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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 

(доктора філософії) за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління 

підприємствами (за видами економічної діяльності)». – Запорізький 

національний університет, 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. 

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 

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. 
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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. 

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. 

тільки АТ «Мотор Січ» мало зростання валового прибутку; по підприємствам 

ПрАТ «Запоріжтрансформатор» і ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат» 

спостерігаємо хвилеподібну зміну; а по підприємству ПАТ «Запорізький 

автомобілебудівний завод» валовий прибуток щорічно знижувався.  

В зазначений період зростання показника «чистий дохід» спостерігається 

лише на ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат»; по підприємствам 

АТ «Мотор Січ» і ПрАТ «Запоріжтрансформатор» він має нестабільну 

тенденцію змін; а на ПрАТ «Запорізький автомобілебудівний завод» - щорічний 

спад показника. 

Зростання показника «чистий фінансовий результат» в аналізуємому 

періоді спостерігаємо лише на підприємстві ПрАТ «Запорізький абразивний 

комбінат»; АТ «Мотор Січ» мав спад у 2016 р. і зростання у 2017 р. На 

підприємствах ПрАТ «Запоріжтрансформатор» і ПрАТ «Запорізький 

автомобілебудівний завод» спостерігаємо щорічне зниження чистого 
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фінансового результату, що вказує на нестабільну податкову політику на 

підприємствах. 

З метою дослідження впливу податкового навантаження на фінансову 

стабільність зазначених підприємтв, проаналізовано динаміку сплати податку 

на прибуток та податку на додану вартість у період 2013-2017 рр. Показники 

свідчать про штучне заниження своїх результатів для зменшення податкового 

навантаження, тим самим зменшується можливість отримання дешевих 

кредитних ресурсів для модернізації своєї діяльності.  

З метою усунення зазначених проблем, були запропоновані шляхи змін 

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. 

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 Запорізького регіону протягом 2015-2017 рр., який показав, що на 

досліджуваних підприємствах є як спади ефективності, так і зростання.  

За результатами 2016 року на підприємствах АТ «Мотор Січ» та 

ПрАТ «Запорізький автомобілебудівний завод» відбулось сниження 

ефективності, за результатами 2017 р. - зростання, на ПрАТ «Запорізький 

абразивний комбінат» та ПрАТ «Запоріжтрансформатор» 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. 

Податок на виведений капітал не використовує такі елементи як витрати чи 

доходи, а тому не виникають збитки.  

Даний податок був введений в Естонії, 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 
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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. 

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. 

Розроблено комплекс інструментів покращення податкової політики для 

розвитку інноваційної діяльності промислових підприємств. До таких 

інструментів входять зменшення податкового навантаження по податку на 
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прибуток, зменшення податкової бази, введення податкових канікул для 

інноваційної діяльності та пільгове оподаткування підприємств. 

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. 

Дисертаційна робота виконана згідно з тематикою науково-дослідних 

робіт економічного факультету Запорізького національного університету. 

Основні результати дослідження знайшли практичне використання в діяльності 

ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат», ПрАТ «Запорізький 

автомобілебудівний завод», ПрАТ «Запоріжтрансформатор», АТ «Мотор Січ», 

прийнято до впровадження Верховною радою України «Комітет з питань 

податкової та митної політики», Верховною радою України «Комітет з питань 

екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків 

Чорнобильської катастрофи», а також використано під час викладання 

дисциплін: «Управління міжнародними компаніями», «Управління 

міжнародною конкурентоспроможністю підприємств», «Аналіз і моделювання 

соціально-еколого-економічних систем».  

Ключові слова: податкова політика, екологічне оподаткування, податок 

на виведений капітал, промислові підприємства, податкові інструменти, 

податкові ризики, податкова стратегія. 

 

ANNOTATION  

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

policy of industrial enterprises. - Qualifying scientific work on the rights of the 

manuscript. 

The dissertation in order to obtain a degree of Candidate of Economic Sciences 

(Ph.D.) in a specialization 08.00.04 «Economics and management of enterprises (by 

types of economic activity)». – Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 

2019. 

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

methodological bases on the application of organizational and economic mechanism 
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of formation of tax policy of industrial enterprises and its optimization by 

introduction of environmental tax and tax on derived capital, which will promote 

investment and innovative development of industrial enterprises and lead the 

economy businesses get updated. 

The first section «Theoretical and methodological foundations of tax policy 

formation in the context of improving economic efficiency» summarizes theoretical 

approaches and proposes the author's definition of the essence of the concept of «tax 

policy»; the instruments of regulation and development of enterprises with the help of 

tax policy instruments have been expanded. 

Systematizing the views of scientists has led to the conclusion that tax policy - 

a set of actions by taxpayers on legitimate ways to optimize their tax liabilities in 

order to expand the reproduction of fixed assets. 

The analysis of problems of tax policy during the crisis, which is organized in 

two approaches to its formation. The first approach is due to the reform of the tax 

system in times of crisis, because during this period it is best to see its main 

shortcomings. On the contrary, the second approach prohibits reformation because of 

the volatility of the tax system, which may make it impossible to fulfill social 

obligations and implement the investment programs necessary to overcome the crisis. 

It has been determined that tax policy is regulated through instruments, 

therefore the instruments of regulation and development of the enterprise, which 

include rates and tax benefits, as well as sustainable development, environmental 

taxation and investment and innovation development, have been systematized and 

improved. These tools affect not only the development of the enterprise, but also the 

development of society by regulating the level of use of natural resources, economic 

support of enterprises and society as a whole. 

