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Подальший економічний розвиток України, поряд із використанням
новітніх технологій, телекомунікацій та інформаційного простору,
потребує створення відповідної бази для функціонального ринку
національного капіталу, важливою складовою якого є фінансові
послуги, а також посилення впливу фінансових інструментів та ці
процеси.
Сфера фінансових послуг – одна з найперспективніших галузей
економіки, що швидко розвивається. Вона охоплює широке поле
фінансових послуг, які надаються фінансовими інститутами: банками,
інвестиційними, страховими та лізинговими компаніями, ломбардами,
різними фондами та біржами. Весь спектр фінансових послуг дістав
широке висвітлення в цьому збірнику і, на наш погляд, буде корисним
нашому читачеві.
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СЕКЦІЯ 3 ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ
ПІДПРИЄМСТВА
ФІНАНСОВІ ТА НЕФІНАНСОВІ НАСЛІДКИ ШАХРАЙСЬКИХ ДІЙ
ПЕРСОНАЛУ
Аванесова Н.Е.
Д.е.н., проф., зав. кафедри менеджменту та публічного адміністрування
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Марченко О.В.
К.е.н., доцент кафедри фінансів та кредиту
Харківський національний університет будівництва та архітектури

На сьогоднішній день кадрова безпека підприємства посідає ключове
місце серед інших складових економічної безпеки, оскільки спрямована на
запобігання й усунення ризиків та загроз, а також мінімізацію негативних
наслідків в діяльності підприємства, що пов’язані з працівниками [1]. За
результатами досліджень PricewaterhouseCoopers, міжнародної мережі
компаній, що надає професійні послуги з консалтингу та аудиту [2],
впродовж 2017-2018рр. в Україні 48% організацій постраждали від
економічних злочинів та шахрайства.
Результати опитування респондентів в межах даного дослідження
продемонстрували, що, незважаючи на зростаючу увагу до безпекових
заходів, 1 із 7 випадків шахрайства в українських організаціях був
розкритий випадково. Це свідчить про те, що в дослідженні фігурують
цифри, які демонструють скоріше виявлений, а не реальний рівень
економічних злочинів та шахрайства. Загалом, випадкове виявлення
шахрайських
схем
є
свідченням
несистематичності
та
неконтрольованості процесу управління ризиками в організації, що
можна було б мінімізувати за умови підвищення ефективності ризикменеджменту.
Опитування також показало, що впродовж 2017-2018рр. найбільш
суттєві економічні злочини та шахрайства були вчинені саме
співробітниками організацій.
Протягом останніх років з 28% (2015-2016рр.) до 56% (20172018рр.) зріс рівень шахрайських дій, вчинених саме співробітниками
організації. Частка з цих злочинів, скоєних топ-менеджерами за
відповідний період збільшилась з 27% до 55%, тобто майже так само.
Для підприємств та організацій будь-якої форми власності та
організаційно-правової форми шахрайські дії співробітників є реальною й
досить серйозною загрозою, що може спричинити не тільки прямі
фінансові втрати (зокрема, у вигляді недоотриманого прибутку), але й
завдати репутаційних збитків, а в деяких випадках – навіть призвести до
рейдерського захоплення або банкрутства.
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Окрім цього, якщо інформація про ненадійність системи безпеки
організації здобуде широкого розголосу, це може призвести до низки
негативних наслідків. Відносно такого суб’єкту господарювання може
бути застосовано: заходи кримінально-правового характеру, відмова в
доступі до публічних закупівель, ініціювання міжнародного розслідування
(у випадку співпраці з іноземними підприємствами) тощо [3].
Негативні наслідки від шахрайства не вичерпуються лише даними
обставинами, а й здійснюють руйнівний вплив на загальну атмосферу в
колективі, що призводить до погіршення професійної етики працівників
та трудової дисципліни.
Література:
1.
Аванесова Н.Е., Марченко О.В. Необхідність розмежування
понять «виклик», «ризик», «загроза» та «небезпека» в контексті
забезпечення економічної безпеки підприємства. Сучасне управління:
регіон, місто, організація в системі національної безпеки країни:
колективна монографія / Загальна редакція д-ра екон. наук, професора
Н.Е. Аванесової. Харків: ФОП Панов А.М., 2020. С.19-33
2.
Всесвітнє дослідження економічних злочинів та шахрайства
2018
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організацій.
PricewaterhouseCoopers:
веб-сайт.
URL:
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Борис С., Корнєєв К. Шахрайство на підприємстві: причини,
наслідки, виявлення та протидія. Ліга:закон: веб-сайт. URL:
http://uz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/EA012486
РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВ В
УКРАЇНІ
Белікова Т.В.
К.е.н., доцент кафедри фінансів та кредиту
Харківський національний університет будівництва та архітектури

В жовтні минулого року було введено в дію Кодекс України з
процедур банкрутства, в якому було окреслено ряд нововведень. Раніше
процедура банкрутства регулювалася Законом України «Про
відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом».
Згідно Кодексу банкрутство – визнана господарським судом
неспроможність боржника відновити свою платоспроможність за
допомогою процедури санації та реструктуризації і погасити встановлені
у порядку, визначеному цим Кодексом, грошові вимоги кредиторів
інакше, ніж через застосування ліквідаційної процедури [1].
Основні зміни в законодавстві стосуються таких пунктів. По-перше,
це критерії щодо відкриття справи про банкрутство боржника. Згідно
5

Закону справа про банкрутство порушувалася господарським судом,
якщо безспірні вимоги кредитора (кредиторів) до боржника сукупно
становили не менше трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати, а
також не були задоволені боржником протягом трьох місяців після
встановленого для їх погашення строку. В Кодексі підставою для
відкриття справи про банкрутство є загроза його неплатоспроможності.
Обмеження щодо суми боргу та строку його прострочення було знято. З
одного боку це полегшує повернення грошових коштів кредиторам (у них
немає нині необхідності чекати зростання суми боргу до 300 мінімальних
заробітних плат), з іншого – створює передумови необґрунтованого
порушення справ про банкрутство з метою їх рейдерського захвату.
По-друге, змінено підхід до встановлення та виплати грошової
винагороди арбітражного керуючого, збільшено розмір мінімальної
грошової винагороди. Крім того, на відміну від Закону, Кодекс не
встановлює граничного розміру грошової винагороди за виконання
арбітражним керуючим повноважень розпорядника майна, керуючого
санацією,
ліквідатора.
Розмір
основної
грошової
винагороди
арбітражного керуючого за виконання ним повноважень керуючого
реструктуризацією встановлено на рівні п’яти розмірів прожиткового
мінімуму для працездатних осіб за кожен місяць виконання арбітражним
керуючим повноважень, за виконання ним повноважень керуючого
реалізацією – на рівні трьох розмірів прожиткового мінімуму для
працездатних [2].
