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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. У сучасних умовах економічної кризи підприємства 

машинобудування зіткнулися з проблемами зниження фінансово-економічних 

результатів. Для їх уникнення потрібно постійно удосконалювати існуючі, 

розробляти нові методи, форми та інструменти нейтралізації негативних 

впливів на фінансову сферу підприємств. 

Податки грають ключову роль у накопичені грошових коштів бюджету. 

Податки являються важелем, що контролює економічну систему країни та 

підприємств. Якісна податкова політика може впливати на сфери екологічного, 

інноваційно-інвестиційного та сталого розвитку економіки підприємства. 

Беручи курс на Євроінтеграцію Україна може брати приклад з країн, що 

змогли завдяки якісній податковій політиці підприємства зростати в 

економічній сфері. Податкова політика впливає на економіку підприємств для 

оптимізації фінансових ресурсів, що підуть на їх розвиток. 

Теоретичним і практичним аспектам формування податкової 

політики промислового підприємства присвячено праці вітчизняних 

та зарубіжних науковців, зокрема: Андрушків Б. М, Ачкасов А. Є., 

Бабміндра Д. І., Войнаренко М. П., Грозний І. С., Загородній А. Г., 

Іванов М. М., Кендюхов О. В., Кирич Н.Б., Максишко Н. К., Мартиненко В. П., 

Пилипенко А. А., Покатаєва О.В., Рекова Н. Ю., Тарасюк Г. М., Череп А. В., 

Швець Ю. О., Шимановська-Діанич Л. М., Шмиголь Н. М. та ін. 

Однак існує ще багато питань, пов’язаних з формуванням податкової 

політики промислового підприємства, розвитку екологічного оподаткування, 

введення податку на виведений капітал. 

Зв’язок роботи із науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано згідно з тематикою науково-дослідних робіт 

економічного факультету Запорізького національного університету за темою 

№3/17 “Становлення бізнес-інкубаторів на засадах інноваційного розвитку та 

забезпечення національної фінансово-економічної безпеки” (номер державної 

реєстрації 0117U000512). Особисто автором розроблено облікову податкову 

політику підприємств. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

дослідження та розробка теоретичних, методичних засад щодо застосування 

організаційно-економічного механізму формування податкової політики 

промислових підприємств та її оптимізація шляхом введення екологічного 

податку та податку на виведений капітал, який сприятиме інвестиційно-

інноваційному розвитку промислових підприємств та виведенню економіки 

країни із тіні і дозволить підприємствам оновитися. 

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити наступні 

завдання: 

− встановити сутнісне наповнення та основні характеристики понять: 

“податкова політика”, “екологічний податок”; 
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− проаналізувати стан вітчизняних промислових підприємств, визначити 

проблеми, перспективи розвитку та обґрунтувати доцільність використання 

інструментів податкової політики; 

− розширити інструменти регулювання і розвитку промислових 

підприємств; 

− розробити організаційно-економічний механізм оптимізації 

податкового навантаження шляхом введення податку на виведений капітал; 

− запропонувати методику справляння екологічного податку 

підприємствами; 

− розробити облікову податкову політику підприємств; 

− удосконалити класифікацію податкових ризиків;  

− проаналізувати актуальність податкового планування і вплив 

податкових ризиків. 

Об’єктом дослідження є податкова політика промислових підприємств. 

Предметом дослідження є теоретико-методичні та науково-практичні 

аспекти щодо використання податкової політики промислових підприємств. 

Методи дослідження. Теоретичною і методичною основою 

дисертаційної роботи виступають наукові розробки, викладені у працях 

вітчизняних та зарубіжних вчених з фінансів підприємства, податкової системи 

підприємства, податкової політики підприємства, менеджменту, фінансово-

економічного аналізу. Для досягнення визначеної мети дослідження було 

застосовано комплекс загальнонаукових та спеціальних методів: системного 

аналізу та синтезу – для з’ясування сутності понять “податкова політика”, 

“екологічне оподаткування” (підрозділи 1.1, 3.3); експертних оцінок – для 

формування системи показників для оцінки податкової політики підприємства 

(підрозділ 2.1); методи систематизації та порівняння – для упорядкування та 

узагальнення понятійного апарату податкової політики підприємства, підходів 

до її оцінки та аналізу діяльності промислових підприємств Запорізької області 

(підрозділи 1.1, 1.2, 1.3); статистичний метод обробки даних, метод 

групування – для оцінки стану податкової політики промислових підприємств 

(підрозділ 2.1); метод порівняння, метод системного аналізу, коефіцієнтний 

метод – для оцінювання впливу податкової політики на промислове 

підприємство (підрозділ 2.2); рейтинговий метод, метод порівняння, та 

логічного узагальнення – для розробки і удосконалення методологічних підходів 

щодо оцінки рівня податкової політики на промислових підприємствах 

(підрозділи 2.3, 3.1, 3.2, 3.3); логічного узагальнення – для теоретичного 

узагальнення і висновків за результатами проведеного дослідження. 

