, серед яких найсуттєвіше – у Дніпро-
петровському ( з 698 до 672 одиниць), Нікопольському (з 188 до 170) та Апостолівському (з 141 до 129 
одиниць) районах. 

Одним з показників розвитку малого підприємництва є кількість малих підприємств у розрахунку на 10 
тис. осіб наявного населення. Цей показник поступово зростає й у 2006р. склав 60 підприємств, що на 7,1% 
більше, ніж у попередньому році. З 1999 року цей показник зріс у 1,6 раза. В середньому по Україні на 10 
тис. осіб припадає 66 підприємств. 

Приросту інвестицій в основний капітал досягнуто у дев’яти містах та п’ятнадцяти районах області. 
Найбільш активно освоювались капіталовкладення майже по всіх містах, крім міст: Марганця, Першотра- 
венська, Нікополя та Павлограда, де спостерігавлося зменшення інвестицій у порівнянні з попереднім ро- 
ком на 80%, 69, 34,5, 17,3% відповідно. 

Велика частка обсягу прямих іноземнихінвестицій одержано приватними підприємствами. Серед них 
найбільший відсоток складає товариства з обмежаною відповідальністю – 73,5% від загальної кількості під- 
приємств області (584 підприємства), закриті акціонерні товариства – 10,7% (85), та відкриті акціонерні то- 
вариства – 4% (32). [7] 

Малими підприємствами, що розташовані у містах Дніпропетровської області, було здійснено інвести- 
цій в основний капітал на суму 986 млн.грн., або 84,9% від загальної суми валових капітальних інвестицій 
малого бізнесу області. Малими підприємствами районів області було вкладено 175,8 млн.грн. , або 15,1% 
загальної суми. [2] 

Динаміка розвитку кількості малих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення у 2002–2006рр. на- 
ведено на рис.2. 
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Рис.2. Кількість малих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення  у 2002–2006рр. 
 

Протягом 2006р. на малих підприємствах області, було зайнято 121,4 тис. осіб, що на 2,6 тис. осіб, або 
на 2,1 % меньше, ніж у 2005р. До складу цієї категорії працівників враховуються наймані та неоплачувані 
працівники (власники, засновники та члени їх сімей). Кількість найманих працівників у 2006р. скоротилася 
на 3,2% або на 3,7 тис.осіб, натомість кількість неоплачуваних працівників збільшилась на 14% або на 1,1 
тис.осіб [3]. Всього на підприємствах малого бізнесу у 2006 році було зайнято 5,8% працездатного населен- 
ня або 13,7% зайнятих працівників області. 

Висновки: 
1. Резервами збільшення обсягів іноземного капіталу в економіку регіону є розширення міжнародного 

співробітництва та розвиток міжрегіональних економічних стосунків з країнами ЄС. Приведення українсь- 
кого зовнішньоторгівельного режиму у відповідность до норм і правил СОТ підвищить довіру до регіону з 
боку міжнародних фінансових організацій, торгівельних партнерів та іноземних інвесторів. 

2. Поширений розвиток малого бізнесу призведе до збільшення робочих місць, зменшення соціальної 
напруги, формування доходів власників, працівників регіону, держави. 

3. Впровадження державних програм, які повинні бути спрямовані на поліпшення інвестиційного клі- 
мату і підвищення ефективності інвестування. 
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УКРАЇНИ 

 
Актуальність проблеми. Протягом усього періоду незалежності України податкова система зазнавала 

змін у принципах та способах оподаткування. Перехід до якісно нових методів господарювання, інфляційні 
процеси та необхідність збільшення фінансування соціальних програм призвели до надмірного податкового 
навантаження платників. Тому при формуванні бюджетів не враховувалося економічне обґрунтування не- 
обхідності введення податків, нехтувалися принципи справедливості при виконанні платниками своїх пода- 
ткових зобов’язань, що в кінцевому результаті призводило до проведення значної частини фінансових опе- 
рацій „у тіні”. 