Інше нововведення – це строк проведення санації. Строк дії
процедури санації боржника до відкриття провадження у справі про
банкрутство раніше не мав можливості перевищувати 12 місяців. Згідно з
Кодексом процедура санації не обмежена строком, що є значним кроком
у вітчизняному законодавстві, оскільки однаковий строк санації для
підприємств різних форм бізнесу, форм власності, з різною величиною
активів, працюючих в несхожих сферах економіки, з неоднаковим циклом
виробництва унеможливлював індивідуальний підхід до відновлення
діяльності підприємства.
Ще одним важливим нововведенням є строк для подання заяви
кредитором про повернення боргу після публікації про порушення справи
про банкрутство. Згідно з Законом конкурсні кредитори були зобов’язані
подати до господарського суду письмові заяви з вимогами повернення
боргу протягом 30 днів від дня оприлюднення оголошення. В Кодексі
взагалі не встановлений кінцевий строк для подачі такої заяви.
Крім того Кодексом взагалі не передбачено укладення мирової
угоди під час провадження у справі про банкрутство. Можна дійти
висновку, що в цьому випадку господарські суди повинні керуватися
нормами
Господарського
процесуального
кодексу
України.
Неврегульованість зазначеного питання дає підстави вважати, що
проблема укладення мирової угоди в процедурі банкрутства відкриє
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широкі можливості для різноманітної судової практики господарським
судам усіх інстанцій [3].
Наступне нововведення – це можливість банкрутства фізичної
особи не суб’єкта підприємницької діяльності. Прийнятий Верховною
Радою Кодекс вперше за всю історію незалежності Україні дає
можливість стати незалежним від боргів громадянам – фізичним особам
шляхом реструктуризації їх боргів, а в разі неможливості у майбутньому
погасити борги – їх списання. У сучасній Україні процедура банкрутства
фізичної особи, яка має споживчі кредити, до прийняття Верховною
Радою Кодексу, була відсутня.
Світовий банк провів аналіз національних правових режимів 59
країн світу щодо наявності спеціальних норм, присвячених банкрутству
фізичних осіб, 25 з яких – країни з високим рівнем доходу, а 34 – із
середнім і низьким. Основною метою дослідження було зібрати
інформацію про наявність законодавства про банкрутство осіб, які взяли
споживчі кредити. Дані, отримані в результаті проведеного аналізу,
показали, що нормативно-правова база споживчої неплатоспроможності
відсутня в більшості країн з низьким і середнім рівнем доходу [4].
Цікавим є те, що згідно з Кодексом провадження у справі про
неплатоспроможність боржника – фізичної особи або фізичної особипідприємця може бути відкрито лише за заявою боржника. Заява про
порушення справи про банкрутство фізичної особи-підприємця згідно з
Законом могла бути подана в господарський суд фізичною особою, який
є боржником, або його кредиторами. Нині кредитори не мають права
ініціювати справу про банкрутство фізичної особи – суб’єкта
підприємницької діяльності.
Таким чином, було прийнято низку нововведень стосовно
процедури банкрутства, санації та ліквідації боржника – юридичної та
фізичної особи. Наступним кроком є застосування Кодексу у справах про
банкрутство у судах, що дасть змогу виявити недосконалості та
протиріччя й у майбутньому усунути їх. Наслідками введення Кодексу
про банкрутство повинно стати зменшення справ про банкрутство у
судах, підвищення ефективності проведення процедури розпорядження
майном
та
санації
підприємства,
скорочення
строків
неплатоспроможності боржників.
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ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ
ПІДПРИЄМСТВ
Докуніна.К.І.
К.е.н., доцент кафедри фінансів та кредиту
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Полинова А.О.
Здобувач вищої освіти спеціальності «Облік та оподаткування»
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Важливим елементом в гармонійному функціонуванні вітчизняних
підприємств виступають фінансові ресурси. Нестабільність економіки
країни обумовлює необхідність підвищеної уваги до процесу управління
фінансовими ресурсами. Ефективне використання фінансових ресурсів
забезпечує фінансову стійкість та добробут підприємства, тому
дослідження джерел формування фінансових ресурсів підприємства
набуває особливого значення.
Фінанси підприємств – це грошові кошти та товарно-матеріальні
цінності, що мають грошову оцінку та забезпечують процес виробництва
товарів і надання послуг на рівні окремого підприємства [1].
З економічної точки зору фінанси підприємств — це сукупність
економічних відносин, що пов’язані з рухом грошових потоків,
формуванням, розподілом і використанням доходів і грошових фондів
суб’єктів господарювання в процесі відтворення [2].
Матеріальною умовою виникнення та функціонування фінансів є
гроші покладені в основу існування відповідних видів грошових відносин
підприємств. Такі відносини виникають на підприємствах в процесі їх
створення, здійснення ними виробничо-фінансової діяльності, розподілу
доходів і накопичень, формування відповідних грошових фондів [3].
Сутність фінансів підприємств характеризується через їхні функції:
розподільну
та
контрольну:
розподільна
функція
фінансів
характеризується розподілом суспільного продукту для потреб окремих
господарств, галузі і суспільства загалом; контрольна – здійснення
контролю за господарською та фінансовою діяльністю підприємств,
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унаслідок чого досягається ефективне й економічне використання їхніх
матеріальних, трудових і фінансових ресурсів [1].
Фінансові ресурси підприємств - це грошові надходження, які
перебувають у розпорядженні підприємства і призначені для виконання
зобов'язань перед всіма суб'єктами господарювання. Формування
фінансових ресурсів відбувається за рахунок власних, залучених і
позичених коштів [4].
Фінансові ресурси, як джерела формування активів підприємства
відображаються в пасиві балансу, а засоби, у тому числі й грошові
кошти, — в активі. Зв’язок між фінансовими ресурсами та грошовими
коштами виявляється у тому, що грошові кошти є матеріальним
вираженням фінансових ресурсів. Таким чином, до фінансових ресурсів
належать грошові фонди, а також та частина грошових коштів, яка
використовується в нефондовій формі [5].
Склад і обсяги фінансових ресурсів залежать від виду та розміру
підприємства, роду його діяльності, обсягів виробництва. При цьому
обсяг фінансових ресурсів тісно пов’язаний з обсягом виробництва,
ефективністю діяльності підприємства. Зі збільшенням обсягу
виробництва і підвищенням ефективності діяльності підприємства
збільшується обсяг власних фінансових ресурсів, і навпаки. Достатній
обсяг фінансових ресурсів, їх ефективне використання визначають
стійкий фінансовий стан підприємства: платоспроможність, фінансову
стійкість, ліквідність [6].
Найважливішим завданням підприємств є пошук резервів
збільшення власних фінансових ресурсів і найбільш ефективне їх
використання з метою підвищення ефективності роботи підприємства
загалом [7].