Інформаційним підґрунтям дисертаційного дослідження стали закони 

України, нормативно-правові акти, офіційні статистичні та аналітичні 

матеріали Державної служби статистики України, звітні дані підприємств 

машинобудування, статті зарубіжних і вітчизняних вчених, матеріали науково-

практичних конференцій та інтернет-видань, результати власних напрацювань і 

спостережень. Економічні розрахунки виконані із застосуванням сучасних 

методик і комп’ютерних технологій обробки статистичних матеріалів. 
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Наукова новизна одержаних результатів полягає у наступному: 

вперше: 

− розроблено організаційно-економічний механізм оптимізації 

податкового навантаження шляхом введення податку на виведений капітал, що 

сприятиме розвитку промислових підприємств: даний податок замінює податок 

на прибуток, ставка сягатиме 15% (для операцій з виведення капіталу) і 20% 

(для операцій прирівняних до виведення капіталу), головною ціллю податку є 

зниження тіньового сектору економіки, стимулювання збільшення прибутку 

підприємств, залучення іноземних інвестицій та оновлення підприємств; 

− розроблено облікову податкову політику підприємств на засадах 

дотримання Європейських норм викидів в атмосферне повітря вуглекислого 

газу (СО2) в результаті використання енергоносіїв, яка передбачає виплату 

екологічного податку за тонну викидів, що забезпечить зменшення податкових 

декларантів екологічного податку з 120 тис. до 100-150 підприємств, збільшить 

наповнення державного бюджету із 42 млн. грн. до 6,8 млрд. грн., підвищення 

ефективності адміністрування екологічного податку, зменшення податкового 

навантаження на підприємства; 

− розроблено методику справляння екологічного податку 

підприємствами, яка передбачає врахування викидів в атмосферне повітря 

забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (крім двуокису 

вуглецю) та дозволяє складати підприємствам податкові декларації з 

урахуванням оцінки регуляторного впливу і забезпечити збалансування 

Державного бюджету на основі удосконалення адміністрування податків, 

покращення навколишнього середовища, формування податкової політики та 

зменшення витрат підприємств на здійснення податкового обліку; 

удосконалено: 

− аналіз впливу податкових ризиків на діяльність підприємства, що, на 

відміну від існуючих, пропонує кроки їх подолання шляхом розробки 

податкової стратегії та стратегії уникнення податкових ризиків як окремий план 

боротьби з ними, що дозволить підприємствам виявити об’єктивні та 

суб’єктивні чинники, які породжують ризики у сфері оподаткування та 

підвищити управління податковими платежами підприємств; 

дістали подальшого розвитку: 

− сутнісне наповнення поняття “екологічний податок”, яке 

запропоновано розглядати як загальнодержавний обов’язковий платіж, що 

справляється з фактичних обсягів: викидів у атмосферне повітря та скидів у 

водні об’єкти забруднюючих речовин; захоронення (розміщення) відходів, 

тимчасового зберігання (власних) радіоактивних відходів та впливає на 

екологічну ситуацію в регіоні, забезпечуючи сталий розвиток економіки; 

− класифікація податкових ризиків, які, на відміну від існуючих, 

згруповано на операційні ризики, ризики планування і відповідності, що 

дозволяє враховувати весь спектр можливого не вірного відображення 

податкових зобов’язань, здійснювати контроль та податкове узгодження з 

метою подальшого податкового планування для збереження 
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платоспроможності підприємств; 

− інструменти регулювання і розвитку підприємств, до яких, на відміну 

від існуючих, входять сталий розвиток, екологічне оподаткування і 

інвестиційно-інноваційний розвиток, які характеризують такий стан, який 

направлений на регулювання потреб підприємств, суспільства і людини і не 

робить негативного впливу на здоров’я і життя навколишнього середовища, а з 

урахуванням технологічного прогресу забезпечує раціональне використання 

природних ресурсів з дотриманням балансу економічних, екологічних, 

суспільних чинників і активізує інноваційно-інвестиційну діяльність, 

утверджує демократію та загальнолюдські цінності; 

− сутність поняття “податкова політика” як сукупність дій платниками 

податків щодо законних способів оптимізації своїх податкових зобов’язань з 

метою розширеного відтворення основних виробничих фондів. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

основні теоретичні положення, висновки та рекомендації дисертаційної роботи 

доведені до рівня конкретних науково-методичних рекомендацій, спрямованих 

на удосконалення організаційно-економічного механізму податкової політики 

промислових підприємств Запорізької області. Основні результати дослідження 

знайшли практичне використання в діяльності ПрАТ “Запорізький абразивний 

комбінат” (довідка №11/795 від 21.12.2018 р.), ПрАТ “Запорізький 

автомобілебудівний завод” (довідка №338/1 від 08.01.2019 р.), 

ПрАТ “Запоріжтрансформатор” (довідка №1/05-н-19704/1 від 19.02.2019 р.), 

АТ “Мотор Січ” (довідка №ФАУ/8726 від 27.02.2019 р.).  

Запропонований організаційно-економічний механізм оптимізації 

податкового навантаження може використовуватись законодавчими органами 

влади. Результати дисертаційної роботи прийнято до впровадження Верховною 

радою України “Комітет з питань податкової та митної політики” (довідка №04-

27/10-859 від 18.12.2018 р.), Верховною радою України “Комітет з питань 

екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків 

Чорнобильської катастрофи” (довідка №04-15/12-318 від 21.02.2019 р.). 

Теоретичні положення, що становлять наукову новизну дисертаційної 

роботи, використовуються в навчальному процесі економічного факультету 

Запорізького національного університету при викладанні дисциплін 

“Управління міжнародними компаніями”, “Управління міжнародною 

конкурентоспроможністю підприємств”, “Аналіз і моделювання соціально-

еколого-економічних систем” (довідка №01.01-13/121 від 22.12.2018 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно 

виконаною науковою працею, в якій викладено авторський підхід до 

розв’язання актуального наукового завдання щодо використання податкової 

політики промислових підприємств. Всі основні наукові положення, висновки 

та рекомендації, які винесено на захист, одержано автором самостійно. З 

наукових робіт, виданих у співавторстві, внесені виключно матеріали, які є 

результатом особистої роботи здобувача. Власний науковий внесок дисертанта 
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у наукові роботи, опубліковані у співавторстві, конкретизовано у списку 

публікацій за темою дисертації. 

