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Тому фактично маємо, що ця ставка не є достатньо ефективною і в по-
рівнянні з минулорічним механізмом ніяких суттєвих змін в надходженнях 
до бюджету від сплати саме цього податку не відбулося, адже доходи украї-
нців низькі. 

Загалом, слід акцентувати увагу на основних, на наш погляд, запрова-
дження Податковим кодексом мало прогресивної шкали оподаткування до-
ходів фізичних осіб в Україні. 

- по-перше, не зрозуміло, яким чином така шкала, забезпечить задек-
лароване рівномірне податкове навантаження на доходи різних верств насе-
лення. Адже, дуже значна частина населення України офіційно отримує за-
робітну плату на рівні мінімальної 941 грн., і тільки, невелика частина насе-
лення отримує заробітну плату більше ніж 10 мінімальних заробітних плат). 

- по-друге, із запровадженням з 01.01.2011 року мало прогресивної 
ставки оподаткування не відбулося зменшення частки заробітної плати, яка 
виплачується “в конвертах”. Причиною цього є те, що на “тінізацію” заробі-
тної плати значний вплив має рівень соціального навантаження, який з ре-
формуванням податку на доходи фізичних осіб і одночасним введенням 
Єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, не 
знизився і становить близько 37% витрат на оплату праці підприємств тощо. 
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Мале пiдприємництво – особливий вид виробничо-торговельної 
дiяльностi, що характеризується певною свободою вибору, втiлення 
рацiоналiзаторських iдей керiвника, великою ймовiрнicтю економiчного ри-
зику й чiткою орiєнтацiєю на досягнення вигоди. Малий бiзнес є 
наймiцнiшою “цеглиною”, яка є початком великої “стiни реформ” 
вiтчизняної економiки на ринкових засадах. Особливого значення набуває 
розвиток малого бiзнесу як одного iз методiв вирiшення таких нагальних 
проблем, як проблем зайнятостi та формування ринку працi, забезпечення 
зростання надходжень до бюджетiв. 

Мале пiдприємство вiд великого вiдрiзняється за цiлями і завданнями, 
якi воно здатне вирiшувати. Малi пiдприємства реалiзують 
пiдприємницький iнтерес та iнiцiативу власника, який найчастiше є і 
керiвником, і генератором iдей, і фiнансовим керуючим. Вiдповiдно, 
бiльшiсть рiшень з дiяльностi данного пiдприємства ґрунтується на автори-
тетнiй думцi власника-керiвника. Якщо перед великим пiдприємством по-
стають завдання максимiзацiї вартостi, полiпшення показникiв капiталiзацiї, 
то мале пiдприємство створюється з метою реалiзацiї амбiцiй власника, якi 
можуть полягати в тому, що вiн прагне бути повнiстю самостiйним, 
полiпшити свiй добробут а також реалiзувати свої органiзаторськi здiбностi. 
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Управлiння малим бiзнесом має свої специфiчнi особливостi, якi 
пов’язанi з меншим масштабом дiяльностi, що обумовлює недосконалiсть 
органiзацiйної структури й вiдсутнiсть чiткого подiлу працi. При розглядi 
управлiння такого пiдприємства необхiдно придiляти особливу увагу його 
гнучкостi та динамiчностi розвитку. 

Керiвник найчастiше самостiйно виконує бiльшiсть функцiй, але 
вiдмова вiд делегування повноважень спричиняє дефiцит часу на 
управлiнську дiяльнiсть і негативно позначається на результатах роботи 
пiдприємства. Оскiльки керiвниковi необхiдно займатися не тiльки поточ-
ною роботою, але й бачити перспективу дiяльностi, доцiльно витратити час 
на навчання працiвника, здатного виконувати певнi управлiнськi функцiї. 