На основі аналізу результатів online опитування суб’єктів
підприємницької діяльності та ділових об’єднань «Ділова активність під
час COVID-19», проведеного Інститутом економічних досліджень та
політичних консультацій в квітні 2020 р., з’ясовано, що найбільший вплив
карантині заходи мали: питання пов'язані з робочий силою та попит на
продукцію або послуги; респонденти вказали на необхідність переводу
на дистанційну роботу, зміну графіку роботи, проблеми з доїздим на
робоче місце працівників; значні фінансові втрати; брак фінансових
ресурсів на виплату заробітних плат, що призводить до зменшення
зарплати або відправлення працівників у вимушену відпустку. Також
респонденти вказували на брак коштів на сплату податків, виконання
контрактних зобов'язань, включаючи виплату орендної плати [8].
Резюмуючи все вище викладене, можна сказати, що рух грошових
коштів безпосередньо пов'язаний з фінансами підприємств, де в процесі
формування фінансових ресурсів підприємства важливу роль відіграє
визначення оптимальної структури власних та залучених джерел.
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Формування фінансових ресурсів за рахунок різних джерел дає
можливість підприємству адекватно реагувати на зміну потреб ринку,
розширювати асортимент продукції, нарощувати масштаби виробництва.
Однак у процесі формування фінансових ресурсів важливо
дотримуватись оптимального співвідношення між джерелами їх
формування з метою забезпечення нормальної фінансової стійкості
підприємства [9].
Отже, в сучасних умовах господарювання, необхідним є підтримка
суб'єктів господарювання. Також важливо звертати увагу на реалізацію
заходів фінансової політики щоб ефективно стимулювати накопичення
та використання грошових коштів для досягнення підприємствами їх
поставлених цілей та визначених завдань.
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КАДРОВОЇ РОБОТИ НА
ПІДПРИЄМСТВАХ ТА ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ
Карпенко В.В.
К.е.н., доцент кафедри фінансів та кредиту
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Доречно акцентувати увагу на важливості створення законодавства
щодо параметрів побудови кадрової політики підприємств та контролю
за їх діяльністю в цій сфері для економічного розвитку держави.
В сучасній економіці України надзвичайно важливими є оцінка
державної політики в сфері регулювання процесів утворення та
використання кадрового складу підприємств усіх секторів економіки з
точки зору встановлення величини заробітної плати у суб’єктів діяльності
різних форм господарювання та розмірів, важелі здійснення
диференціації оплати праці за професіями, зв’язок оплати праці та її
продуктивності з фінансовими результатами господарської діяльності
підприємств, розробка практичних рекомендацій щодо вдосконалення
національної законодавчої системи конструювання винагороди за працю.
Увагу науковців і практиків доцільно направити на стратегічне
удосконалення системи організації оплати праці в країні та встановлення
розмірів заробітних плат щляхом регулювання законодавчими
механізмами. Аналіз стану оплати праці в Україні вказує на певні
деформації, серед яких: низький рівень модальної заробітної плати
порівняно з середньою; значна кількість населення, що отримує
заробітну плату в межах мінімальної зарплати [1,с.37]. Досліджуючи
заробітну плату за організаційно-правовими формами господарювання,
вчені вказують на існуючу непрозорість у виплаті заробітної плати [2]. В
сучасних умовах і представників економічної думки, і практиків, і
управлінців більше турбують питання забезпечення ефективності
бізнесу, темпів економічного зростання та збільшення обсягів
виробництва, ніж соціальної безпеки суспільства і балансу виробництва
та споживання у власній країні [3,с.68].
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Основним напрямом реформування вітчизняних процесів
встановлення зарплат має стати їх диференціація за професіями, в
нашій країні це питання регулюється лише щодо державних підприємств.
Необхідне законодавство щодо обов’язковості застосування на
підприємствах різних форм власності і господарювання коефіцієнтів
міжкваліфікаційних співвідношень в оплаті праці для працівників всіх
професій, формування тарифних сіток для всіх галузей економіки.
Міжпрофесійні співвідношення мають бути вагомими – для утворення
раціоналістичних штатних розкладів та збільшення доходів бюджету.
Згідно статистичних даних у ФОП спостерігається незначна чисельність
працюючих, що може свідчити про великі масштаби тіньової праці,
фізичні особи – підприємці найчастіше призначають найманим
працівникам оплату праці на рівні мінімально встановленого
законодавством розміру, дані про обсяг їх доходів свідчать про
ненадання фактичної інформації щодо дійсних результатів діяльності. Як
наслідок – недоплата до бюджету величезних розмірів податків по
зарплаті та єдиного податку. Обгрунтованим є обчислення співвідношень
в оплаті праці, виходячи з показника мінзарплати, а не прожиткового
мінімуму. Це повинне бути запроваджене на законодавчому рівні і для
державних, і для приватних підприємств. Завдяки правовим важелям
регулювання цього питання встановлюватимуться вищі зарплати та
досягатимуться в кілька разів більші надходження до бюджету країни по
податках.
Бюджет України майже на 100 % формується за рахунок
податкових надходжень – податків юридичних осіб, єдиного податку
ФОП, податків з доходів їх найманих працівників; платежі по ЄСВ на
заробітну плату є основою пенсійної системи. Натуральні та вартісні
показники суб’єктів господарської діяльності мають народногосподарське
значення, формуючи величину валового внутрішнього продукту країни.
Необхідно збагачувати не підприємства та підприємців, а держбюджет.
Згідно статистичних даних, незважаючи на макроекономічні показники –
ріст курсу інвалюти, інфляцію, в Україні відбувається нарощення
виробництва та збільшення продуктивності праці, але частково за
рахунок повільних темпів збільшення зарплат. Це взагалі нонсенс.
Фінансове становище держави значно покращилось, що дає можливість
підвищення величини винагороди за працю у всіх сферах діяльності.
Більші надходження до державного бюджету розвиватимуть національне
господарство.
Вважаємо, що законодавці повинні забезпечити національну
безпеку в сфері державних механізмів побудови порядку визначення
винагороди за працю.
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К.е.н., доцент кафедри фінансів та кредиту
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Андрущенко А.С.
Здобувач вищої освіти спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування»
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Заробітна плата як економічна категорія є складною і
багатогранною. Вона в значній мірі визначає рівень життя населення, а
також обумовлює соціальну рівновагу суспільства і в кінцевому
результаті впливає на темпи і масштаби соціально-економічного
розвитку країни, що і визначає актуальність даного питання. Метою
роботи є визначення ефективності матеріального стимулювання
працівників.
У світовій економічній науці існує безліч варіантів визначення
заробітної плати. Однією з перших спроб зрозуміти економічну природу
заробітної плати був погляд на неї з позицій «мінімуму засобів для
існування». Відповідно до цієї концепції заробітна плата розглядається
як грошовий вираз прожиткового рівня найманих працівників.
Одним з напрямків трактування заробітної плати як ціни ресурсу є
теорія людського капіталу. Під ним розуміються інвестиції в розвиток
знань, навичок і здібностей людини, що підвищують ефективність його
праці. Інвестиції в людський капітал – це витрати на освіту, підтримку
здоров'я, поліпшення житлових умов і відпочинку, підвищення
кваліфікації.
