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німуму та в оптимальний термін з максимально можливою ефективністю лік-
відувати дебіторську заборгованість. Використання запропонованого алго-
ритму на практиці надасть змогу підвищити ефективність управління дебі-
торською заборгованістю на підприємстві, внаслідок чого можуть бути до-
сягнуті такі результати: 

1) збільшення обсягів реалізації продукції; 
2) встановлення довготривалих господарських зв'язків; 
3) максимізація прибутку під час збереження ліквідності та платоспромож-
ності підприємства; 

4) зниження рівня операційного ризику і як наслідок – підвищення фінан-
сової безпеки. 
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Исследованы основные этапы управления дебиторской задолженностью, бази-
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ДЛЯ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ 
На сьогодні існує декілька способів оподаткування доходів суб'єктів під-

приємницької діяльності, кожен з яких має свої переваги та вади, тому кожен суб'єкт 
підприємницької діяльності самостійно за своїм бажанням може обрати той, що 
найбільше відповідає умовам та особливостям здійснення підприємницької діяльності. 
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Постановка проблеми. Вибір оптимальної системи оподаткування є 
надзвичайно важливим моментом для усіх суб'єктів господарювання. Біль-
шість підприємств нашої країни звикли працювати на спрощеній системі 
оподаткування. Але прийнятий новий Податковий кодекс має зміни для 
"спрощенців", що змушує по-новому задуматись, яка система оподаткування 
на сьогодні є дійсно привабливіша. Особливо ці зміни стали проблемними 
для малого підприємництва. Відомо, що практично на кожний суб'єкт госпо-
дарювання тисне податкова нестабільність та недосконалість, внаслідок чого 
погіршується його основна діяльність. Тому рішення у цій сфері має бути 
надзвичайно важливим та добре продуманим. 

Аналіз досліджень і публікацій. В Україні дослідження таких питань 
зародилось лише з початком ринкових перетворень та відповідним форму-
ванням законодавчої бази для здійснення підприємницької діяльності. Проб-
леми в цій галузі висвітлено у працях Ю. Авксентьєва, В. Білика, О. Благо-
дарного, З. Варналія, Л. Воротіної, В. Воротіна, Л. Дмитриченко, В. Карсекі-
на, О. Квасовського, Ю. Клочка, І. Копченка, О. Кужель, Л. Мартинюка, 
В. Миски, О. Невєлєва, О. Подзерея, О. Попова, В. Сизоненка, І. Слободяню-
ка, О. Титаренка, Т. Черняка та інших. 

Багато закордонних економістів (М. Вебер, В. Зомбарт, Д. Кейнс, 
П. Самуельсон, Ф. Хайєк, Й. Шумпетер та ін.) досліджували теоретичні та ме-
тодологічні питання, присвячені проблемам цієї галузі, що впливають на роз-
виток підприємництва. Серед російських дослідників цих проблем найпопу-
лярніші праці: В. Афанасьєва, А. Блінова, В. Мінєєва, П. М'ягкова, В. Радаєва, 
В. Савченка, О. Фесенка, О. Черноуцана, Ф. Шахмалова, О. Шулуса та інших. 

Мета роботи – дослідження правильності прийняття рішення щодо 
вибору оптимальної системи оподаткування для малого підприємництва. 

Виклад основного матеріалу. Мале підприємництво, як невід'ємна 
частина сучасного ринкового господарства, надає економіці певну гнучкість, 
мобілізує виробничі і фінансові ресурси населення та слугує серйозним чин-
ником вирішення соціальних завдань. 

Варто зазначити, що на розвиток малого підприємництва в Україні не-
гативно впливають проблеми недосконалої, нестабільної та обтяжливої сис-
теми оподаткування. 

Система оподаткування – це сукупність податків, що сплачуються до 
бюджетів і державних цільових фондів у встановленому законами України 
порядку, а також права, обов'язки й відповідальність платників податків. Це 
продукт діяльності держави, її важливий атрибут. Кожна держава формує 
свою систему оподаткування з урахуванням досвіду інших країн, стану еко-
номіки, розвитку ринкових відносин, необхідності вирішення конкретних 
економічних і соціальних завдань, власних національних особливостей [5]. 

