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Тактичний механізм фінансової стабілізації є системою заходів, що 
засновані на використанні моделей фінансової рівноваги в довгостроковому 
періоді. Фінансова рівновага підприємства забезпечується за умов, що обсяг 
позитивного грошового потоку з усіх видів господарської діяльності 
(виробничої, інвестиційної, фінансової) в певному періоді, що дорівнює за-
планованому обсягу негативного грошового потоку. 

Стратегічний механізм фінансової стабілізації є системою заходів, що 
заснована на використанні моделей фінансової підтримки прискореного 
економічного зростання підприємства. Ця система заходів визначає 
необхідність перегляду окремих напрямів фінансової стратегії підприємства. 

Критеріями фінансової стабілізації слід вважати досягнення випере-
джаючих темпів стійкого економічного розвитку підприємства, а також аде-
кватне зростання його ринкової вартості у довгостроковій перспективі. 

Отже, розглянуті механізми фінансової стабілізації підприємства ще 
раз свідчать про те, що коли підприємство прагне позбутися загрози банк-
рутства, воно знайде кошти й активізує свій внутрішній та зовнішній потен-
ціал для виходу із кризового стану. 

Узагальнення отриманої інформації є теоретичним підґрунтям для по-
дальшого розвитку проблематики механізмів антикризового управління під-
приємств, працюючих в сучасних умовах. 

1. Бугай В.В. Аналіз та оцінка фінансової стійкості/В.В. Бугай// Дер-
жава та регіони. – 2008. – № 1. – С. 34-39. 

2. Макаренко І.О. Механізми фінансової стабілізації підприємства/ 
І.О. Макаренко//Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 1. – С. 30-37. 

3. Кравчук Г.В. Механізми фінансової стабілізації/Г.В. Крав-
чук//Фінанси України. – 2008. - № 8. – С. 128-130. 
 

ПЕРСПЕКТИВИ РЕФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ  
ОСОБИСТОГО ОПОДАТКУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 

Проскурня Я.В., студентка ОКР «Магістр» спец. «Фінанси» ∗ 
∗Науковий керівник: Гринів Л.С., д.е.н., професор 

Податкова система є найважливішою частиною загальної економічної 
стратегії та фінансової політики як держави, так і окремого підприємства. 
Як складова бюджетної системи держави податкова система є інструментом 
державного регулювання економіки.  

Система оподаткування доходів населення як складова системи опода-
ткування постійно змінюється під впливом кумулятивної дії факторів 
об’єктивного і суб’єктивного характеру, що зумовлює необхідність прове-
дення адекватних змін і реформ. При цьому, головною і найскладнішою 
проблемою, що виникає на шляху практичного запровадження реформацій-
них заходів у сфері оподаткування доходів населення, є їх теоретико мето-
дологічне обґрунтування, покликане забезпечити оптимальні шляхи здійс-
нення такого реформування. 
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В умовах перехідної економіки як плоска, так і прогресивна, з дворазо-
вим зростанням ставки, шкала оподаткування виявилася неефективною. Тому, 
для забезпечення виконання податком на доходи регулюючої, стимулюючої та 
фіскальної функцій в Україні необхідно ввести прогресивну, але з помірним 
підвищенням ставки, систему оподаткування доходів фізичних осіб.  

Система оподаткування доходів населення в Україні за роки незалежно-
сті зазнала серйозних змін, а саме у законодавстві відбулися значні зміни при 
формуванні ставки ПДФО. Наочно ці ставки ми можемо побачити у табл. 1. 

Таблиця 1 
Податкові ставки ПДФО в Україні за період з 1991 – 2011 рр. 

Період Тип ставки Розмір ставки 

1991 р. диференційована максимальна ставка 30% 

1992 - 1993 рр. диференційована максимальна ставка 30% 

1994 р. диференційована максимальна ставка 90% 

1995 р. диференційована максимальна ставка 60% 

1996 - 2003 рр. прогресивна 10, 15, 20, 25, 30 та 40% 

2004 - 2006 рр. пропорційна 13% 

2007 р. пропорційна 15% 

2011 р. мало прогресивна 15% та 17% 
 
Дані наведеною таблиці доводять той факт, що як тип, так і розміри 

ставок податку з доходів фізичних осіб зазнавали постійних змін за останні 
двадцять років. В результаті постійного пошуку законотворці починаючи з 
2011р. запровадили в нашій країні мало прогресивну шкалу податку на до-
ходи фізичних осіб, зберігши при цьому, певну диференціацію в частині 
оподаткування окремих доходів громадян. 

Однак, на нашу думку введення з 1 січня 2011р., внаслідок реалізації 
норм Податкового кодексу України, мало прогресивної ставки оподаткуван-
ня не забезпечить, в найближчій перспектив, очікуваного ефекту, оскільки 
середньомісячна заробітна плата в Україні станом на 1 січня 2011 р. стано-
вила 2568 грн. (табл. 2), що значно менше показника 10 мінімальних заробі-
тних плат (станом на 01.01.2011р.: 9410 грн = 941 грн * 10), при перевищен-
ні якого починає діяти вища ставка (17%) податку.  

Таблиця 2 
Динаміка середньомісячної заробітної плати громадян України, зайня-

тих в усіх галузях народного господарства, 2001 – 2011 рр, грн 

2001р. 2002р. 2003р. 2004р. 2005р. 2006р. 2007р. 2008р. 2009р. 2010р. 2011р.* 

311 376 462 590 806 1041 1351 1806 1906 2300 2568 
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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. 