В широкому розумінні стимулювання праці являє собою комплекс
заходів, спрямованих на підвищення зацікавленості співробітників у
своїй професійній діяльності, що можуть мати як матеріальну, так і
нематеріальну основу [1].
Матеріальне стимулювання – це сукупність різних видів
матеріальних благ, які співробітники отримують за свою пряму участь в
підвищенні
виробництва,
збільшення
прибутку,
поліпшення
результативності
роботи
підприємства
за
рахунок
свого
професіоналізму, творчого підходу і дотримання всіх правил і приписів.
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Матеріальна мотивація працівників ґрунтується на системі фінансових
винагород.
Існує кілька видів стимулів, що впливають на підвищення
продуктивності праці, основним з яких є заробітна плата. Як економічна
категорія заробітна плата є складною і багатогранною. Вона в значній
мірі визначає рівень життя населення, а також обумовлює соціальну
рівновагу суспільства і в кінцевому результаті впливає на темпи і
масштаби соціально-економічного розвитку країни.
Окрім підвищення зарплати, до стимулів можна віднести бонуси та
додаткові надбавки, оплачуванні відпустки, оплачений лікарняний лист,
доплата за пенсійний та соціальний фонд, надання персоналу з
найвищими показниками додатковий вихідний день або триденні вихідні,
вкладення коштів у додаткове навчання для найкращих працівників та
інше, що можна зарахувати до матеріальної мотивації.
Для найбільш успішних та ініціативних працівників на практиці
часто застосовують бонуси. Наприклад якщо працівник перевищує норму
вдвічі, то бонуси теж подвоюються, що спонукає його додати всі зусилля
в наступному місяці для повторення свого досягнення. Якщо фінансові
витрати на нематеріальну мотивацію можуть бути достатньо низькими,
то витрати на матеріальну мотивацію будуть значно вищими.
Варто зазначити, що чим більше витрачають підприємства на
мотивацію персоналу, тим ефективніше та продуктивніше працює
персонал підприємства. Гідна заробітна плата, яка розрахована з
урахуванням виплат на конкуруючих підприємствах, змушує працівників
демонструвати високий рівень працездатності. Також система
матеріальної мотивації має бути правильно продумана, щоб не
обернутися лише стимулом в гонитві за отриманням надбавки, та
приносячи сумнівну користь підприємству [3].
В умовах розвинених ринкових країн прибуток підприємства є
реально отриманий ним чистим доходом, що відображає економічні
підсумки роботи. Визначення частини прибутку, що направляється на
розподіл між працівниками, – це визнання того, що працівники, персонал,
людський ресурс разом з іншими ресурсами виробництва створили
чистий дохід, і тому працівникам належить певна частина цього доходу.
Тільки за такого підходу до господарювання можна чекати відповідного
відгуку від працівників підприємства, усвідомлення того, що вони мають
пряме відношення до кінцевих економічних результатів роботи
підприємства [1].
Політика винагороди за працю має організовуватися таким чином,
щоб свідома ініціатива працівника була спрямована на підвищення
продуктивності праці, удосконалення своєї кваліфікації, надавала
працівнику можливість збільшувати працею свій доход. Під
матеріальною мотивацією слід розуміти прагнення достатку, певного
рівня добробуту, матеріального стандарту життя [2].
14

Отже, стимулювання праці - необхідний елемент ринкової
економіки. Воно являє собою достатньо складний процес, однак, якщо
його правильно організувати, то можна отримати значний позитивний
ефект. Вибір системи матеріальної мотивації, її періодичність і розмір
залежить як від специфіки трудової діяльності, так і від спеціалізації
працівника. Важливо розуміти індивідуальні потреби різних груп
найманих працівників і вибирати системи мотивації, які їм підходять
найбільше. У зв’язку з підвищенням ролі матеріального заохочення в
системі мотиваційних заходів стане можливим створення нової програми
організації оплати праці і преміювання на підприємствах.
Література:
1. Лещенко Л.О. Мотивація праці як фактор підвищення
прибутковості виробництва. Ефективна економіка. 2016. №4. URL:
http:www.economy. nayka.com.ua
2. Крахмальова Н.А. Адаптація зарубіжного досвіду застосування
івент-маркетингу в практиці вітчизняних підприємств. Вісник Київського
національного університету технологій та дизайну. Серія: Економічні
науки. 2017. № 6. С. 51–58.
3. Ковальов В.М., Атаєва О.А. Наукові підходи до визначення рівня
оплати праці в Україні. Економіка України. 2017. 4 (665). С. 67-79.
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Марченко О.В.
К.е.н., доцент кафедри фінансів та кредиту
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Коробко К.О.
Здобувач вищої освіти спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування»
Харківський національний університет будівництва та архітектури

В даний час в процесі формування ефективного стилю керівництва
важлива роль відводиться корпоративній культурі, що сприяє успішному
розвитку підприємств. Під нею зазвичай розуміють сукупність
загальновизнаних норм і зразків поведінки, ціннісних поглядів, які
встановлюють зразок і cмиcл роботи співробітників незалежно від їх
багатофункціональних прямих обов'язків і посадового становища.
Корпоративна культура пов'язує як всі види діяльності, так і всі відносини
всередині підприємства, впливає на згуртованість колективу, а також
формує імідж й репутацію. Все це, в свою чергу, відображається на
взаєминах з постачальниками, партнерами, покупцями.
Корпоративна культура дозволяє підприємству створити свій
неповторний, унікальний образ в очах партнерів і клієнтів, що є
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достатньою важливим фактором конкурентоспроможності в ринкових
умовах.
Сутність корпоративної культури - це специфічна форма існування
взаємопов’язаної системи, яка включає ієрархію цінностей, що
домінують серед співробітників підприємств та сукупність способів їх
реалізації, що панують у ній на певному етапі розвитку. Передумовами
формування корпоративної культури на сучасних українських
підприємствах передусім є ті інтеграційні процеси, які відбуваються в
економіці України.
Формування корпоративної культури спирається на [2]:
систему особистісних цінностей та індивідуально-унікальні
способи їх реалізації;
способи, форму та структуру організації, що втілюють деякі
цінності, включаючи особисті цінності керівників підприємств;
уявлення про оптимальну та прийнятну модель поведінки
працівника в колективі, що відображає систему внутрішньо-групових
цінностей, що склалися.
На вітчизняних підприємствах процес формування та рoзвитку
кoрпоративної культуpи потребує особливoї уваги, так як з'являєтьcя
можливiсть pегулювати повeдінку спiвробітників на основi ціннoстей,
актуальних для даного підприємства. Саме від корпоративної культури
залежить, як керівники і співробітники підходять до вирішення проблем,
організують обслуговування замовників, реагують на конкурентів, ведуть
справи з постачальниками, а також як вони здійснюють свою діяльність.
Все це обумовлює успішність підприємства на ринку.