In the second section «Analysis of the Efficiency of the Tax Policy of 

Industrial Enterprises» the state of domestic industrial enterprises is investigated, 

problems and tendencies of development of machine-building enterprises of 

Zaporizhzhya region are determined; supplemented the classification of tax risks; the 

analysis of the impact of tax risks on the activity of the enterprise has been improved 

and steps have been proposed to overcome them. 
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It is established that industrial enterprises must act as the engine of economic 

development and the basis for innovation. The analysis of machine-building 

enterprises showed that for 2015-2017 the gross profit decreased by 3 years during 

the enterprise of PJSC «Zaporizhia Automobile Building Plant»; the enterprises of 

PJSC «ZaporizhTransformer» and PJSC «Zaporizhia Abrasive Plant» observe a wavy 

change; on the enterprise of JSC «Motor Sich» growth of gross profit. Net income at 

PJSC «Zaporizhia Abrasive Plant» increased for 3 years, and at PJSC «Zaporizhia 

Automobile Building Plant» we see a decline in the figure; According to the 

enterprises of JSC «Motor Sich» and JSC «ZaporizhTransformer», net income 

showed an unstable trend of change. The net financial result for the enterprises of 

JSC «ZaporizhTransformer» and JSC «Zaporizhzhia Automobile Building Plant» 

was negative; at the enterprise of JSC «Zaporizhzhya Abrasive Plant» we see an 

increase in net financial result; for JSC «Motor Sich» net profit decreased in 2016 

and growth in 2017. The decrease in financial results led to a decrease in tax revenues 

to the budget. 

In order to study the dynamics of income tax, value added tax and tax burden, 

an analysis for 2013-2017 has been performed, which shows that its results have been 

artificially lowered to reduce the tax burden on enterprises. Thus, the possibility of 

obtaining cheap credit resources for the modernization of its activity is artificially 

lowered. 

In order to eliminate such problems, ways of changing the tax policy were 

proposed at both the enterprise and the legislative level. Changing the tax 

administration system, evenly distributing the tax burden, adapting tax benefits to the 

current problems of the country and creating investment conditions will not only lead 

enterprises out of the shadows but also create conditions for enterprise development 

and quality of their production. 

The analysis of tax risks of industrial enterprises, which cover the areas of 

work of the enterprise, the impact of legislation and the human factor, which can lead 

to an increase in the probability of occurrence of tax risks of industrial enterprises. 

The purpose of determining tax risk is to improve tax efficiency at the 

enterprise, industry, country, globalization and interregional level. An important and 
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most complex step in the study of tax risks is their qualitative analysis, which aims to 

identify the objective and subjective factors that generate tax risk. 

To avoid risks, businesses are offered a tax and risk avoidance strategy as a 

separate plan to combat them, which will allow businesses to identify objective and 

subjective factors that generate tax risks and improve corporate tax management. 

The importance of tax planning is substantiated. This form minimizes tax risks 

that adversely affect the efficiency of the enterprise by changing the tax rate, 

increasing tax liabilities, abolishing tax benefits, etc. Tax planning, like tax 

budgeting, is based on the enterprise budget. 

In the third section «Improvement of the tax policy of industrial enterprises» 

the essence of the concept «environmental tax» is expanded; the ways of 

development of levers of tax policy of industrial enterprises which include taxation of 

environmental protection and investment-innovative activity of enterprises are 

offered. 

An analysis of the efficiency of the tax policy of industrial enterprises was 

carried out, which showed that in the enterprises of Zaporizhzhia region during 2015-

2017 showed that in the studied enterprises there are both downturns of efficiency 

and growth. The indicator does not have a normative value, but should increase. 

At the enterprises of JSC «Motor Sich» and JSC «Zaporizhia Automobile 

Building Plant» the efficiency declined in 2016, and in 2017 there was an increase in 

the situation at JSC «Zaporizhia Abrasive Plant» and JSC «Zhtransformator». It 

should be noted that in the first case, growth is less than decline. Businesses need to 

change their tax burden. 

It is proposed to introduce a capital deduction tax. This tax replaces income 

tax. The object is capital withdrawal operations (15%) and their equivalent (20%). 

Thus, the capital excise tax only taxes funds that are deducted from the business in a 

certain way (dividends, interest, royalties, financial aid, investments abroad, 

depreciation of the sale of goods to non-residents). Transactions are a direct object of 

taxation and do not require complicated calculations of the tax base. Withdrawal tax 

does not use items such as expenses or income, and therefore no losses occur. 

This tax was introduced in Estonia, Latvia, Georgia, Moldova and Macedonia. 

Estonia is one of the countries that left this tax, despite the country's GDP decline by 
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3%. Having completed tax reform, their tax system is an example for many. The 

purpose of the tax is to bring the economy out of the shadows and encourage 

businesses to increase profits. 

It is established that the main problem of the Zaporozhye region is 

environmental and innovative development. According to the analysis in Ukraine, 

approximately 371 million tonnes of carbon dioxide are consumed by stationary 

sources of emissions, for which the actual tax liability at the current rate should 

amount to UAH 139 million. 

The results of the estimation of Emissions by weight of consumed mineral 

fuels showed that the object of taxation of Emissions is more than declared in the 

submitted tax report (3 times). At the same time, the number of entities conducting 

economic activities in Ukraine for the introduction of mineral fuels is less than one 

thousand entities that will declare obligations (ie 20-50 times less than the current 

number of payers). 

The study estimated a change in the tax burden on Emission payers if the 

environmental tax rate was set at EUR 1 per tonne of Emissions. Mineral fuels belong 

to 3 groups: combustible gases, oil, gas condensate and motor fuels, petroleum, coal, 

including coke. 

At the same time, with the increase of the object of taxation up to 371 million 

tons, the environmental tax rate for Emissions of 1 Euro per tonne of Emissions is 

estimated at 6.8 billion UAH. compared to UAH 42 million. in the current year. 