Апробація результатів дисертації. Наукові положення основних 

результатів дослідження та їх практичне застосування обговорювалися та 

одержали схвалення на міжнародних науково-практичних конференціях: 

Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні проблеми та 

перспективи розвитку підприємництва та фінансово-економічного потенціалу 

регіону” (м. Запоріжжя, 11 листопада 2016 р.); Міжнародна науково-практична 

конференція “Суспільство, релігія, культура, наука, техніка, освіта, економіка в 

умовах новітніх глобальних викликів для України і Польщі” (м. Запоріжжя, 21-

23 вересня 2017 р.); Міжнародна науково-практична конференція “Міжнародні 

економічні відносини на сучасному етапі: стан, проблеми та розвиток” 

(м. Дніпро, 16 лютого 2019 р.); Міжнародна науково-практична конференція 

для студентів, аспірантів та молодих вчених “Глобалізація сучасного світового 

господарства: стан, проблеми, ефективність” (м. Київ, 23 лютого 2019 р.). 

Публікації. Основні наукові положення, висновки і результати 

дисертаційної роботи опубліковано у 14 наукових працях, з них: 1 стаття у 

колективній монографії, 6 статей у наукових фахових виданнях (із них 1 стаття 

у науковому фаховому виданні України, 5 статей у наукових фахових виданнях 

України, які включено до міжнародних наукометричних баз), 2 статті у 

наукових виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз, 

1 стаття у науковому періодичному виданні іншої держави, 4 тез доповідей за 

матеріалами конференцій. Загальний обсяг публікацій становить 5,17 друк. арк. 

(особисто автору належить 4,31 друк. арк.).  

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі 

вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел із 

185 найменувань на 19 сторінках, 3 додатків на 13 сторінках. Загальний обсяг 

роботи 228 сторінок, з них основний текст викладений на 172 сторінках. Робота 

містить 12 таблиць та 15 рисунків (10 сторінок – таблиці і рисунки, які 

повністю займають площу сторінки). 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇЇ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, 

сформульовано її мету та завдання, визначено об’єкт і предмет, методи 

дослідження, розкрито наукову новизну, практичне значення отриманих 

результатів, подано відомості про апробацію та публікації.  

У першому розділі – “Теоретичні та методичні основи формування 

податкової політики в контексті підвищення ефективності 

господарювання” – узагальнено теоретичні підходи та запропоновано 

авторське визначення сутності поняття “податкова політика”; розширено 

інструменти регулювання і розвитку підприємств з урахуванням інструментів 

податкової політики. 

Систематизація поглядів науковців дала змогу зробити висновок, що 

податкова політика - сукупність дій платниками податків щодо законних 
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способів оптимізації своїх податкових зобов’язань з метою розширеного 

відтворення основних виробничих фондів. 

Проведено аналіз проблем податкової політики під час кризи, які 

систематизовано у два підходи щодо її формування. Перший підхід зумовлений 

реформацією податкової системи під час кризи, тому що в цей період найкраще 

видно основні її недоліки. Другий підхід навпаки забороняє реформацію через 

нестабільність податкової системи, яке може зробити неможливими виконання 

соціальних зобов’язань і реалізацію інвестиційних програм, необхідних для 

подолання кризи. 

Мета податкової політики обумовлена економічною, фінансовою, та 

соціально-економною сферами. Отже метою є стратегічний розвиток 

підприємств. 

Основні форми реалізації податкової політики підприємства наведено на 

рис. 1. 

 
Рис. 1. Форми реалізаціїї податкової політики промислових підприємств 

Примітка: розроблено автором 
 

Визначено, що податкова політика регулюється за допомогою 
інструментів, тому систематизовано й удосконалено інструменти регулювання і 
розвитку підприємства, до яких віднесено ставки і податкові пільги, а також 
сталий розвиток, екологічне оподаткування і інвестиційно-інноваційний 
розвиток. Дані інструменти впливають не тільки на розвиток підприємства, а 
також на розвиток суспільства, шляхом регулювання рівня використання 
природних ресурсів, економічного забезпечення підприємств і суспільства в 
цілому. 

Встановлено, що стратегії сталого розвитку створюють сприятливі умови 
не лише для населення, а і мотивує підприємства до підвищення 
ресурсоефективності і енерговіддачі, використання  альтернативних джерел 
енергії, зниження матеріаломісткості, як наслідок зростання ефективності 
діяльності. 

Доведено, що удосконалення екологічного оподаткування дозволить 
стримувати процес забруднення підприємствами навколишнього середовища, 
сприятиме раціональному споживанню природних ресурсів та стимулюватиме 
використання природоохоронних технологій.   

Обґрунтовано, що один з важелів розвитку підприємств є покращення 
інвестиційно-інноваційної діяльності. У 2017 р. до Запорізького регіону 
прийшло інвестицій 932 млн. дол. Головними інвесторами є Кіпр – 226,9 млн. 
дол., Естонія – 30,3 млн. дол., Словаччина – 19,1 млн. дол., Швейцарія – 
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12,2 млн. дол., Панама – 11,4 млн. дол., Беліз – 5,7 млн. дол. та інші країни – 
626,4 млн. дол. 

Динаміку обсягу іноземних інвестицій в Запорізькому регіоні показано на 

рис. 2. 

 

Рис. 2. Динаміка зміни обсягу прямих іноземних інвестицій  

за 2012-2017 рр., млн. дол. 
Примітка: розроблено автором 

 

У 2015 р. прямі інвестиції стрімко знизилися. Це зумовлено нестабільною 

ситуацією в країні. 3 2016 р. обсяг іноземних інвестицій щороку збільшувався. 

Найбільший обсяг приходить на машинобудування – 22%. 