Таким чином, можна ствеpджувати, що кoрпоративна культуpа
пiдприємства - це cукупність ноpм і прaвил пoведінки, пpийнятих нa
дaному підприємстві cтосовно клiєнтів тa пaртнерів, a також культура
взаємовiдносин на підприємстві. Вона є одним із важливих факторів, що
визнaчає ефективніcть дiяльності підприємства.
Література:
1. Ілляшенко С.М., Овчаренко М.І. Умови та особливості
становлення корпоративної культури вітчизняних підприємств. Економіка
та управління підприємствами. Проблеми економіки. 2016. № 3. С. 115–
118.
2. Чернишова Т. О., Немченко Т. А. Деякі аспекти корпоративної
культури організації. Наукові праці КНТУ. Економічні науки. 2018. вип. 17.
3. Кравченко О. Корпоративна культура, як стратегічна конкурентна
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університету. 2015. Т. 1, № 3
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В загальному розумінні маркетинг є комплексом заходів,
спрямованих на просування товарів та послуг з метою отримання
прибутку. З цього твердження можна достатньо чітко зрозуміти, що
маркетинг дуже тісно пов'язаний з бізнес-плануванням, бо основною
метою здійснення підприємницької діяльності є саме отримання
прибутку, що не вбачається можливим без просування товарів та послуг
на ринок.
Планування маркетингу є ключовим етапом у процесі бізнеспланування та має безпосереднє відношення до маркетингу як виду
діяльності підприємства. Важливість таких заходів полягає, перш за все
в тому, що функції маркетингу спрямовані на пошук оптимального
рішення задачі, яка дає відповідь на питання: як привести у відповідність
очікування споживачів і ресурси підприємства? Важливість плану
маркетингу полягає ще і в тому, що результати планування
маркетингових зусиль беруться за основу при плануванні інших
напрямків діяльності фірми, плану виробництва, фінансового плану
тощо.
Розділ, присвячений маркетингу, є однією з найважливіших частин
бізнес-плану, оскільки в ньому безпосередньо говориться про характер
бізнесу, що планується створити (розвивати) і способи його подальшого
просування, завдяки яким можна розраховувати на успіх. Точніше
кажучи, мета цього розділу - роз'яснити, як бізнес має намір впливати на
ринок і реагувати на його зміни щоб забезпечити попит на товар.
Загалом, маркетинговий план – це документ, який описує
маркетингову складову компанії, бренд і рекламні заходи. Маркетинговий
план тісно пов’язаний з бізнес-планом і спрямований на його підсилення [1].
Серед іншого, маркетинговий план направлений на створення
бренду та підвищення інформованості про продукт через різні види
комунікацій [1]. Під комунікативною політикою в даному випадку слід
розуміти сукупність заходів щодо планування та здійснення
взаємозв’язку підприємства з суб’єктами маркетингової системи. Ці
комунікативні заходи мають бути спрямовані на забезпечення
стабільного та ефективного формування попиту та просування продукції
(послуг) підприємства на цільові ринкові сегменти з метою задоволення
потреб споживачів та одержання прибутку [2]. Без маркетингового плану
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бізнес, який створює підприємець, має усі шанси на невдачу, бо якщо
люди не будуть мати необхідної інформації про продукт, не знатимуть,
для чого він потрібен та як він допоможе у життя, найвірогідніше вони
його не купуватимуть. Тож підприємець має чітко знати усі особливості
свого товару, для кого він, та чи існує потреба в ньому.
Отже, з усього вище сказаного ми можемо зробити висновок, що
значення маркетингової складової в розробці бізнес-плану надзвичайно
важливе. Маркетинг дуже тісно переплітається з розробкою бізнес-плану
та веденням бізнесу взагалі. Ця складова є гарним помічником для
починаючих та вже досвідчених підприємців. Саме тому при розробцібізнес плану особливу увагу треба приділити розділу, присвяченому
маркетингу. Професійний та уважний підхід до цього розділу дає великі
шанси на успіх майбутнього бізнесу.
Література:
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Здобувач вищої освіти спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування»
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Оподаткування підприємств є одним з найважливіших регуляторів
економіки держави. З одного боку, воно може стимулювати виробництво
і науково-технічний прогрес, обмежувати зростання та інфляцію. З
іншого боку, змушує стримувати інвестиції, скорочувати споживання,
уповільнювати процеси заощаджень та нагромадження. В сучасних
умовах господарювання податки є суттєвим фактором впливу на
фінансово-господарську діяльність підприємств. Тому забезпечити
нормальне функціонування підприємницьких структур у нестабільному
соціально-економічному середовищі, та якісне управління фінансовими
ресурсами керівники та бухгалтери можуть лише за наявності
розробленої ними концепції управління податками [3, 4].
Податкове планування на мікрорівні визначається як система
заходів підприємства, спрямована на максимальне використання
можливостей чинного законодавства з метою законної оптимізації
податкових платежів [1]. Сергеева Т.Ю. визначає податкове планування
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як «цілеспрямовану діяльність платника податків, орієнтовану на
максимальне використання всіх нюансів існуючого законодавства з
метою зменшення податкових платежів до бюджету» [2].
В процесі податкового планування здійснюється збір і обробка даних
про ситуації, які виникають на підприємстві під впливом системи
оподаткування, розробляються різні схеми діяльності, визначаються
фінансові й товарні потоки, взаємовідносини з постачальниками, покупцями,
кредиторами, що дозволяє приймати певні управлінські рішення.
Основні завдання податкового планування:
1) завчасно знати розміри податків і планувати фінансові потоки;
2) порівнювати планові та фактичні податкові платежі;
3) аналізувати податкове навантаження та управляти податками.
Часто податкове планування ототожнюють з оптимізацією податків.
Насправді це дещо різні поняття. Податкове планування є складовою
оптимізації податків, але воно направлене на те, щоб попередньо
розрахувати суму податків.
Аналіз ефективності податкового планування доцільно здійснювати
на комплексній основі з використанням показників економії податкових
платежів та показників податкового навантаження.
Податкове планування передбачає декілька рівнів, кожен з яких
вимагає певних знань і навичок [4]:
1)
рівень перший — вивчити податкові закони і навчитися
своєчасно і правильно сплачувати податкові платежі;
2)
рівень другий — навчитися оптимально сплачувати податкові
платежі, аналізувати фінансовий стан підприємства;
3)
рівень третій — навчитися платити мінімально, застосовуючи
законні методи зменшення податкового тиску.
Таким
чином,
податкове
планування
на
промислових
підприємствах являє собою комплексний, інтеграційний процес,
раціоналізація якого повинна базуватися на комплексному підході з
використанням досягнень економічних, фінансових та юридичних наук.
Впровадження в системі управління промислових підприємств
методики податкового планування на основі комплексного підходу
дозволить зробити більш змістовні висновки щодо подальшого розвитку
діяльності та знизити податковий ризик при прийнятті управлінських
рішень в конкретній проблемній ситуації.
Література:
1.
Податкове
планування
на
підприємстві.