Development steps are proposed, namely: optimization of the payer circle, 

simplification of the mechanism of tax collection through the introduction of a 

system of tax agents who pay the environmental tax, including in cases of widespread 

application of the principle of extended producer responsibility. This will create equal 

conditions for taxes and fees, simplify the mechanism of their administration, will 

reduce the administrative pressure on the business environment. 

It is proposed to identify tax agents of economic entities that withhold and pay 

an environmental tax upon the introduction into circulation of groups of goods, 

whose utilization, which, according to the law, is ensured by organizing the 

implementation of special types of economic activity, will significantly reduce the 

volume of declaration. 
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A set of tax policy improvement tools for the development of innovative 

activity of industrial enterprises has been developed. Such instruments include 

reducing the tax burden on income tax, reducing the tax base, introducing tax breaks 

for innovative activities and preferential taxation of enterprises. 

The use of effective tax policy is a major lever for the development of the 

enterprise and the country as a whole. The proposed steps will improve the tax 

environment in Zaporizhzhia region enterprises, change the economic potential and 

bring enterprises to the world level. 

The dissertation work was done in accordance with the theme of research 

works of the Faculty of Economics of Zaporizhzhya National University. The main 

results of the study found practical use in the activities of PJSC «Zaporizhia Abrasive 

Plant», PJSC «Zaporizhia Automobile Works», PJSC «ZaporizhTransformer», JSC 

«Motor Sich», adopted for implementation by the Verkhovna Rada of Ukraine 

«Committee on Tax, Customs and Customs Council», Verkhovna Rada of Ukraine 

«Committee on Environmental Policy, Environmental Management and 

Consequences of the Chornobyl Disaster», as well as used in teaching the subjects: 

«Management of International Companies», «Management Lynn international 

competitiveness of enterprises»,«Analysis and modeling of socio-ecological and 

economic systems».  

Keywords: tax policy, environmental taxation, capital tax, industrial 

enterprises, tax instruments, tax risks, tax strategy. 
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ВСТУП 

 

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 
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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»; 

− 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. 
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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. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у наступному: 

вперше: 
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− 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 двоокису 

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 
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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 

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 
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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 

у наукові роботи, опубліковані у співавторстві, конкретизовано у списку 

публікацій за темою дисертації. 
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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). 
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РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ 

ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ В КОНТЕКСТІ ПІДВИЩЕННЯ 

ЕФЕКТИВНОСТІ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

 

 

1.1. Сутність податкової політики та особливості її формування 

 

Успіх країни залежить від її економічної політики. Ще у стародавньому 

Римі були введені платежі громадян до державної казни для розвитку 

територій. Через деякий час ці платежі почали називатися «податками».  

Одностайно ніхто не може дати термін «податкова політика», тому термін 

треба розглядати як зі сторони податків, так і зі сторони політики. 

Вважається, що податки – сплата суспільства за виконання державою її 

функцій, що має форму відрахування частини вартості валового внутрішнього 

продукту на загальносуспільні потреби (Лютий, Демиденко та Романюк, 2009). 

Але так було не завжди, не всі бачили податки як спосіб покращення 

життя. Так наприклад у Стародавньої Греції в VII – IV ст. до н.е. вважалося, що 

податки обмежують свободу і роблять людей рабами. До середини XVII ст. 

податки вважалися злом, який вводили лише у критичні, для держави, ситуації. 

Навіть ще у XVIII ст. англійці для поповнення казни використовували не 

податки, а конфіскацію майна або отримували дохід від доменів та лісів. Отже 

можна виділити 3 форми розвитку податків: 

1. Початковий (Стародавній світ - Середньовіччя) – податки не 

використовувались як основний дохід і держави не мали фінансового апарату 

для збору податків. Зазвичай податки збирали місцеві органи влади. 

2. XVI – XIX ст. – у країн виникає мережа фінансових установ і 

держава бере частину функцій на себе. Вона встановлює ставку оподаткування 

та слідкує за збором податків. 

3. Сучасний етап – держава встановлює і збирає податки, визначає 

правила оподаткування, відносини між центральною і місцевою владою. 
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Податки мають 3 основні функції: 

1. Фіскальна – це головна функція податків. За допомогою цієї 

функції проводиться формування централізованого фонду фінансових ресурсів 

держави, які необхідні державі для виконання своїх функцій. ЇЇ ефективність 

залежить від її гнучкості, адже вона залежить від стану економіки держави. 

2. Розподільча функція – полягає у встановлені справедливості 

стягнення податків (Литвиненко, 2007). Це означає, що до платників податків 

треба підходити розумно. Тобто брати до уваги умови діяльності платника 

податків та розвиток регіону. Наприклад при визначені регіональної податкової 

політики треба брати до уваги, що податкова ставка буде вище там де 

виробляється високоприбуткова продукція. Менше стягнення, де виробляють 

товари першої необхідності. 

3. Соціальна функція – зміна структури сплати податків та інших 

обов’язкових платежів (особливо тих які надходять до державного бюджету і 

які будуть залишатись у місцевому). 

Розглянемо другу складову податкової політики. 

Політика досліджується більше двох тисяч років. Певного розуміння 

цього терміну ніхто не знайшов. Є сім основних розумінь терміну політика 

(Юрій, 2006): 

1. Історично перше визначення політики як управління суспільством 

актуальне і в сучасній політології. Політика трактується як діяльність з 

управління якими-небудь суспільними процесами. В змістовному плані ця 

діяльність постає як вирішення всіх проблем, за винятком моральних, як 

авторитарне розподілення цінностей, як спосіб регулювання конфліктів. 

2. Субстанціональний підхід, вказуючи на сутність політики, підкреслює 

її прямий зв'язок із владою. Політика - це або управління з використанням 

влади, або боротьба за завоювання і утримання влади.  