У другому розділі – “Аналіз ефективності податкової політики 

промислових підприємств” – досліджено стан вітчизняних промислових 

підприємств, визначено проблеми та тенденції розвитку підприємств 

машинобудування Запорізького регіону; доповнено класифікацію податкових 

ризиків; удосконалено аналіз впливу податкових ризиків на діяльність 

підприємства та запропоновано кроки їх подолання. 

Встановлено, що промислові підприємства мають виступати двигуном 

економічного розвитку та основою для провадження інновацій. Аналіз 

підприємств машинобудування показав, що за 2015-2017 рр. по підприємству 

ПАТ “Запорізький автомобілебудивельний завод” валовий прибуток 

знижувався протягом 3 рр.; по підприємствам ПрАТ “Запоріжтрансформатор” і 

ПрАТ “Запорізький абразивний комбінат” спостерігаємо хвилеподібну зміну; 

по підприємству АТ “Мотор Січ” зростання валового прибутку (табл. 1). 

Чистий дохід на ПрАТ “Запорізький абразивний комбінат” зростав протягом 

3 рр., а на ПАТ “Запорізький автомобілебудивельний завод” спостерігаємо спад 

показника; по підприємствам АТ “Мотор Січ” і ПрАТ “Запоріжтрансформатор” 

чистий дохід мав нестабільну тенденцію змін. Чистий фінансовий результат по 

підприємствам ПрАТ “Запоріжтрансформатор” і ПАТ “Запорізький 

автомобілебудивельний завод” мав негативний характер; по підприємству 

ПрАТ “Запорізький абразивний комбінат” спостерігаємо зростання чистого 

фінансового результату; по підприємству АТ “Мотор Січ” чистий фінансовий 

результат мав спад у 2016 р. і зростання у 2017 р. Зниження фінансових 

результатів призвело до зменшення податкових надходжень до бюджету.  
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Таблиця 1 

Показники доходності підприємств машинобудування Запорізької області 

за 2015-2017 рр., тис. грн. 

Підприємства 
Періоди 

2015 2016 2017 

Валовий прибуток 
АТ “Мотор Січ” 8923315 6328964 8462431 
ПрАТ “Запоріжтрансформатор” 85031 104764 174812 

ПрАТ “Запорізький абразивний комбінат”  229310 185226 277426 

ПАТ “Запорізький автомобілебудивельний завод” 207522 69405 26648 

Чистий дохід 
АТ “Мотор Січ” 13830655 10546207 15150429 
ПрАТ “Запоріжтрансформатор” 1095288 2352247 2311462 

ПрАТ “Запорізький абразивний комбінат” 900824 961027 1271231 
ПАТ “Запорізький автомобілебудивельний завод” 647247 510965 434617 

Чистий фінансовий результат 

АТ “Мотор Січ” 3399842 1964443 3104174 
ПрАТ “Запоріжтрансформатор” -2668586 -931245 -469727 

ПрАТ “Запорізький абразивний комбінат” 1590 29036 47212 

ПАТ “Запорізький автомобілебудивельний завод” -1195576 -602809 -287748 

Примітка: розраховано автором 
 

З метою дослідження динаміки податку на прибуток, податку на додану 
вартість та податкового навантаження виконано аналіз за 2013-2017 рр. 
(табл. 2), який свідчить про штучне заниження своїх результатів для зменшення 
податкового навантаження на підприємства. Тим самим штучно занижується 
можливість отримання дешевих кредитних ресурсів для модернізації своєї 
діяльності.  

Таблиця 2 
Податкові платежі підприємств машинобудування Запорізької області за 

2013-2017 рр., % 

Показники 
Періоди Відхилення, % 

2013 2014 2015 2016 2017 2016/2015 2017/2016 

АТ “Мотор Січ” 

ПНпнп 0,27 0,45 1,56 18,23 3,16 в 10,68 р. -82,66 

ПНпдв 0,13 0,17 0,07 0,1 0,05 42,85 -50 

ПН 44,43 5,11 5,84 38,71 11,18 в 5,62 р. -71,11 

ПрАТ “Запоріжтрансформатор” 

ПНпнп 12,55 2,97 0 0 0 - - 

ПНпдв 0 0 1,70 1,43 1,72 -15,882 20,28 

ПН 42,52 114,71 159,76 8,03 11,98 -94,974 49,19 

ПрАТ “Запорізький абразивний комбінат” 

ПНпнп 0,15 0 0 0 0 - - 

ПНпдв 0 0 0 0 0 - - 

ПН 6,38 1,54 0 0 0 - - 

ПАТ “Запорізький автомобілебудивельний завод” 

ПНпнп 0,00031 0,00042 0 0 0 - - 

ПНпдв 5,038 0,42 0,03 0,38 0 - - 

ПН% 54,47 27,54 20,06 84,95 161,78 в 3,23 р. 90,44 

Примітка: розраховано автором, де (ПНпнп – податкове навантаження податку на 

прибуток, ПНпдв – податкове навантаження податку на додану вартість, ПН – загальний 

відсоток податкового навантаження)  
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З метою усунення таких проблем, були запропоновані шляхи зміни 

податкової політики як на рівні підприємств, так і на рівні законодавства. Зміна 

системи податкового адміністрування, рівномірне розподілення податкового 

навантаження, адаптація податкових пільг під сучасні проблеми країни та 

створення інвестиційних умов не тільки виведуть підприємства з “тіні”, а й 

створять умови для розвитку підприємств і якості їх виробництва. 

Проведено аналіз податкових ризиків промислових підприємств, які 

охоплюють сфери роботи підприємства, вплив законодавства та людський 

фактор, що може призвести до збільшення вірогідності виникнення податкових 

ризиків промислових підприємств (рис. 3). 