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https://works.doklad.ru/view/8-zIeonsstc.html
2.
Карпова В.В. Формування системи податкового планування на
підприємстві: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата
економічних наук – Харків, 2005
3.
Сергеева
Т.Ю.
Методы
и
схемы
оптимизации
налогообложения: Практ. пособ. М: Экзамен, 2006. 175с.
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Гордієнко К.Ю.
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В умовах конкурентного ринкового середовища управління
фінансовими ресурсами підприємства потребує відповідного інструментарію,
використання якого дозволяє мінімізувати ризики й різного роду втрати, а
також гарантувати отримання бажаного прибутку. До таких інструментів
можна віднести фінансові плани. Їх розробляють з метою визначення потреб
підприємства у фінансових ресурсах та збалансування цих потреб із
наявними та майбутніми можливостями [1]. Використання механізмів
фінансового планування дозволяє точніше розрахувати ефективність
наявних ресурсів, кінцеві економічні та фінансові результати [2].
У сучасних умовах практично неможливо забезпечити ефективність
управління фінансовими ресурсами підприємства без застосування
інформаційних технологій і програмних комплексів для аналізу,
планування, підтримки і ухвалення відповідних рішень. Інформаційноаналітична складова управління економічними процесами з кожним
роком набуває все більшого значення [3]. Тому від якості інформаційного
забезпечення аналізу, планування і підготовки ефективних управлінських
рішень щодо фінансової діяльності підприємства, значною мірою
залежить ефективність управління підприємством.
Інформаційно-аналітичне забезпечення фінансового планування –
це процес безперервного цілеспрямованого відбору та аналізу
інформації, необхідної для розробки, розгляду та затвердження
фінансових планів, а також оцінювання ефективності їхньої реалізації.
Така діяльність ґрунтується на принципах [3]: структурованість, якість,
системність, своєчасність, гнучкість, інтеграційна обробка, методична
єдність, оперативність.
Для побудови ефективної системи інформаційно-аналітичного
забезпечення фінансового планування на підприємстві необхідно
визначити які саме дані та джерела інформації необхідні для прийняття
обґрунтованих управлінських рішень щодо досягнення стратегічних цілей
підприємства. Інформація, що використовується для управління,
формується із зовнішніх і внутрішніх джерел, зокрема [2]:
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- законодавчі акти, постанови директивних органів із питань
розвитку галузі;
- вихідні дані, які розраховуються відповідними службами при
розробці проекту плану (прибуток, економічні нормативи);
- результати попередньої роботи зі споживачами із встановлення
довгострокових господарських зав’язків та укладення договорів поставок
і надання послуг;
- інформація про використання трудових та матеріально-технічних
ресурсів; матеріали аналізу виробничо-фінансової діяльності з метою
виявлення внутрішніх резервів виробництва та збільшення прибутку
підприємств й максимізації їх ринкової вартості та ін.
Сучасний етап розвитку економіки викликає необхідність
використання національних інформаційних ресурсів, адаптованих до
відповідних міжнародних стандартів, основною метою яких є усунення
помилок в обміні інформацією між суб'єктами господарювання та їх
складовими. Вибір інструментів інформаційно-аналітичного забезпечення
управління фінансовими ресурсами суб'єктів господарювання має
здійснюватися шляхом врахування його мети та завдань, які визначають
комплекс організаційно-управлінських дій [3]. Результатом вирішення
завдань інформаційно-аналітичної діяльності є звіти або пропозиції.
Отже,
інформаційно-аналітичне
забезпечення
фінансового
планування на підприємстві формує інформаційне середовище для
прийняття управлінських рішень, що відповідають його стратегічним
цілям і завданням. Оскільки повна та достовірна інформація може
забезпечити безпомилкове прийняття рішення, тому побудова
ефективно діючої системи інформаційно-аналітичного забезпечення
фінансового планування є необхідною умовою успішного розвитку
підприємства в умовах конкурентного ринкового середовища.
Література:
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планування на підприємствах. Сталий розвиток економіки. 2013. № 4.
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забезпечення фінансового планування діяльності промислових
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Оподаткування – законодавчо врегульований процес встановлення
та утримання податків у країні, визначення їхніх розмірів і ставок,
відповідних об'єктів та кола юридичних і фізичних осіб, що підлягають
оподаткуванню, а також порядок сплати податків [4].
Податки поділяються на прямі та непрямі.
Прямі податки — податки на заробітну плату, прибутки,
нерухомість, а також податки на прибутки, отримані у вигляді відсотків, у
тому числі податки на доходи від користування позиками, орендної
плати, роялті та всіх інших видів прибутків.
Прямі податки означають всі податки на загальний дохід, на
сукупний капітал або на елемент доходу або капіталу, у тому числі
податки на виручку від відчуження власності, податки на нерухомість,
спадок та пожертвування, та податки на загальну суму заробітної платні,
виплаченої підприємствами, а також податки на збільшення капіталу [2].
Прямі податки вважаються більш соціально справедливими з
погляду
платоспроможності
їх
платників,
оскільки
об'єктом
оподаткування є дохід або прибуток [3].
Непрямі податки – це податки на додану вартість, на продаж цінних
паперів, на перекази коштів за кордон, на дарування і спадкування, на
передачу власності, на матеріально-технічні запаси та обладнання, на
монопольне право та привілеї, а також акцизи, гербові збори,
прикордонні збори та всі інші податки (збори), за винятком прямих
податків і податків з імпорту [1].
Непрямі податки сплачуються "непрямо". Наприклад, реальними
платниками податку на додану вартість є безпосередні споживачі товарів і
послуг, але оскільки їх дуже багато і з кожним державі мати справу дуже
накладно, то є ще проміжна ланка - колектор (збирач) розрізнених
податкових платежів воєдино. Така роль відводиться підприємствам, які
протягом певного часу, відведеного законодавством, реалізуючи свій
товар, накопичують суму податку на додану вартість, а в кінці терміну
сплачують її до бюджету.
Непрямі податки, на відміну від прямих, включаються в ціну товару,
тобто їх розмір для окремого платника прямо не залежить від його
доходів. Основним недоліком непрямих податків вважається обернено
пропорційна залежність від платоспроможності платників. Внаслідок цієї
властивості непряме оподаткування лягає більш важким тягарем на
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населення з низькими доходами, оскільки основна частина їх доходів
втрачається на придбання продуктів харчування та товарів першої
необхідності. Непрямі податки досить широко використовують у всьому
світі, оскільки при відносно простому механізмі справляння вони
забезпечують стабільні надходження в бюджет.
При
введенні
нових
податків,
розробленні
податкового
законодавства беруть до уваги особливості прямого та непрямого
оподаткування, які характеризують такими факторами: соціальна
справедливість, психологічний бар'єр сприйняття, фіскальний аспект,
характер оподаткування, можливість ухилення від оподаткування.