3. Інституційний підхід робить акцент на організації, в якій 

матеріалізується влада. В одних трактуваннях політика - це участь у справах 

держави, використання класами державної влади для здійснення своєї мети 
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(Ленін, 1977). Але політика здійснюється не тільки державою, тому інші 

визначення вказують на різні інститути й організації, які можуть виступати 

суб'єктами політики. 

4. Соціологічний підхід пов'язаний з розглядом суспільства як структури, 

що складається з різних груп, які мають власні інтереси і потреби, головним 

важелем реалізації яких є влада. Політика в такому випадку розглядається як 

відносини, напрями і способи діяльності соціальних груп у відстоюванні своїх 

інтересів і задоволенні своїх потреб за допомогою різноманітних засобів, серед 

яких головну роль відіграє влада. Саме це визначення політики в подальшому 

буде використовуватися як робоче. 

5. Теологічний підхід трактує політику як особливу форму людського 

існування, пов'язану з ціледосягненням і організацією. Подібне трактування 

розширює кордони політики, тому що обмірковування мети є в будь-якій сфері 

діяльності, і відповідно політику можна віднайти (що й роблять прибічники 

цього підходу) в найрізноманітніших відносинах, наприклад, між подружжям, у 

стосунках між викладачем і студентом. 

Настільки різні визначення поняття політики вирішують питання місця 

політики в житті суспільства. 

6. Консенсусний підхід - це сфера об'єднання суспільства, коли загальні 

проблеми вирішуються мирними методами через пошук компромісів. Політика 

буде розумітися як діяльність, що спрямована на досягнення суб’єктами згоди 

виключно мирними методами. 

7. Конфліктний підхід розглядає політику як сферу боротьби, в якій 

домінує найсильніший. Політика трактується як поле зіткнення інтересів 

соціальних груп і інститутів з приводу влади, контролю над механізмом 

розподілення суспільних благ. 

Отже можна сказати, що політика – діяльність держави, яка тримає у 

балансі та розвиває соціальні та економічні сфери. Головною функцією 

держави є розвиток. Держава повинна задовольнити потреби своїх громадян.  
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Що стосується податкової політики, через її складність її розглядають як 

у широкому, так і у вузькому сенсі. 

У широкому сенсі податкова політика формує бюджет за рахунок різних 

джерел, які ділять на два блоки: 

 Податки юридичних і фізичних осіб; 

 Внутрішні державні позики, до яких належать випуск цінних 

паперів, підписування на позики та ін. 

У вузькому значені розуміють систему оподаткування, яка складається з 

системи податків, об’єкта та суб’єкта оподаткування, ставок оподаткування, 

механізму їх сплати та вилучення, строків сплати тощо (Шиш, 2002). 

Мета податкової політики обумовлена економічною, фінансовою та 

соціально-економічною сферами. Отже метою є стратегічний розвиток 

держави. 

До цілей податкової політики входять (Шишо, 2013): 

1. Фінансова ціль, яка забезпечує потреби різних рівнів влади 

фінансовими ресурсами, достатніх для проведення економічної, соціальної 

політики і для ефективного виконання відповідними органами влади 

покладених на них зобов’язань. Дана мета є практичним втіленням фіскальної 

функції податків і реалізується через відстоювання державною владою позицій 

з таких питань, як частка податків у валовому національному продукті і 

загальній сумі доходів бюджетної системи, заходи податкового контролю, 

відповідальність за податкові правопорушення. 

2. Економічна ціль. Досягнення гнучкого економічного розвитку країни, 

регіонів, муніципальних утворень, окремих суб’єктів господарювання. 

Регулювання економіки – прояв розподільчо-регулюючої функції податків 

через використання податкових режимів для накопичень та інвестицій, 

співвідношення прямих і непрямих податків, визначення крайньої межі 

податкових вилучень для окремих галузей і сфер діяльності. 

3. Соціальна ціль. Згладжування нерівності в рівнях доходів населення, 

що виникає в процесі ринкових відносин. Дана мета податкової політики 
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безпосередньо пов’язана з соціальною функцією податків і виявляється через 

прогресивне оподаткування, встановлення межі податкових вилучень для 

окремих прошарків і класів населення, співвідношення прямих і непрямих 

податків (Гриньов, 2014). 

Виходячи з загальної мети та цілей податкової політики виділяють 

основні принципи її організації. До яких входять (Коваленко, 2016а): 

- забезпечення реалізації головних напрямів державної фінансової 

політики. Кінцевий результат державної податкової політики повинен мати те 

саме спрямування, що і фінансова політика; 

- стабільність нормативно-правового забезпечення. Регулює податкову 

систему на правовому рівні. Підзаконні акти не повинні суперечити указам 

Президента та головним законам; 

- економічна зацікавленість. У сплаті податків повинні бути зацікавлені 

усі суб’єкти (фізичні, юридичні особи та держава), адже головною задачею є 

розвиток держави і соціальний добробут; 

- соціальна справедливість. Ставки, тарифи та інші обов’язкові платежі 

мають бути однакові для всіх; 

- рівнонапруженість податкового тиску як щодо всіх платників 

податкових та інших обов’язкових платежів, так і в регіональному аспекті. 

Принцип пов’язаний із суттєвим зменшенням пільг при встановленні податків 

різних пільг; 

- економічна ефективність. Усі витрати, які пов’язані з організацією 

податкової діяльності, вилученням і зборами податків, повинні бути меншими, 

ніж результат роботи; 

- податкова політика повинна бути гнучкою і постійно пристосовуватись 

до чинної економічної системи.  

У табл. 1.1 наведені авторські підходи до визначення сутності поняття 

«податкова політика», які дозволять проаналізувати сутнісне наповнення 

терміну. 
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Таблиця 1.1 

Підходи авторів щодо визначення поняття «Податкова політика» 

Автор Визначення 

Веремчук Д.В. 