Становлення системи оподаткування в Україні розпочалося з ухвален-
ням 25 червня 1991 р. Закону "Про систему оподаткування". У ньому було 
визначено принципи побудови і призначення системи оподаткування, подано 
перелік податків, зборів, названо платників та об'єкти оподаткування. Таким 
чином, було закладено основи системи оподаткування, створено передумови 
для її наступного розвитку. 
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На сьогодні є кілька способів оподаткування доходів суб'єктів під-
приємницької діяльності. Йдеться про право на застосування звичайної чи 
спрощеної системи оподаткування – єдиний податок і сплату фіксованого по-
датку (фіксований податок застосовується тільки при торгівлі на ринках). Ра-
ніше такі питання системи оподаткування врегулював Закон України "Про 
систему оподаткування" від 18 лютого 1997 р. Але з 2011 р. набуває чинності 
новий Податковий кодекс із численними змінами та доповненнями. 

Оскільки левова частка працюючих підприємців нашої країни сплачує 
єдиний податок, всіх турбувало, що ж очікує їх у зв'язку із прийняттям По-
даткового кодексу. Це насамперед пов'язано з прогнозованими змінами у по-
датках для осіб, які сплачують їх за спрощеною системою. Переваги такої 
системи очевидні. По-перше, функціонування спрощеної системи дає змогу 
знизити корупційний чинник, впливу якого повною мірою зазнають під-
приємства – платники податків за загальною системою оподаткування. По-
друге, спрощення податкового адміністрування стимулює розвиток саме ма-
лого бізнесу, для якого ведення бухгалтерського обліку у повній формі є 
вкрай витратним та недоцільним, а у деяких видах діяльності просто немож-
ливим. А ці фактори, своєю чергою, сприяють збільшенню кількості зайнято-
го населення. По-третє, наявність істотного прошарку дрібних підприємців 
створює висококонкурентне середовище для ведення більшості видів еконо-
мічної діяльності та забезпечує виробництво дешевших товарів та послуг. А, 
якщо ж до зазначених переваг для підприємців додати істотні переваги для 
держави у вигляді чітко прогнозованих, практично безризикових, авансових 
надходжень до бюджету, що, до того ж, легко адмініструвати, то доцільність 
подовження життя спрощеної системи оподаткування не викликає жодних 
сумнівів для фахівців. 

Отже, у 2011 р. спрощена система оподаткування залишається. І ді-
ятиме вона не тільки для фізичних, а й для юридичних осіб. Але з набуттям 
чинності Податкового кодексу України є деякі нюанси. Вже з початку нового 
року підприємці, що сплачують єдиний податок, не можуть бути платниками 
податку на додану вартість. Вони повинні повернути свідоцтво платника 
ПДВ в податкову інспекцію. 

Кодексом установлено, що спрощена система оподаткування запрова-
джується для суб'єктів малого підприємництва – фізичних осіб, які здійсню-
ють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи й у трудових 
відносинах, з якими, включаючи членів їх сімей, протягом року перебуває не 
більше 10 осіб та обсяг виторгу яких від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) за рік не перевищує 500 тис. грн та юридичних осіб – суб'єктів під-
приємницької діяльності будь-якої організаційно-правової форми та форми 
власності, в яких за рік середньооблікова чисельність працюючих не переви-
щує 50 осіб і обсяг виторгу яких від реалізації продукції (товарів, робіт, пос-
луг) за рік не перевищує 1 млн грн. 

Єдиний податок сплачується на рахунок відповідного бюджету в роз-
мірі частини єдиного податку, що підлягає перерахуванню до цього бюджету 
відповідно до норм Указу (крім єдиного податку, який сплачується у січні 
2011 р. за останній звітний (податковий) період 2010 р.). При цьому розподіл 
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коштів єдиного податку на загальнообов'язкове державне соціальне страху-
вання та/або до Пенсійного фонду України Державним казначейством Укра-
їни не здійснюється [4]. 

Ще одним важливим моментом є те, що юридичні особи та фізичні 
особи – єдиноплатники, крім єдиного податку та тих податків і зборів, від 
яких їх не звільнено, повинні сплачувати єдиний соціальний внесок. ЄСВ 
сплачується на рахунки Пенсійного Фонду. Розмір ЄСВ для платників єдино-
го податку в 2011 р. становить 34,7 % від мінімальної зарплати. 