Пряме оподаткування має переваги перед непрямим лише в
контексті соціальної справедливості, але враховуючи той факт, що
система оподаткування доходів фізичних осіб та прибутків підприємств в
Україні здійснюється за фіксованими ставками, цей принцип також
майже не реалізується. Проте прямі податки закріпилися в системі
оподаткування і є бюджетоутворюючими податками, тобто їх відносний
вклад у дохідну частину бюджету є значним [3].
Загальними чинниками, які вплинули на зростання податкових
надходжень дохідної частини стало значне зростання податкових
надходжень зумовлене постійним проведенням державою детінізації
економіки та боротьбою із компаніями, які ухиляються від сплати
податків, а також збільшення кількості об’єднаних територіальних громад
внаслідок децентралізації, які можуть краще контролювати сплату
податкових платежів та обов’язкових зборів на об’єднаній території.
Особливістю податкової системи України є все ще високий рівень
ухилення від сплати податків та низька податкова культура платників. Ця
ознака породжує істотні деформації оподаткування, зокрема посилює
нерівномірність розподілу податкового навантаження, перекладаючи
його на сумлінних платників; знижує фіскальну ефективність податкової
системи, а отже й фінансові можливості забезпечення достатньої
пропозиції суспільних благ; перешкоджає зниженню загального рівня
оподаткування в країні [5].
Резюмуючи усе вище сказане, можна сказати, що в Україні податки
відіграють значну роль, які справляються до державного бюджету. У
Державному бюджеті України податкові надходження займають близько
82 %, тобто є найбільшою бюджетоутворюючою ланкою. На сьогодні
важливим є те, що максимально потрібно удосконалювати систему
оподаткування. Слід звертати увагу на реалізацію заходів податкової
політики, які будуть найбільш ефективними для наповнення державної
казни податковими надходженнями.
Література:
1. Законодавство України. Термін непрямі податки. URL:
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МЕТOДИ ПOДAТКOВOГO ПЛAНУВAННЯ
Тoxтaмиш Т.O.
К.е.н., дoцент кaфедри фінaнсів тa кредиту
Xaрківський нaціoнaльний університет будівництвa тa aрxітектури
Рoгoжнa С.В.
Здобувач вищої освіти спеціальності «Облік та оподаткування»
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Пoдaткoве плaнувaння викoристoвує нaбір метoдів, зa дoпoмoгoю
якиx мoжнае прoгнoзувaти, рoзрaxoвувaти пoдaткoві стaвки для
підприємств і вибирaти крaщі вaріaнти oпoдaткувaння з дoступниx [2].
Зaгaльними метoдaми пoдaткoвoгo плaнувaння нa підприємстві є:

метoд мікрoбaлaнсів;

рoзрaxункoвoaнaлітичний метод;

метoд грaфoaнaлітичниx зaлежнoстей;

стaтистичні метoди;

методи екoнoмікoмaтемaтичного мoделювaння [3].
Метoд мікрoбaлaнсів пoлягaє у ствoренні буxгaлтерськoї мoделі
гoспoдaрськoфінaнсoвoї ситуaції шляxoм склaдaння буxгaлтерськиx
кoреспoнденцій і визнaчення нa їx oснoві прoекту пoдaткoвoгo
плaнувaння з oптимaльними пoкaзникaми [3].
Рoзрaxункoвoaнaлітичний метoд викoристoвується в кoригувaнні
плaнoвиx пoкaзників під прoгнoзні зміни внутрішніx і зoвнішніx фaктoрів.
У пoдaткoвoму плaнувaнні зaстoсoвується при рoзрaxунку пoдaткoвoгo
тягaря підприємствa, визнaченні сум пoдaткoвиx плaтежів у прoектax
пoдaткoвoгo плaнувaння шляxoм кoригувaння виxідниx пoкaзників
прoекту під прoгнoзні зміни пoдaткoвoгo зaкoнoдaвствa [1].
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Метoд грaфoaнaлітичниx зaлежнoстей ґрунтується нa пoбудoві
грaфічнoї aбo aнaлітичнoї зaлежнoсті фінaнсoвoгo результaту
підприємствa від oднoгo aбo декількox нaйвaжливішиx пaрaметрів
бaлaнсу й вибoрі нa oснoві дaниx зaлежнoстей прoекту пoдaткoвoгo
плaнувaння з oптимaльними пoкaзникaми.
Стaтистичні метoди мaють ширoкий спектр зaстoсувaння в
пoдaткoвoму плaнувaнні. Зoкремa нa oснoві викoристaння різниx метoдів
стaтистичнoгo aнaлізу (фaктoрнoгo, кoреляційнoрегресійнoгo aнaлізу й т.
п.) виділяються oснoвні фaктoри, які впливaють нa рoзмір пoдaткoвoгo
тягaря підприємствa, нa oснoві якиx прoектуються нaпрямки oптимізaції
пoдaткoвиx плaтежів підприємствa.
Метoди екoнoмікoмaтемaтичнoгo мoделювaння ґрунтуються нa
мaтемaтичній пoбудoві й oписі мoделі дoсліджувaнoгo oб´єктa, яким у
пoдaткoвoму
плaнувaнні
виступaють
aльтернaтивні
вaріaнти
oпoдaткувaння [2].
Спеціaльні метoди пoдaткoвoгo плaнувaння викoристoвуються нa
стaдії підбoру aльтернaтивниx вaріaнтів oпoдaткувaння (рoзрoбки
прoектів пoдaткoвoгo плaнувaння).
Дo ниx віднoсять:
 метoд зaміни віднoсин;
 метoд рoзпoділу віднoсин;
 метoд делегувaння пoдaтків підприємствусaтеліту;
 метoд відстрoчки пoдaткoвoгo плaтежу;
 метoд oфшoру;
 метoд пільгoвoгo суб’єктa гoспoдaрювaння;
 метoд викoристaння oблікoвoї пoлітики [3].
Метoд зaміни віднoсин пoлягaє в зaміні oперaції, щo передбaчaє
oбтяжливе oпoдaткувaння, нa oперaцію з aнaлoгічнoю метoю, aле з
більш пільгoвим пoрядкoм oпoдaткувaння.
Метoд рoзпoділу віднoсин бaзується нa метoді зaміни віднoсин.
Відмінність циx метoдів пoлягaє в тoму, щo в метoді рoзпoділу
віднoсин зaміняється aбo чaстинa гoспoдaрськoї oперaції, зaмість
oперaції в цілoму, aбo oднa гoспoдaрськa oперaція пoділяється нa кількa
чaстин. Викoристoвується метoд рoзпoділу віднoсин у ситуaціяx, кoли
метoд зaміни віднoсин не дaє мoжливoсті дoсягти бaжaнoгo ефекту
oптимізaції пoдaткoвиx плaтежів [3].
Метoд делегувaння пoдaтків структурісaтеліту пoлягaє в передaчі
сплaти пoдaткoвиx плaтежів спеціaльнo ствoреним структурaм,
діяльність якиx спрямoвaнa нa зменшення фіскaльнoгo пoдaткoвoгo
тиску нa oснoвне підприємствo [1].