В умовах переходу до ринкової економіки важливим завданням економічної політики держави є ство- 
рення і забезпечення функціонування в країні ефективної податкової системи. Податкова політика є безпо- 
середнім інструментом впливу на розвиток економіки, відтворення виробничих процесів, перерозподіл до- 
ходів у суспільстві та покращення добробуту населення. Подолання соціально-економічних труднощів ста- 
новлення економіки ринкового типу в Україні з урахуванням комплексного розвитку її регіонів вимагає 
суттєвих змін у діючій податковій системі та приведення її у відповідність до вимог нинішнього етапу роз- 
витку суспільства. 

Аналіз останніх досліджень. У вітчизняній економічній науці дослідженням стану податкової системи, 
ефективності податкової політики та проблемам їх реформування з метою удосконалення присвячені робо- 
ти багатьох науковців, таких, як Ю.О.Волкова, О.В.Отрошко, С.В.Онишко,  О.М.Ковалюк, Л.П.Максимова. 
Але питання дослідження та аналіз принципів системи оподаткування, розвитку податкової політики з ме- 
тою її спрямування на забезпечення економічного розвитку, підвищення добробуту населення та боротьба з 
тіньовим сектором економіки є актуальним питанням сьогодення. 

Мета статті: дослідження головних принципів функціонування,  розвитку та регулювання податкової 
системи в сучасних економічних умовах, обґрунтування основних напрямків розбудови інституту податко- 
вої політики  на засадах економічної ефективності та стабільності. 

Виклад основного матеріалу. Завдання державного регулювання економіки України на сучасному 
етапі полягає у прямому та опосередкованому коригуванні дії ринкового механізму, у формуванні стратегії, 
пріоритетів і основних завдань економічної політики та розробці засобів впливу на соціально-економічні 
процеси розвитку. Серед методів державного регулювання найвпливовішими в сучасних умовах є економі- 
чні методи, які дозволяють створити передумови для вибору таких рішень суб’єктами економіки, які б від- 
повідали визначеним цілям економічної політики держави. При цьому найбільш широкого розповсюдження 
в економіках ринкового типу набули фінансові важелі. Серед цих важелів податки можна вважати основ- 
ною ланкою, так як саме вони впливають на інші фінансові регулятори (державний бюджет, ціни, грошовий 
обіг, розмір фінансової допомоги суб’єктам економіки, державні позики тощо) та мають з ними тісний вза- 
ємозв’язок. 

Під поняттям „податки” слід розуміти форму економічних відносин між державою та фізичними і юри- 
дичними особами щодо обов’язкових грошових внесків до бюджетів різних рівнів за законодавчо визначе- 
ними ставками та у встановлені терміни з передачею державі права власності на грошові внески з метою 
фінансового забезпечення виконання нею своїх функцій. 

Визначення  „податкової  політики”  у працях  вітчизняних  економістів  трактуються  по-різному.  Так, 
С.І.Юрій характеризує податкову політику як „діяльність держави у сферах запровадження, правового рег- 
ламентування та організації справляння податків і податкових платежів до централізованих фондів грошо- 
вих ресурсів держави” [4,17]. У „Фінансовому словнику” А.П.Загороднього, Г.Л.Вознюка і Т.С.Смовженко 
визначається, що податкова політика – це „державна політика оподаткування юридичних і фізичних осіб. Її 
метою є формування державного бюджету за одночасного стимулювання ділової активності підприємств. 
Реалізується через систему податків, податкових ставок і податкових пільг” [1, 353].  Повнота та своєчас- 
ність сплати податкових платежів надає можливість державі та державним структурам стабільно існувати 
та забезпечувати прогресивний процес розвитку. 

Ефективна податкова політика забезпечує не тільки формування доходів держави, але є важливим засо- 
бом регулювання економічних процесів, забезпечуючи спонукальний чи стримуючий (залежно від держав- 
них пріоритетів) вплив на відтворювальну структуру економіки й темпи науково-технічного розвитку, а та- 
кож на регіональну і галузеву структуру виробництва, рівень життя населення тощо. Вплив податкової по- 
 