 
Рис. 3. Податкові ризики промислових підприємств 

Примітка: удосконалено автором 

 

Метою визначення податкового ризику є підвищення ефективності 

управління податками в масштабі підприємства, галузі, країни, а в умовах 

глобалізації й на міжрегіональному рівні. Важливим і найбільш складним 

етапом дослідження податкових ризиків є їх якісний аналіз, що призваний 

виявити об’єктивні й суб’єктивні чинники, які породжують ризик у сфері 

оподаткування. 

Для уникнення ризиків підприємствам запропоновано податкову 

стратегію та стратегію уникнення ризиків як окремий план боротьби з ними, що 

дозволить підприємствам виявити об’єктивні та суб’єктивні чинники, які 

породжують ризики у сфері оподаткування та підвищити управління 

податковими платежами підприємств. 

Обґрунтовано важливість податкового планування. Завдяки цій формі йде 

мінімізація податкових ризиків, які негативно впливають на ефективність 

діяльності підприємства шляхом зміни податкової ставки, збільшенням 
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податкових зобов’язань, відміні податкових пільг та ін. Податкове планування, 

як і бюджетування податків, ґрунтується на бюджеті підприємства. 

У третьому розділі – “Удосконалення податкової політики 

промислових підприємств” – розширено сутність поняття “екологічний 

податок”; запропоновано шляхи розвитку важелів податкової політики 

промислових підприємств, до яких входять оподаткування природоохоронної 

та інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств.  

Проведено аналіз ефективності податкової політики промислових 

підприємств за формулою 1: 

 

Ео = ,      (1) 

 

де Е0 – коефіцієнт ефективності оподаткування; 

ЧП – сума чистого прибутку, тис. грн.; 

Пп – загальна сума податкових платежів, тис. грн. 

Проведений аналіз податкової політики Запорізького регіону протягом 

2015-2017 рр. показав, що на досліджуваних підприємствах є як спади 

ефективності, так і зростання (табл. 3). Показник не має нормативного 

значення, але повинен зростати. 

Таблиця 3 

Коефіцієнт ефективності податкової політики з 2015-2017 рр. 

Підприємства 
Роки Відхилення 

2015 2016 2017 2016/2015 2017/2016 

коефіцієнт ефективності оподаткування 

АТ “Мотор Січ” 26,53 4,25 16,01 -22,28 11,76 

ПрАТ “Запоріжтрансформатор” 3,27 25,30 21,26 22,03 -4,038 

ПрАТ “Запорізький абразивний 

комбінат” 
15,36 201,40 87,50 186,04 -113,90 

ПАТ “Запорізький 

автомобілебудивельний завод” 
32,18 10,98 11,85 -21,20 0,88 

Примітка: розраховано автором  
 

На підприємствах АТ “Мотор Січ” та ПАТ “Запорізький 

автомобілебудивельний завод” ефективність у 2016 р. спадала, а у 2017 р. було 

зростання, на ПрАТ “Запорізький абразивний комбінат” та ПрАТ “Запорізький 

абразивний комбінат” ситуація зворотня. Слід виділити, що в першому випадку 

зростання, менше ніж спад. Підприємствам потрібно змінювати модель 

податкового навантаження.  

Запропоновано введення податку на виведений капітал. Даний податок 

замінює податок на прибуток. Об`єктом є операції з виведення капіталу (15%) 

та прирівняні до них (20%). Таким чином, податок на виведений капітал 

оподатковує лише кошти, які виводяться з бізнесу у визначений спосіб 

(дивіденди, відсотки, роялті, фінансова допомога, інвестиції за кордон, 

заниження ціни продажу товарів нерезидентам). Операції є прямим об’єктом 

оподаткування і не вимагають складних розрахунків бази оподаткування. 
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Податок на виведений капітал не використовує такі елементи як витрати чи 

доходи, а тому не виникають збитки.  

Даний податок був введений в Естоніїї, Латвії, Грузії, Молдові і 

Македонії. Естонія одна з країн яка залишила даний податок, незважаючи на 

спади ВВП країни на 3%. Завершивши податкову реформу їх податкова система 

є прикладом для багатьох. Ціллю податку є виведення економіки з тіні та 

стимулювання підприємств до збільшення прибутку. 

Встановлено, що головною проблемою Запорізького регіону є 

екологічний та інноваційний розвиток. За проведеним аналізом в Україні 

споживаються стаціонарними джерелами Викидів приблизно 371 млн. тон 

вуглекислого газу СО2, за які фактично податкові зобов’язання за чинною 

ставкою повинні складати 139 млн. грн. 

Водночас, дивлячись на досвід оподаткування екологічним податком в 

країнах Європейського союзу, необхідно переглянути структуру бази 

оподаткування Викидів, а саме: оцінка обсягу Викидів повинна 

розраховуватися за обсягами (вагою) мінеральних палив, які вводяться на 

ринок країни та перерахункових вагових коефіцієнтів утворення Викидів 

відповідними одиницями ваги мінеральних палив. 

Результати оцінки обсягів Викидів за вагою спожитих мінеральних палив 

показали, що об’єкт оподаткування Викидами є більшим ніж задекларований у 

поданій податковій звітності (в 3 рази). При цьому, кількість суб’єктів, які 

провадять господарську діяльність в Україні з введення мінеральних палив є 

меншою однієї тисячі суб’єктів, які декларуватимуть зобов’язання (тобто в 20-

50 разів менше сьогоднішньої кількості платників). 

Дослідженням оцінено зміну податкового навантаження на платників 

Викидів у разі встановлення ставки екологічного податку у розмірі 1 євро за 

тону Викидів. Мінеральні палива належать до 3 трьох груп: гази горючі, нафта, 

газовий конденсат та моторні палива нафтові, вугілля, у тому числі коксівне. 

Разом з тим, при збільшення об’єкта оподаткування до 371 млн. тон, та 

ставці екологічного податку за Викиди в 1 євро за тону Викидів надходження 

оцінюються в 6,8 млрд. грн. у порівнянні із 42 млн. грн. у поточному році. 