А от найгірші застереження "підприємців-спрощенців" були не дарем-
ні. Згідно з пп. 1.12 ст. 139 розділу ІІІ Податкового кодексу, юридичним осо-
бам тепер заборонено відносити до витрат витрати на придбання товарів (ро-
біт, послуг) та інших матеріальних і нематеріальних активів у фізичних осіб, 
що працюють на єдиному податку – відтепер вони зобов'язані спочатку зап-
латити зі своїх грошей податок на прибуток (23 %), а вже після цього перера-
ховувати гроші "спрощенцю" [1]. 

Звичайно, в такій ситуації підприємству абсолютно невигідно працю-
вати з будь-яким єдино платником. Наразі вже є помітною тенденція, що час-
тина супермаркетів перестала співпрацювати з фізичними особами, що були 
їх постачальниками овочів та фруктів. (А таких фізичних осіб в нашій країні 
досить багато.) Як пояснюють автори Податкового кодексу, такі зміни зроб-
лені для того, щоб юридичні особи не могли переводити через "спрощенців" 
гроші з розрахункового рахунку. Також дуже часто підприємства оформляли 
своїх працівників приватними підприємцями на єдиному податку і, відповід-
но, економили на прибутковий податок і відрахування до соціальних фондів. 
Варто зазначити, що, за підсумками експертів, на сьогодні по спрощеній сис-
темі працюють 1100 тис. підприємців, 400 тис. з них мали договірні відноси-
ни з юридичними особами. З них близько 170 тис. беруть участь у схемах мі-
німізації податків для юридичних осіб: держава недоотримала в Держбюджет 
близько 1 млрд грн податку на доходи фізичних осіб і близько 2 млрд грн со-
ціальних внесків. Але, прикриваючи схему відходу від податків, автори По-
даткового кодексу заодно позбавили роботи і ні в чому не винних 230 тис. 
підприємців, що надають послуги бізнесу. Не встигли пристосуватися до но-
вого ПК і підприємці, що надають послуги юридичним особам. 

Отже, з прийняттям нового Податкового кодексу виникла проблема 
вибору оптимальної системи оподаткування особливо для малих під-
приємств. Прийняті постанови сприяють розвитку тільки великого бізнесу та 
не заохочують малий бізнес. В Україні малий бізнес частково може "піти в 
тінь" до часу, поки не розвинеться до розмірів середнього. Малий і середній 
бізнес, працюючи на загальній системі оподаткування, не може конкурувати 
з великим бізнесом. Малий бізнес є найбільш ризикованим в Україні, оскіль-
ки розвивається за рахунок власних коштів, а в разі збільшення податкового 
навантаження – шанси взяти кредит і його вчасно погасити істотно знизяться. 
Через невпорядкованість документообігу з фізичними особами підприємства 
вже сьогодні відмовляються з ними працювати, а після 1 квітня, коли витрати 
за фізичними особами не враховуються у валових витратах, то підприємець, 
для якого основним замовником є юридична особа, стає потенційним 
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клієнтом біржі праці. Малому підприємству складніше протистояти перевір-
кам, оскільки мало хто може дозволити собі утримувати юридичний відділ. 

Зрозуміло, що від введення в дію згаданої вище норми Податкового 
кодексу постраждають насамперед ті підприємці, у кого собівартість послуг 
юридичним особам перевищує 60 % обороту і є наймані працівники, а саме: 
виробництво продукції для бізнесу, дрібні перевезення, поліграфія, послуги з 
ремонту офісів та виробничих приміщень. Щоб запрацювати самостійно, та-
ким підприємцям необхідно спочатку закупити матеріали та обладнання. 

Можна зробити висновок, що важко буде малому бізнесу, а тому вар-
то подумати, чи не буде простіше перейти на загальну систему оподаткуван-
ня. Тобто треба рахувати і розраховувати так, щоб бізнес міг розвиватись, а-
дже кредитного ресурсу зараз немає. Тож, щоб підтвердити значні витрати і 
завдані збитки, хорошим виходом для підприємців, що працюють із юридич-
ними особами, є перехід на загальну систему оподаткування. Підприємцю 
доведеться детально вести бухгалтерський та податковий облік [2]. 

