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має негативну тенденцію – частина тіньових коштів зосереджується на 
рахунках, розміщених в інших країнах світу, решта зосереджена в 
тіньовій економіці держави. На нашу думку, подолання тіньової 
економіки є важливим питанням, яке має забезпечити врегулювання 
економічної діяльності в державі.  

 
1.Тіньова економіка. Режим доступу / [Електронний ресурс] : www. 

fingal.com.ua. 2. Основні риси тіньової економіки Режим доступу / [Електронний 
ресурс] : www.uk.wikipedia.org. 3. Тіньова економіка в Україні: масштаби та 
напрями подолання: аналітична доповідь. –НІСД. – 2012. – 176 С. 4. Бубрик Г.О., 
Фоміна М.В. Тіньова економіка та шляхи подолання її в Україні: доповідь 
конференції Режим доступ/[Електронний ресурс]: http://www.rusnauka.com. 
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ПРО ПРИЧИНИ, СУТНІСТЬ І ФОРМИ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ 
ПІДПРИЄМСТВ 

 
Тенденції світової економіки змушують підприємства до 

трансформації, яка є складним процесом не дивлячись на розміри 
охоплення змін [1]. Національна економіка України не є винятком. 
Причиною прагнення підприємств до трансформації є, як правило, низькі 
фінансово-економічні показники. Науково-технічних прогрес і 
недосконала законодавча база змушують вітчизняні підприємства 
адаптуватися до змін, проводити реорганізацію тощо. 

Реструктуризація є основним напрямом трансформації підприємств. 
Вона дає можливість залишитися на ринку і не збанкрутувати.  

Залежно від характеру застосування заходів розрізняють такі форми 
реструктуризації, як реструктуризацію виробництва і активів, фінансову й 
корпоративну реструктуризації [2]. 

Під час реструктуризації виробництва змінюється чисельність 
працюючих. Скорочення кількості зайнятих призводить до зменшення 
витрат на оплату праці. 

Реструктуризація активів і фінансова реструктуризація є 
інструментами фінансового менеджменту і санації. У ЗУ “Про 
відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” 
передбачено їх використання як ефективного засобу відновлення 
платоспроможності підприємств [3]. Ним рекомендується включати 
названі форми реструктуризації до планів фінансової санації. Якщо її цілі 
поставлені чітко і правильно, вона матиме позитивні наслідки для 
підприємств. При цьому основним негативним моментом є те, що 
підприємствам складно адаптуватися до різного роду змін. 

Корпоративна реструктуризація є найскладнішою. Вона має на меті 
змінити власника статутного фонду, утворити нову юридичну особу. Її 
проведення передбачає поділ підприємств на частини, часткову чи повну 
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приватизацію, приєднання до інших підприємств. У результаті можуть 
створюватись інтегровані компанії. 

На наш погляд, реструктуризація має проводитися тоді, коли 
підприємства сильно тяжіють до банкрутства. У цьому випадку вона є 
вимушеною дією. Це у першу чергу актуально для виробничої і 
корпоративної форм реструктуризації. Якщо ж вона проводиться з метою 
збільшення прибутку і посилення конкурентних позицій, то її реалізація 
може мати негативний вплив для національної економіки України через 
можливе збільшення кількості вивільнених працівників, ускладнення 
бар’єрів входження на ринок. З іншого боку, недостатня прибутковість 
зменшить податкові надходження до державного бюджету. 

Таким чином, реструктуризація потрібна і актуальна, бо основною 
метою діяльності підприємств є отримання прибутків. Вона, як напрям 
трансформації підприємств, допомагає зняти протиріччя між вимогами 
ринку і логікою поведінки суб’єктів господарювання. Не менш важливою 
для ефективного розвитку їх потенціалу є структурна перебудова 
підприємств на основі політики реструктуризації як відновлення їх 
фінансової, економічної і технологічної життєдіяльності. Тому 
популярність різних форм реструктуризації повсякчас буде важливою 
темою для них, як і вдосконалення механізмів її проведення.  
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ПОДАТОК НА РОЗКІШ:ЧИ БУДУТЬ БАГАТІ ПЛАТИТИ БІЛЬШЕ? 
 

В Україні прірва між багатими і бідними збільшується і на цьому тлі 
посилюється дискусія про необхідність введення податку на багатство. 
Введення оподаткування окремих об’єктів рухомого та нерухомого майна 
в Україні передбачає вклад заможних громадян у наповнення бюджету та 
крок до більш справедливого перерозподілу багатства в українському 
суспільстві. 

До об’єктів оподаткування, згідно із законопроектом, належатимуть 
дорогі нерухомість, авто та мотоцикли, літаки та вертольоти, а також 
вироби із дорогоцінних металів. Зокрема, уряд пропонує оподатковувати 
квартири площею понад 200 кв.м за ставкою 2% від мінімальної зарплатні 
за 1 кв.м . За такою ж самою ставкою пропонується оподатковувати 
будинки площею понад 500 кв.м. Якщо нерухомість 
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