Запропоновані кроки розвитку, а саме: оптимізація кола платників, 

спрощення механізму справляння податків шляхом запровадження системи 

податкових агентів, які сплачують екологічний податок, у тому числі й у 

випадках поширення застосування принципу розширеної відповідальності 

виробника. Зазначене створить рівні умови справляння податків та зборів, 

спрощення механізму їх адміністрування, сприятиме зниженню 

адміністративного тиску на бізнес-середовище. 

Запропоновано визначити податковими агентами суб’єктів 

господарювання, які утримують та сплачують екологічний податок при введені 

в обіг груп товарів, утилізація яких після використання, згідно з 

законодавством, забезпечується шляхом організації провадження спеціальних 

видів господарської діяльності, суттєво зменшить обсяги декларування. 
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Розроблено комплекс інструментів покращення податкової політики для 

розвитку інноваційної діяльності промислових підприємств. До таких 

інструментів входять зменшення податкового навантаження по податку на 

прибуток, зменшення податкової бази, введення податкових канікул для 

інноваційної діяльності та пільгове оподаткування підприємств (рис. 4). 

 
Рис. 4. Інструменти податкового стимулювання інноваційної діяльності 

підприємств  
Примітка: побудовано автором  
 

Використання ефективної податкової політики є основним важелем для 

розвитку підприємства та країни в цілому. Запропоновані кроки дозволять 

покращити податкове середовище на підприємствах Запорізького регіону, 

змінять економічний потенціал та виведуть підприємства на світовий рівень. 

 

ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі наведене вирішення актуальної наукової задачі – 

вдосконалення теоретичної та методичної бази податкової політики 

промислових підприємств. Отримані наступні наукові результати, 

сформульовані висновки та розроблені рекомендації: 

1. Досліджено науково-теоретичні підходи щодо визначення сутності 

поняття “податкова політика”. Вчені розробляють цей термін поділяючи його 

на дві складові, а саме “податки” та ”політика.”. Тому термінологія завжди 

зводиться до однієї – важіль державного регулювання соціально-економічного 

розвитку, інвестиційної стратегії, зовнішньоекономічної діяльності, 

структурних змін у виробництві, прискореного розвитку пріоритетних галузей. 

Нами змінено трактування терміну відповідно до новизни. Податкова політика 

– сукупність дій платниками податків щодо законних способів оптимізації своїх 

податкових зобов’язань з метою розширеного відтворення основних 

виробничих фондів. 
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2. Досліджено податкові ризики промислових підприємств, які 

поділяються на операційні ризики, ризики планування і відповідності. Дана 

класифікація розглядає появу податкових ризиків не лише з  точки зору 

недосконалості роботи підприємства, а й впливу законодавства та людського 

фактору. Для запобігання появи податкових ризиків підприємствам потрібно 

розробляти податкову стратегію та стратегію уникнення податкових ризиків як 

окремий план боротьби з ними, що допоможе підприємствам виявити чинники, 

які породжують ризики у сфері оподаткування. 

3. Розглянуто інструменти, які регулюють податкову політику держави та 

підприємств. Було встановлено, що проблеми функціонування податкової 

політики лежать у сфері законодавства через складність та його нестабільність, що 

не дозволяє ефективно стягувати податкові платежі та контролювати їх сплату. 

Є багато лазівок, щоб уникнути сплати. Велике та нерівномірне податкове 

навантаження змушує підприємства скривати доходи. Це призводить до великого 

тіньового сектору (в Україні це 33%). Тому були запропоновані кроки, які 

допоможуть покращити податкову систему країни та збільшити доходи бюджету. 

4. Дослідження стану підприємств машинобудування Запорізької області 

за 2009-2017 рр. показали, що далеко не всі показники на підприємствах 

машинобудування відповідають бажаним значенням. Особливо це стосується 

показників чистого доходу та прибутку. Частина підприємств все збільшує 

собівартість і не отримує доходів. Такий стан призведе до зменшення 

податкових платежів в бюджеті, як наслідок, не дасть можливості модернізації 

підприємств та економіки держави. 

5. Проаналізовано інструменти податкової політики до яких входять 

сталий розвиток, екологічне оподаткування і інвестиційно-інноваційний 

розвиток. Виявлено проблеми у всіх сферах. Для інвестиційно-інноваційного 

розвитку було запропоновано зміни обладнання підприємства, для екологічного 

оподаткування низка змін до податкового кодексу та введення податкових 

пільг, які дозволять та змушують підприємства оновити або установити 

природоохоронне обладнання, щоб зменшити викиди та покращити екологічне 

середовище. Виявлено, що це дуже актуально для Запорізької області, адже 

вона займає ТОП 5 по забрудненості в Україні. З метою оновлення податкового 

законодавство було розроблено кроки для оптимізації екологічного та 

податкового законодавства. Даний крок дозволить збільшити дохідну частину 

бюджету країни та боротись з екологічною катастрофою. До цього кроку 

входять рівномірний розподіл податкового навантаження та зміни системи 

адміністрування, що дозволить спростити адміністрування податків.  

6. Розроблено механізм справляння екологічного податку за енергоносії. 

Через складний та неефективне справляння екологічного податку держава не 

отримує до бюджету мільярди гривень. Новий механізм дозволить чітко 

сформулювати базу суб’єктів, які повинні сплачувати екологічний податок. 