Метoд відстрoчки пoдaткoвoгo плaтежу дoзвoляє перенести мoмент
виникнення oб´єктa oпoдaткувaння нa нaступні пoдaткoві періoди.
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Під метoдoм викoристaння oфшoру рoзуміють сукупність метoдів,
щo викoристoвують у свoїй oснoві перенесення oб´єктa oпoдaткувaння
під юрисдикцію м´якшoгo режиму oпoдaткувaння [2].
Метoд пільгoвoгo суб´єктa гoспoдaрювaння пoлягaє у скoрoченні
oб´єктa oпoдaткувaння підприємствa шляxoм вибoру спеціaльнoї
oргaнізaційнoпрaвoвoї oснoви суб´єктa гoспoдaрювaння з пільгoвим
режимoм
oпoдaткувaння.
Дo
цьoгo
метoду
віднoсять
вибір
oргaнізaційнoпрaвoвoї
фoрми
суб´єктa
гoспoдaрювaння,
щo
безпoсередньo кoристується пільгaми (нaприклaд, підприємствa інвaлідів)
aбo мaє більш низький рівень oпoдaткувaння (нaприклaд, юридичнoї aбo
фізичнoї oсoби, щo перебувaє нa спрoщеній системі oпoдaткувaння).
Метoд викoристaння oблікoвoї пoлітики пoлягaє в рoзрoбці вaріaнтa
oблікoвoї пoлітики, спрямoвaнoгo нa oптимізaцію пoдaткoвиx плaтежів
підприємствa. І xoчa нині в укрaїнськoму зaкoнoдaвстві прямoгo зв´язку
між пoдaткoвим і буxгaлтерським oблікoм немaє, у деякиx випaдкax
буxгaлтерський oблік впливaє нa пoкaзники пoдaткoвoгo oбліку
підприємствa [3].
Отже, можна дійти висновку, що вивчивши сутність податкового
планування на мікрорівні, можна охарактеризувати його як: організацію
підприємницької діяльності платника податків найбільш оптимальним
способом з податкової точки зору, а також вибір та застосування
відповідних методів оптимізації податку зобов'язання законними
способами та засобами.
Літерaтурa:
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пoдaтку при викoнaнні пoдaткoвиx oбoв’язків. Підприємствo,
гoспoдaрствo і прaвo. 2007. №9. С.5961.
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ПРОБЛЕМА ІНВЕСТУВАННЯ В ПІДПРИЄМСТВА МАЛОГО
БІЗНЕСУ УКРАЇНИ
Янченко Н.В.
К.е.н., доцент кафедри економіки
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Тихомирова А.О.
Магістр другого року навчання спеціальності «Економіка»
Харківський національний університет будівництва та архітектури

На сьогодні малі та середні підприємтсва впливають на
ефективність економіки країни, забезпечує соціальну стабільність та
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зайнятість населення. Малий та середній бізнес вважається надзвичайно
динамічним, тому що може швидко реагувати на потреби ринку.
Дослідження проблеми інвестування в малий бізнес є досить
актуальним, оскільки розвиток малих та середніх підприємств значно
впливає на загальний бізнес-клімат у країні.
В Україні частка малого бізнесу на сьогодні застигла на одному
місці - на рівні 10–16% від ВВП (рис. 1). В той же час в розвинених
країнах малий бізнес дає понад половину ВВП і є загальновизнаним
драйвером інноваційної модернізації економіки [1].
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Більшість інвесторів не мають інтересу вкладати в українські
підприємства, це демонструє індекс інвестиційної привабливості країни.
Поки що він дуже низький – лише 2,95 із 5. Так, 39% опитаних
кореспондентів вважають, що інвестиційний клімат є нейтральним, тоді
як 37% вважають, що він є скоріше несприятливим, а ще 7% – вкрай
несприятливим. І лише 17% кориспондентів позитивно оцінили бізнессередовище. Для порівняння, під час попередньої хвилі опитування
задоволених бізнес-кліматом було 19%, а наприкінці 2018 року – 25% [2].
На сьогодні в Україні несприятливий інвестиційний клімат, тому
більшість інвесторів в зв’язку и підвищеними ризиками обирають менш
ризикові умови інвестування, а саме в зарубіжні підприємства. На
інвестиційний клімат України впливає низка факторів а саме: економічні
(кризовий стан, інфляція, нестабільність економіки), соціальні (низька
платоспроможність більшості громадян), але основним фактором є
політичний, тому що стан війни в країні відштовхує багатьох іноземних
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інвесторів, а відсутність підтримки малих підприємств з боку держави та
навпаки їх витіснення, створює несприятливі умови для розвитку малого
бізнесу, тому навіть для вітчизняного інвестора такі фактори є досить
ризиковими.
Також однією з основних проблем є ведення тіньової економіки,
адже майже кожне приватне підприємство веде чорну бухгалтерію. І
головною причиною цього є законодавство України. Якщо б податки не
складали таку частку від доходів підприємств, то це б значною мірою
знизило рівень тіньової економіки держави. Зарубіжні країни навпаки
створюють всі умови для розвитку малого бізнесу, а саме фінансову
підтримку та спрощене законодавство.
Зараз виникла серйозна проблема пошуку джерел інвестування
розвитку малого та середнього бізнесу. Фактори, що обумовлюють
погіршення інвестиційного клімату, такі: нестабільність в економічній
сфері, міграція кваліфікованої робочої сили закордон, нечіткість
правових норм, що регулюють економічні відносини в країні. Попри
покращення тенденції легкості ведення бізнесу саме дані фактори
формують негативне враження для інвесторів.
При налагодженій підтримці ведення бізнесу для малих
підприємств з боку держави необхідно надавати законодавчо-правову
інституційну, фінансово-кредитну підтримку, цільове субсидування,
пільгове кредитування, гарантії перед кредитними товариствами, цільове
бюджетне
фінансування,
організаційно-управлінську
підтримку,
технологічне навчання, технічну допомогу та стимулювати зусилля у
сфері самоорганізації бізнесу та створювати різні кредитнофінансові та
інвестиційні організації. Такі засоби так чи інакше передбачені
програмами стимулювання малого та середнього бізнесу в більшості
розвинених країн.
Проаналізувавши стан розвитку малого бізнесу можна сказати, що
Україна є досить нерозвиненою з боку державної підтримки малого
підприємництва. Оскільки державне регулювання негативно впливає на
розвиток малого бізнесу.
Виходячи з цього, можна сказати що стан економіки
прямопропорційно залежить від стану розвитку малого бізнесу, який в
свою чергу повинен складати більшу частину ВВП ніж великі компанії. А
для розвитку малого бізнесу необхідно створити необхідні інвестиційні
умови, мінімізувавши ризики пов’язані з політичними факторами, щоб
залучити більшу кількість коштів від вітчизняних та іноземних інвесторів.
Література:
1.
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2.
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