Щодо фіксованого податку, то треба врахувати певні нюанси – з 1 січ-
ня ринковий збір виключений з місцевих зборів, а однією із умов перебування 
на фіксованому податку – це торгівля на ринку та сплата ринкового збирання. 
Тому кожен суб'єкт господарювання укладає угоду з ринком на оренду торго-
вого місця, або суборенду. Тому при поданні заяви на фіксований патент тре-
ба докладати таку заяву. Якщо такого документа не буде, то підприємець має 
перейти на спрощену систему або загальну систему оподаткування [1]. 

Висновки. Отже, можна констатувати, що прийняття нового Податко-
вого кодексу істотно ускладнило проблему вибору оптимальної системи опо-
даткування особливо для малого підприємництва, яке значний проміжок часу 
"звикло" перебувати на спрощеній системі. Як було згадано вище, пунктом 
139.1.12 статті 139 Податкового кодексу визначено, що до складу витрат, що 
не враховуються при визначенні оподатковуваного прибутку не включаються 
витрати, понесені у зв'язку із придбанням товарів (робіт, послуг) та інших ма-
теріальних і нематеріальних активів у фізичної особи-підприємця, що спла-
чує єдиний податок (крім витрат, понесених у зв'язку з придбанням робіт, 
послуг у фізичної особи-платника єдиного податку, яка здійснює діяльність у 
сфері інформатизації) [6]. 

Така норма ставить під загрозу існування малого підприємництва, яке 
представлено значною кількістю фізичних осіб-підприємців, які є платника-
ми єдиного податку. За підрахунками експертів, унаслідок дії цієї норми По-
даткового Кодексу припинять роботу понад 200 тис. підприємців та малих 
підприємств, зокрема за такими видами діяльності: транспортні перевезення; 
торгівля; консультаційні послуги; ресторанне господарство та ін., що може 
призвести до небажаної соціальної напруги у суспільстві, створить відповід-
ний майданчик для акцій непокори з боку представників підприємницького 
середовища [3]. 

Проблема у тому, що й для держави такі зміни абсолютно невигідні, 
оскільки вони вплинуть на дохідність бюджету. Передбачене Податковим ко-
дексом України істотне обмеження спрощеної системи оподаткування приз-
веде до подальшого зростання рівня безробіття, а багатьох роботодавців зму-
сить зменшувати легальну зайнятість, що, своєю чергою, зменшить надхо-
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дження до бюджетів усіх рівнів та зумовить збільшення видатків на соціальні 
виплати (допомога по безробіттю). Низка норм Податкового кодексу України 
вигідна лише для великого бізнесу та відобразиться подальшим зростанням 
тіньового сектору економіки. Деклароване зменшення кількості податків і 
зборів має відбутися за рахунок непрацюючих зборів – збір із власників со-
бак, збір за використання символіки, за участь на бігах тощо. Їх питома вага в 
загальному обсязі місцевих податків і зборів не перевищує 1 %, а тому їх ска-
сування насправді не забезпечить зменшення податкового тиску. Тож подат-
ковий кодекс разом із Бюджетним кодексом не дають змоги розширювати ба-
зу прямих надходжень до бюджетів, унеможливлюють ефективне фінансу-
вання та роботу органів місцевого самоврядування. 
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системы налогообложения для малых предприятий 

На сегодня существует несколько способов налогообложения доходов субъек-
тов предпринимательской деятельности, каждый из которых имеет свои преимуще-
ства и недостатки, поэтому каждый субъект предпринимательской деятельности са-
мостоятельно по своему желанию может выбрать тот, который наиболее соответству-
ет условиям и особенностям осуществления предпринимательской деятельности. 
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Chervinska O.S., Kavna G.S., Kopach U.I. Selecting the optimal system of 
taxation for small businesses 

Today there are several ways to income taxation of business entities, each of which 
has its own advantages and disadvantages, so each business entity itself at can choose one 
of the best suits the conditions and characteristics of entrepreneurial activity. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ВИТРАТ  
НА ПІДПРИЄМСТВАХ РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ 

Розглянуто проблему механізму управління витратами – процесу цілеспрямо-
ваного формування витрат за їх видами, місцями та носіями, тобто процесу визна-
чення оптимального рівня витрат підприємства. Розкрито поняття витрат і теоретич-
ні аспекти управління витратами. 

Ключові слова: витрати, механізм управління витратами, функції управління 
витратами. 