Спрощена система подачі декларації, що дозволить покращити облік 

підприємств. Оптимізовані ставки податку, що збільшать надходження до 

бюджету країни. 
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7. Проведено аналіз введення податку на виведений капітал та 

досліджено його запровадження в інших країнах. Податок на виведений 

замінює податок на прибуток. Даний податок був введений в Грузії, Естоніїї, 

Латвії, Молдовії та Македонії. В даних країнах після введення даного податку 

знизився ВВП. Можемо виділити Естонію, яка залишила податок на виведений 

капітал. Країна не побоялася втрати ВВП, адже це дало змогу оновити 

підприємства та залучити більше іноземних інвестицій. Що стосується України, 

то це також дасть змогу вивести економіку країни з тіні. За розрахунками 

Мінфіну, бюджетні втрати в перший рік запровадження податку на виведений 

капітал можуть скласти від 20 до 25 млрд. грн. (сума втрат без врахування 

ефекту від детінізації), за другий рік – до 31 млрд. грн. В той же час, приблизно 

50 млрд. грн. буде спрямовано на інвестування безпосередньо власниками, що є 

набагато ефективнішим за витрачання коштів через державний бюджет та 

призведе до зростання ВВП на 2%. 

8. Досліджено актуальність поняття “екологічний податок”. 

Запропоновано розглядати “екологічний податок” як загальнодержавний 

обов’язковий платіж, що справляється з фактичних обсягів: викидів у 

атмосферне повітря та скидів у водні об’єкти забруднюючих речовин; 

захоронення (розміщення) відходів, тимчасового зберігання (власних) 

радіоактивних відходів та впливає на екологічну ситуацію в регіоні, 

забезпечуючи сталий розвиток економіки. 

9. Розроблено методику справляння екологічного податку, який є одним 

з інструментів податкової політики та впливає не лише на навантаження 

підприємства, а й на регулювання екологічного стану в країні та регіоні. 

Введення податку на СО2 є прийнятним за умови одночасного зниження для 

підприємств соціальних податків (наприклад, податку на доходи населення, 

військового збору, ЄСВ), але без зростання загального рівня фіскального 

навантаження. Це сприятиме досягненню складних для реалізації цілей 

структурної перебудови економіки, зокрема енергетичного сектора. 

Запропоновано зміни в законодавство, а саме: оптимізація платників податків 

та їх адміністрування, що зменшить облік платників. Це дасть змогу 

ефективніше контролювати підприємства, де дійсно велика кількість викидів. 

Також запропоновано ставки оподаткування. Їх введення збільшить доходи в 

бюджет з 42 млн. грн. до 6,8 млрд. грн. 
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Одеського національного економічного університету). 

7. *Коваленко, А. В. та Бабміндра, Д. І., 2018. Податок на виведений 

капітал: міжнародний досвід та Українські реалії. Науковий вісник Одеського 

національного економічного університету: збірник наукових праць, №9 (261), 

с. 44-61 (0,75 друк. арк., особистий внесок автора: 0,43 друк. арк., проведено 

аналіз введення податку на виведений капітал) (Міжнародна представленість 
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8. 

Коваленко, А.В. та Бабміндра, Д. І., 2019. Проблематика екологічного 

оподаткування промислових підприємств. Науковий вісник Ужгородського 

національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та 

світове господарство, Вип. 23, Ч. 1, с. 122-126 (0,38 друк. арк., особистий 

внесок автора: 0,19 друк. арк., проведено аналіз екологічного оподаткування 
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вчений: науковий журнал, №11 (63), с. 427-433 (0,69 друк. арк.) (Міжнародна 

представленість та індексація журналу: Академія Google (США), CiteFactor, 
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10. Коваленко, А. В., 2018. Вплив децентралізації податкової політики 
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організація “Перспектива”, ред., Міжнародні економічні відносини на 
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14. Коваленко, А. В., 2019. Екологізація оподаткування промислових 

підприємств. В: Аналітичний центр “Нова Економіка”, ред., Глобалізація 

сучасного світового господарства: стан, проблеми, ефективність: 

Міжнародна науково-практична конференція для студентів, аспірантів та 
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АНОТАЦІЯ 

Коваленко А. В. Організаційно-економічний механізм формування 

податкової політики промислових підприємств – Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності). – Запорізький національний університет Міністерства 

освіти і науки України, Запоріжжя, 2019.  

Дисертаційна робота присвячена дослідженню та розробці теоретичних, 

методичних засад щодо застосування організаційно-економічного механізму 

формування податкової політики промислових підприємств та її  

оптимізації шляхом введення екологічного податку та податку на виведений 

капітал, який сприятиме інвестиційно-інноваційному розвитку промислових 

підприємств та виведенню економіки країни із тіні і дозволить підприємствам 

оновитися. 

Розроблено організаційно-економічний механізм оптимізації податкового 

навантаження шляхом введення податку на виведений капітал, що сприятиме 

розвитку промислових підприємств. 

Розроблено облікову податкову політику підприємств на засадах 

дотримання Європейських норм викидів в атмосферне повітря вуглекислого 

газу (СО2) в результаті використання енергоносіїв. 

Розроблено методику справляння екологічного податку підприємствами, 

яке на відміну від існуючих, передбачає врахування викидів в атмосферне 

повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення. 

Удосконалено аналіз впливу податкових ризиків на діяльність 

підприємств та запропоновано кроки їх подолання, шляхом розробки 

податкової стратегії і стратегії уникнення податкових ризиків, як окремий план 

боротьби з ними. 

Надано визначення сутності понять “екологічний податок” і ”податкова 

політика”. Удосконалено класифікацію податкових ризиків, інструментів 

регулювання та розвитку підприємств. 
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Ключові слова: податкова політика, екологічне оподаткування, податок на 

виведений капітал, промислові підприємства, податкові інструменти, податкові 

ризики, податкова стратегія. 