Останнiм часом зростає частка малого бiзнесу, яким керують жiнки 
[2]. Пояснюється це тим, що слабка половина людства має бiльшу 
схильнiсть до управлiння, “пiдприємницького чуття”, прояву амбiцiй. 
Рiшення, якi опираються на інтуїцію, можуть цiлком вiдповiдати виробни-
чим iнтересам пiдприємства, але ймовiрнiсть ухвалення правильного 
рiшення за допомогою нерацiональних процедур нижча, нiж за рацiонально 
обґрунтованої, планомiрної дiї. Тому iмпровiзацiю й iнтуїцiю варто розгля-
дати як доповнення до планування [5, С.133]. 

Системам управлiння малих пiдприємств характернi гнучка ор-
ганiзацiйна структура, тимчасове закрiплення завдань і робiт за виконавця-
ми, перевага горизонтальних зв’язкiв, мiнiмальне використання формальних 
правил і процедур, готовнiсть до змiн, групова динамiка, самоконтроль і ко-
нтроль з боку колег. 

Важливу роль на малому пiдприємствi займає мотивацiя, оскiльки на 
пiдприємствах такого типу працюють творчi та iнiцiативнi люди. Саме вони 
є генераторами нових iдей та винаходiв. Зусилля пiдприємцiв, спрямованi на 
досягнення прибутку та добробуту, пов’язанi з успiшними iнновацiями, во-
ни дають змогу створювати новi технологiї та товари. Тому мале 
пiдприємництво є рушiєм прогресу у суспiльствi [3]. 

Особливiстю комунiкацiй на малих пiдприємствах є значна перевага 
усного вербального спiлкування. Процес передачi iнформацiї через спроще-
ну iєрархiю стосункiв проходить досить швидкими темпами на вiдмiну вiд 
великих органiзацiй. 

Недолiком малих пiдприємств є те, що вони досить гостро сприйма-
ють негативнi змiни впливу зовнiшнього середовища [1]. В данному випадку 
найважливiшим елементом управлiння є особлива стратегiя протидiї 
нищiвним чинникам, що передбачає: обгрунтування та запровадження ново-
введень, внесення виправлень у систему критерiїв ефективностi 
функцiонування. Це призводить до вдосконалення органiзацiйної структури, 
пiдвищення квалiфiкацiї персоналу, зниження ступеня централiзацiї.  

Планування на малих пiдприємствах потребує особливої уваги, так як 
ці пiдприємства є досить вразливими до змiн зовнiшньго середовища, адап-
тацiя до цих процесiв вiдбувається занадто повiльно. На бiльшостi малих 
пiдприємств вiдсутнiй плановий вiддiл, функцiї планування покладенi на 
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керiвника. Часто плани не вiдображаються документально. Результатом цьо-
го є непроiнформованiсть персоналу щодо розмiру планових показникiв. 
Тому працiвники не мають чiткої уяви про цiлi пiдприємства та про свiй 
особистий внесок у їх досягнення, а тому керiвник не має змоги ефективно 
здійснювати управлiння [5, С. 133].  

Для пiдвищення результативностi управлiння малого пiдприємства 
слiд застосовувати методи стратегiчного управлiння.  

Вiдсутнiсть систем довгострокового планування призводить до вико-
ристання “пiдприємницького чуття” як альтернативи плануванню. Саме то-
му керiвниками малих пiдприємств нерiдко стають люди, яким притаманнi 
органiзаторськi, управлiнськi та лiдерськi якостi.  

Управління суб’єктами малого пiдприємництва має ряд специфiчних 
рис. До них належать: перевага горизонтальних зв’язкiв, готовнiсть до змiн, 
групова динамiка, самоконтроль і контроль з боку колег, децентралiзацiя 
повноважень і вiдповiдальностi. Наявнiсть цих рис зумовлюється малими 
масштабами дiяльностi, невеликою кiлькiстю персоналу та вiдсутнiстю пла-
нового вiддiлу на пiдприємствi. Врахування особливостей малого підприєм-
ництва сприяє підвищенню його ефективності та фінансової стабільності. 
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Досягнення високої ефективності функціонування банку є головною 
метою, яку ставлять перед собою його власники, вкладаючи кошти в 