(2010, с. 39) 

це сукупність правових, економічних і 

організаційних заходів у сфері регулювання податкових відносин 

Біла І.С. (2011, 

с. 20) 

це діяльність держави, що направлена на створення умов для 

функціонування підприємництва шляхом використання податкових 

важелів, для стимулювання або стримування розвитку національного 

виробництва 

Костіна Н.М. 

(2013), 

Сідельнікова Л.П. 

(2013) 

це поєднання об’єктивної економічної категорії податків, реального 

стану системи економічних відносин у державі та суб‘єктивності 

податкової діяльності як сукупності конкретних дій, рішень різних 

органів, гілок і рівнів державної влади та діяльність держави у сфері 

встановлення і справляння податків. 

Литвиненко Я.В. 

(2007, с. 169) 

це система відносин, які складаються між платниками податків і 

державою, а також стратегія їх дій у різних умовах господарювання ті 

економічних системах. 

Гриньов А.В. (2014, 

с. 211) 

це система відносин, які складаються між платником податку і 

державою, а також стратегія їх дій у різних умовах господарювання та 

економічних системах 

Василик О.Д. 

(2004) 

це сукупність заходів держави в сфері побудови податкової системи і 

мобілізації податків до бюджету 

Примітка: побудовано автором на основі (Гриньов, 2014; Костіна та Сідельнікова, 

2013; Біла, 2011; Веремчук, 2010; Литвиненко, 2007; Василик, 2004) 

 

Важливим у формуванні податкової політики є вивчення її податкової 

культури. 

Вперше поняття податкової культури використовується в роботах Йозефа 

Шумпетера, який розглядає податкову культуру в контексті розвитку 

національної податкової системи. У його роботі досліджується податкова 

культура в історично-економічному аспекті та проаналізовано податкову 

культуру як складову національної культури, пов’язаної з важливими 

питаннями оподаткування, які відображаються в податкових інструментах та 

принципах, включають послідовну освіту, а також внесено зміни до 

оподаткування, яке обумовлено чинниками внутрішнього та зовнішнього 

середовища. У роботі визначені такі складові податкової культури: платники 

податків, податкові службовці, внутрішнє і зовнішнє оточення, освіта та 
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зростання рівня культури, зміни в оподаткуванні, податкові інструменти та 

принципи оподаткування (Крисоватий, 2016).  

Серед вітчизняних економістів відсутня єдина точка зору щодо сутності 

податкової культури. Башинський І. А. (2011) визначає «податкову культуру як 

складник політичної, правової, економічної, фінансової культури, а також 

дотримання норм етики у спілкуванні з працівниками податкової служби» 

(Федоров, 2012).  

Крім цього, наведено такі визначення «складових податкової культури»:  

- політична культура – усвідомлення громадянами всієї важливості для 

держави сплати податків;  

- правова культура – знання своїх прав та обов’язків у процесі їхньої 

сплати;  

- економічна культура – досконале знання та безумовного виконання 

податкового законодавства та підзаконних нормативно – правових актів;  

- фінансова культура – своєчасне подання бухгалтерської та податкової 

звітності». 

Сьогодні в Україні «низький рівень податкової культури, податковий та 

правовий нігілізм, недосконалість правової бази, дефективність сформованих в 

суспільстві соціальних відносин та інші причини зумовлюють небажання 

повної або часткової сплати податку, що призводить до правопорушень або 

податкових девіацій – вчинення певних заходів, що суперечать 

загальноприйнятим, законодавчо встановленим нормам податкової поведінки» 

(Василенко, 2011).  

Податкова культура виражається в соціальній причетності громадян до 

фінансування загальнонаціональних, регіональних та місцевих завдань через 

сплату відповідних податків. Цілеспрямоване формування у громадян 

соціокультультурного відношення до податків вимагає паралельного 

здійснення двох дій, складність яких украй висока і досить витратна. По-перше, 

кадрове забезпечення системи державного податкового адміністрування має 

бути докорінно реформоване за рахунок: 
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- модернізації системи підготовки та перепідготовки 

високопрофесійних податкових кадрів; 

- підготовки нового покоління освітніх стандартів і навчальних 

матеріалів найвищої якості; 

- повсюдного створення різних форм продовження самоосвіти як 

податківців, так і платників податків протягом всієї виробничої діяльності.  

В комплексі, це дозволить молодим фахівцям своєчасно переучуватися 

при зміні пріоритетів податкової політики. Наслідком цього стане і зміна 

ціннісних засад самої освіти: перехід від традиційної лекційно-семінарської 

моделі до нових освітніх технологій – податкознавських проектів, постановці та 

вирішенню ситуаційних завдань, тренінгів, ділових ігор тощо. Циклічність 

розвитку економіки, а, відповідно, перманентні коливання рівнів податкових 

доходів у скарбниці держави актуалізують проблему створення в університетах 

спільно з академічними і відомчими науковими інститутами так званих 

«мобільних програм» перепідготовки випускників, інституційною базою яких 

повинні стати центри (лабораторії) високотехнологічного податкового 

навчання. Такі центри можуть створюватися як при університетах (перш за все, 

економічного профілю), так і при відомчих наукових центрах. Створення 

подібного роду центрів може стати важливим стимулом розвитку інтеграційних 

процесів профільних кафедр університетів, вітчизняних і зарубіжних науково-

дослідних інститутів, фахівці яких зосереджені на дослідженні податкових 

проблем та шляхів їх вирішення. Слабкість позицій вітчизняних вищих 

навчальних закладів на світових ринках знань і технологій є визнаною 

проблемою української вищої освіти. У зв’язку з цим головною умовою 

відновлення її міжнародного авторитету є активне залучення провідних 

податкознавців зарубіжних університетів в процеси модернізації наукових 

напрямів підготовки спеціалістів, магістрів та аспірантів в університетах 

країни. Необхідно розвивати програми мобільності професорсько-

викладацького складу, щоб найкращі зарубіжні та українські професори могли 
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читати свої оригінальні податкові дисципліни студентам ВНЗ різних міст і 

країн. 