 

АННОТАЦИЯ 

Коваленко А. В. Организационно-экономический механизм 

формирования налоговой политики промышленных предприятий. – 

Квалификационный научный труд на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических 

наук по специальности 08.00.04 – экономика и управление 

предприятиями (по видам экономической деятельности). – Запорожский 

национальный университет Министерства образования и науки Украины, 

Запорожье, 2019. 

Диссертационная работа посвящена исследованию и разработке 

теоретических, методических основ по применению организационно-

экономического механизма формирования налоговой политики  

промышленных предприятий и ее оптимизации путем введения экологического 

налога и налога на выведенный капитал, который будет  

способствовать инвестиционно-инновационному развитию промышленных 

предприятий, выведению экономики страны из тени и позволит предприятиям 

обновиться. 

Разработан организационно-экономический механизм оптимизации 

налоговой нагрузки путем введения налога на выведенный капитал, что будет 

способствовать развитию промышленных предприятий. 

Разработано учетную налоговую политику предприятий на основе 

соблюдения европейских норм выбросов в атмосферный воздух углекислого 

газа (СО2). 

Разработана методика взымания экологического налога предприятиями, 

которое в отличие от существующих, предполагает учет выбросов в 

атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными источниками 

загрязнения. 

Усовершенствован анализ влияния налоговых рисков на деятельность 

предприятий и предложены шаги их преодоления, путем разработки налоговой 

стратегии и стратегии избегания налоговых рисков, как отдельный план борьбы 

с ними. 

Дано определение сущности понятий “экологический налог и “налоговая 

политика”. Усовершенствована классификация налоговых рисков, 

инструментов регулирования и развития предприятий. 

Ключевые слова: налоговая политика, экологическое налогообложения, 

налог на выведенный капитал, промышленные предприятия, налоговые 

инструменты, налоговые риски, налоговая стратегия. 
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SUMMARY 

Kovalenko A. V. Organizational-economic mechanism of formation of the 

tax policy of industrial enterprises − Qualifying scientific work on the rights of 

manuscript. 

Dissertation in order to obtain a degree of Candidate of Economics Sciences in 

specialtization 08.00.04 − Economics and management of enterprises (by types of 

economic activity). − Zaporizhzhia National University of the Ministry of Education 

and Science of Ukraine, Zaporizhzhia, 2019. 

The dissertation is devoted to the research and development of theoretical and 

methodical principles on the application of organizational and economic mechanism 

for the formation of the tax policy of industrial enterprises and their optimization by 

introducing an environmental tax and a tax on withdrawn capital, which will promote 

investment-innovation development of industrial enterprises and withdraw the 

economy from the shadow and allow enterprises to upgrade. 

The organizational and economic mechanism for optimizing the tax burden by 

introducing a tax on the withdrawn capital, which will promote the development of 

industrial enterprises, is developed: this tax replaces the income tax, the rate will 

reach 15% (for capital withdrawal operations) and 20% (for operations equivalent to 

capital withdrawals) , the main objective of the tax is to reduce the shadow sector of 

the economy, stimulate the growth of enterprises' profits, attract foreign investment 

and upgrade enterprises. Optimization of the tax burden of the order, because the 

analogue of the tax on withdrawn capital already exists in the tax system of Ukraine. 

In fact, the profit tax will be abolished, which will enable enterprises not to conceal 

financial results and stimulate profitability growth; 

The company's accounting tax policy has been developed on the basis of 

observance of the European norms of carbon dioxide emissions from atmospheric air 

(CO2) as a result of the use of energy carriers, which, unlike existing ones, provides 

for the payment of environmental taxes per tonne of emissions, which will reduce the 

tax declarers of environmental tax from 120 thousand to 100-150 enterprises will 

increase the filling of the state budget from 42 million UAH to 6.8 billion UAH, 

increase of efficiency of environmental tax administration, reduction of tax burden 

company. 

The method of collecting environmental taxes by enterprises is developed, 

which, unlike existing ones, envisages taking into account emissions into the air of 

polluting substances by stationary sources of pollution (except carbon dioxide) and 

allows companies to file tax returns taking into account the assessment of regulatory 

influence and to ensure the balance of the State Budget on the basis of improved tax 

administration, improvement of the environment, formation of the tax policy and 

reduction of expenses of the enterprises on events ment tax accounting. 

The analysis of the influence of tax risks on the activity of the enterprise was 

carried out and the steps were taken to overcome them by developing a tax strategy 

and strategy for avoiding tax risks as a separate plan to combat them, which would 

allow enterprises to identify objective and subjective factors that generate tax risks 

and increase management of tax payments of enterprises. 
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The further development of the substantive content of the concept of 

"environmental tax", which is proposed to be considered as a national mandatory 

payment, which is charged on actual volumes: emissions into the air and discharges 

into water objects of pollutants; disposal (placement) of waste, temporary storage of 

(own) radioactive waste and affects the ecological situation in the region, ensuring 

sustainable development of the economy. 

Classification of tax risks that are grouped into operational risks, planning and 

compliance risks, which allows for taking into account the full spectrum of possible 

incorrect display of tax liabilities, control and tax harmonization with the aim of 

further tax planning to maintain the solvency of enterprises. 

Regulatory and development instruments for enterprises, which include 

sustainable development, environmental taxation and investment and innovation 

development, which characterize a state that is aimed at regulating the needs of 

enterprises, society and people and does not have a negative impact on the health and 

life of the environment, and taking into account technological progress provides the 

rational use of natural resources with a balance of economic, environmental, social 

factors and activates innovation and investment activities ı, establishes democracy 

and universal values. 

The essence of the concept of “tax policy” as a set of actions by taxpayers on 

the legal ways to optimize their tax obligations in order to expand the reproduction of 

basic productive assets. 

Key words: tax policy, ecological taxation, deductible tax, industrial 

enterprises, tax instruments, tax risks, tax strategy. 
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