Найважливішим заходом щодо надання податковій політиці 

регулятивного змісту слід розглядати пошук методів послаблення податкового 

тиску на суб’єктів малого підприємництва. На наш погляд, сьогодні необхідним 

є усвідомлення того, що завдання суб’єктів малого підприємництва – не 

забезпечення скарбниці фінансовими ресурсами, а створення нових робочих 

місць та здійснення свого внеску у формування конкурентної економіки. Тільки 

максимальне зниження податкового навантаження на суб’єктів малого 

підприємництва здатне забезпечити ефект поважного ставлення платників 

податків до податків. Правомірно стверджувати, що підвищення рівня 

податкової культури всіх без винятку учасників податкового процесу змінить 

ставлення до більшості податкових регуляторів. Зокрема, такий методологічно 

необхідний платнику податків прийом як «податкова оптимізація» не буде 

свідомо кваліфікуватися державними податковими контролерами як 

протиправна дія, а господарські угоди, які укладаються з метою податкової 

оптимізації в рамках закону, не будуть оголошуватися податковими 

інспекторами нікчемними. Під оптимізацією оподаткування слід розуміти 

прийняті платником податків заходи, спрямовані на полегшення податкового 

тягаря або на виконання податкових зобов’язань найбільш оптимальним 

(фінансово вигідним) для платника податків способом. При цьому маються на 

увазі не заходи, які є результатом «механічного» розрахунку податкової бази та 

визначення суми податку, що підлягає сплаті, а заходи, які є результатом 

цілеспрямованого волевиявлення платника податків, який бажає настання 

сприятливих для себе наслідків. Як правило, так звана «податкова оптимізація» 

пов’язана з вибором серед можливих варіантів дій платника податку такого 

варіанту, який за інших рівних умов найменш обтяжливим за обсягом 

податкових зобов’язань. 

1. Дослідження стану фінансово-господарської діяльності підприємства 

та чинних механізмів сплати податків, аналіз поточної ситуації зі сплати 
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податків, наявність заборгованості перед бюджетом, її термін, оцінка 

можливостей погашення.  

2. Визначення пріоритетних напрямків розвитку виробництва, до яких 

відносять  зниження оподаткування, виділення пріоритетних галузей чи видів 

продукції, аналіз шляхів зниження податкового навантаження в цих галузях.  

3. Розробка альтернатив сплати податків, складання податкового 

календаря, оцінка можливостей застосування податкових пільг, порівняння 

економії від застосування кожного з варіантів з витратами, які він тягне за 

собою.  

4. Вибір оптимальної схеми оподаткування, використовуючи мінімізацію 

податкових платежів для покращення фінансового стану підприємства.  

5. Пошук можливостей відстрочення податкових платежів законним 

шляхом на максимально тривалий термін. 

6. Контроль за виконанням податкової політики та оперативне її 

коригування у процесі фінансового оздоровлення, контроль за своєчасністю 

нарахування податків та їх сплатою.  

7. Оцінка ефективності податкової політики з позицій прибутковості 

підприємства та досягнення мети санації (Шишо, 2013).  

Ці підходи до формування податкової політики відносять до податкового 

менеджменту, тобто за допомогою податкової політики здійснюється часткове 

управління прибутком підприємства з метою його максимізації. 

Проаналізувавши вище зазначені фактори ми надаємо власне визначення 

терміну «податкова політика». 

Податкова політика – сукупність дій платниками податків щодо законних 

способів для оптимізації своїх податкових зобов’язань з метою розширеного 

відтворення основних виробничих фондів.  

Податкова політика охоплює 2 рівня економіки. Економіка держави 

(макрорівень) та підприємств (мікрорівень) (Коваленко, 2018а). 
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На мікрорівні податкова політика є складовою фінансової стратегії 

підприємства. Головним завданням є вибір варіантів здійснення податкових 

платежів для ефективної діяльності підприємства. 

В умовах складного і нестабільного законодавства керівництво 

підприємства може вибрати кілька сценаріїв поведінки ведення податкової 

політики для пошуку вигідних взаємовідносин з державою (Шишо, 2013):  

1. «Обережний». Керівництво підприємства не вступає в конфлікт із 

органами контролю з питань їх оцінки правомірності ведення податкового 

обліку. Дії підприємства виявляються в погодженні з будь-якими, у тому числі 

й не цілком відповідними законодавству фіскальними позиціями органів 

контролю щодо коректності ведення податкового обліку; за результатами 

податкових перевірок без оскарження сплачуються всі фінансові санкції. 

2. «Зважений». Керівництво підприємства вважає за можливе вступити в 

конфлікт із органами контролю щодо оцінки правомірності здійснення 

податкового обліку тільки у випадку впевненості в позитивному результаті. 

Податковий облік ґрунтується на дотриманні встановлених законодавством 

нормативно-правових актів і проаналізованих роз’яснень органів Контролю, які 

певною мірою відповідають нормам податкового законодавства, за 

результатами перевірок органів контролю оскаржуються тільки не відповідні 

законодавству (на думку підприємства) значні суми фінансових санкцій. 

3. «Ризиковий». Керівництво підприємства готове вступити в конфлікт із 

органами контролю щодо оцінки правомірності податкового обліку незалежно 

від упевненості в успішному результаті вирішення конфліктної ситуації. В 

питаннях ведення податкового обліку підприємство орієнтується тільки на 

встановлені законодавством нормативні акти, ігнорує будь-якою мірою не 

відповідні законам роз’яснення органів контролю, оскаржує результати 

перевірок, які не відповідають законодавству (Гетьманцев, 2011). 

На рис. 1.1 показані основні форми реалізації податкової політики 

підприємства.  
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Розрахунок поточних податкових платежів є системою заходів, які 

спрямовані розрахувати суму податкових платежів, що підприємство має 

сплатити.. 

 

Рис. 1.1. Форми реалізації податкової політики 

Примітка: розроблено автором на основі (Гриньов, 2014) 

 

Ця форма реалізації є обов’язковою, адже несплата податкових платежів 

призводить до ліквідації підприємства. 

Бюджетування податкової політики є заходом визначення планової суми 

податкових платежів, яке повинно сплатити підприємство у майбутніх 

періодах. 

Бюджетування податків є складовою системи бюджетування й передбачає 

складання податкового плану на майбутній період на основі показників 

оперативних і фінансових бюджетів підприємства. Відмінність розрахунку 

поточних податкових платежів і бюджетування податків як форм реалізації 

податкової політики проявляється в тому, що перша з них спрямована на 

визначення фактичної суми податкових платежів за поточний період, а друга — 

на визначення прогнозної суми на майбутні періоди. При цьому бюджетування 

податків ґрунтується на використанні показників бюджетів підприємства, а 

розрахунок поточних податкових платежів — ні (Крисоватий, 2014). 

Податкове планування є найважливішою формою податкової політики. 

Завдяки цій формі йде мінімізація податкових платежів законними способами. 

Податкове планування має схожість з бюджетуванням податків і розробляється 
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згідно з фінансовим становищем підприємства. Однак вони різняться 

спрямованістю. 

Метою податкового планування виступає процес оптимізації податкових 

платежів суб´єкта господарювання, метою бюджетування податків — процес 

планового розрахунку податкових платежів, який не передбачає їх оптимізацію. 

Між тим бюджетування податків може використовуватися разом із податковим 

плануванням щодо платежів, які з об´єктивних причин оптимізувати 

неможливо або недоцільно (Крисоватий, 2016). 

До етапів реалізації корпоративного податкового менеджменту слід 

віднести «стратегічне та оперативне податкове планування» (Мельник, 2006).  

Стратегічне планування податкових платежів. Метою такого планування 

є визначення податкової стратегії на майбутній період як складової загальної 

частини фінансової стратегії. Головним завданням цих планів є підвищення 

добробуту власників організації за рахунок збільшення отриманих доходів і 

прибутку та зменшення податкових платежів, які є частиною загальних витрат 

суб’єкта господарювання (Грицюк, 2014). Розроблення стратегічного плану 

податкових платежів тісно пов’язане з податковою політикою суб’єкта 

господарювання. Податкові прогнози суттєво впливають на загальну стратегію 

розвитку підприємницької структури і вносять корективи у її формування. Так, 

наприклад, оподаткування прибутку та його основні параметри серйозно 

впливають на напрями та структуру капіталовкладень, оскільки компанії 

здійснюють інвестиції, перш за все на основі податкових міркувань і тільки 

потім враховують норму прибутку. При дослідженні, яке проведено Комісією 

ЄС і яким охоплено 8 тис. транснаціональних компаній, 48% з них вказали на 

те, що, зазвичай, вирішальним фактором при формуванні інвестиційних 

проектів виступають проблеми оподаткування (Біляцький, 2012). Виробнича 

стратегія суб’єктів господарювання також залежить від податкової, оскільки 

вони повинні розробляти цю стратегію виходячи з загальнодержавної системи 

оподаткування, ставок і розмірів податкових платежів. Зазначимо, що всі 
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податкові платежі, які підлягають сплаті до бюджету, залежать від обсягів 

діяльності. 

Оперативне податкове планування є більш практичним, тому слід 

приділити увагу до суб’єктів підприємницької діяльності на розрахунку, аналізі 

і управлінні базами оподаткування за різними видами податків та необхідністю 

здійснення аналізу визначених законодавством податкових пільг і оцінки 

ефективності їх застосування. 

Податкову політику поділяють на зважену та агресивну. 

Зважена характеризується усвідомленням та розумінням податкової 

системи країни, її потреби та суспільною обумовленістю. Визнанням факту, що 

підприємство функціонує не ізольовано, а є частиною фінансової системи 

країни, отримує передбачені вигоди і несе відповідальність за результати своєї 

діяльності. Вона поділяється на два підвиди (Коваленко, 2018a):  

1) з використанням податкових пільг; 

2) без використання податкових пільг. 

Податкова політика «з використанням податкових пільг» дозволяє 

зменшити податкове навантаження на підприємство, а вивільнені кошти 

використати як інвестиції для підприємства.  

Зважена податкова політика «без використання податкових пільг» сприяє 

формуванню стабільного податкового поля, визначеного рівня податкового 

навантаження на підприємство. 

Агресивна податкова політика має за мету швидкий ріст прибутковості, 

часто піддаючи ризикам діяльність підприємства. Для неї характерним є пошук 

місць у законодавстві, які можна обійти. Наслідком такої політики є 

приховування господарських операцій, невідповідність фактичних надходжень 

плановим, додаткові витрати при виявленні невідповідностей. Вона поділяється 

на два підвиди:  

1) без прямого порушення законодавства; 

2) з прямим порушенням законодавства.  
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Різниця між цими двома підвидами полягає у виконанні або не виконанні 

норм закону. 

Експерти сходяться в думці, що гарна репутація робить компанію більш 

привабливою для інвесторів, підвищує її капіталізацію, дозволяє збільшити 

дохід, підсилює позиції при виході на нові ринки й забезпечує підтримку 

широких верств населення. За результатами досліджень Гарвардської Бізнес-

школи, за останні 11 р., працюючи над своєю репутацією, компанії по всьому 

світу підвищили свій дохід у 7 разів, прибуток у 8 разів та чисельність 

персоналу відповідно 3 рази. У цей же час компанії, не приділяючи велику 

увагу цьому аспекту, отримали результати у 2 рази відповідно (Ліпич, 2013). 

Машевська К.О. (2013) пропонує навіть перенести «бездоганну ділову 

репутацію юридичної особи» в категорію матеріальних активів (Машевська, 

2013). Це також підтверджує той факт, що вперше спроба визначити поняття 

«ділової репутації» була здійснена у 2002 р. у Законі України «Про фінансові 

послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», далі Закон. У ст. 

26 Закону зазначено: «Ділова репутація – сукупність документально 

підтвердженої інформації про особу, що дає можливість зробити висновок про 

відповідність її господарської та/або професійної діяльності вимогам 

законодавства, а для фізичної особи – також про належний рівень професійних 

здібностей та управлінського досвіду, а також відсутність в особи судимості за 

корисливі злочини і за злочини у сфері господарської діяльності, не знятої або 

не погашеної в установленому законом порядку» (Машевська, 2013).  

Методи застосування агресивної податкової політики вже давно й 

успішно використовуються вітчизняними підприємцями. Поряд з цим 

зустрічаємо велику кількість джерел інформації, яка вчить, як правильно 

мінімізувати податкове навантаження на підприємство, як порахувати його 

економічну доцільність, обійти штрафні санкції та переконати органи 

державної податкової адміністрації у доцільності тієї чи іншої господарської 

операції. 
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Перебуваючи під постійним тиском оподаткування, перевірок та 

контролю, практично кожен бізнесмен, незалежно від рівня свого прибутку та 

величини капіталу, знає, як зробити мінімальними принаймні офіційні платежі 

державі та шукає нові шляхи їх зменшення.  

До методів агресивної податкової політики «без прямого порушення 

законодавства» відносяться:  

− договори з контрагентами; 

− офшори;  

− прийняття облікової політики з максимальним використанням 

наданих можливостей.  

До методів агресивної податкової політики «з прямим порушенням 

законодавства» відносяться:  

− використання фіктивної юридичної особи;  

− не підтвердження контрагентом податкового кредиту з ПДВ, 

наданого платникові внаслідок неподання ним декларації;  

− несплата контрагентом належного податкового зобов’язання до 

бюджету;  

− незареєстрована діяльність; 

− задокументована оплата праці за мінімальною ставкою та ін. 

Ці дії неправомірні й викликають донарахування недоїмки, фінансової і, 

можливо, кримінальної відповідальності, а також застосування санкцій, у разі 

визнання угоди недійсною судом (Крисоватий, 2014). Українські платники 

податків на сьогоднішньому етапі мало замислюються над правилами, які 

встановлені і діють в ринковій економіці. Оскільки будь-яке підприємство є 

частиною економіки країни, то й поведінка кожного повинна відповідати 

принципу роботи системи в цілому.  

Агресивна податкова політика у великих масштабах призводить до 

перерозподілу податкового навантаження на малі суб’єкти господарювання, які 

легально працюють, та посиленню тінізації економіки. Тіньова економіка 

негативно впливає на загальний стан економічної кон’юнктури, обсяги і 
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структуру ВВП. Незначні обсяги господарської діяльності, низький рівень 

рентабельності підприємства, тіньова економіка, надмірна поширеність 

агресивної податкової політики ще більше загострюють ситуацію в країні. 

Макрорівень податкової політики – це методи використання та збирання 

податків державою. 

Головною задачею держави є розвиток соціальної та економічної сфери. 

Суть, структура та роль системи оподаткування визначаються податковою 

політикою, яка є виключним правом держави. Через податки, пільги та 

фінансові санкції, а також обов'язки по сплаті податків і відповідальність за 

порушення норм податкового законодавства, які виступають невід'ємною 

частиною системи оподаткування, держава висуває єдині вимоги до 

ефективного ведення господарства в країні (Корнійчук, 2008). 

Податкова політика є системою заходів, які провадяться Урядом країни, 

по вирішенню певних короткострокових та довгострокових завдань. 

До довгострокових завдань належать: 

- досягнення економічного зростання; 

- максимальний рівень зайнятості населення країни; 

- зростання рівня благополуччя.  

До короткострокових ціле податкової політики відносять:  

- наповнення державного бюджету; 

-  запровадження збалансованості бюджету; 

- стимулювання інвестиційної діяльності, тощо. 

Податкова політика держави полягає у встановленні та стягненні 

податків, зборів та обов'язкових платежів. 

Загальна стратегія податкової політики повинна включати в себе 

пріоритетні цілі, пов'язані з функціонуванням системи оподаткування, та 

методами їх досягнення. Перспективною є така податкова політика, яка здатна 

викликати майбутній ефект, тобто реалізація заходів сьогодні дасть поштовх 

забезпечити в майбутньому реалізацію інших заходів. 
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Найважливішою задачею Уряду є створення умов для розвитку 

економіки, забезпечення стабільного фінансового стану, недопущення дефіциту 

бюджету, регулювання інфляційних процесів, забезпечення збалансованості 

бюджету, а також підтримка підприємств матеріальної сфери (Шишо, 2013).  

До основних цілей формування системи оподаткування відносять 

розвиток фінансового стану підприємств усіх форм власності та пріоритетних 

напрямів виробництва. З одного боку, податки повинні забезпечувати 

стабільність фінансового стану держави, а з іншого — залишити достатньо 

коштів для підприємств та громадян для збереження зацікавленості у 

результатах їх діяльності. 

Регулювання економічних відносин потребує гнучкої податкової 

політики, яка б оптимізувала інтереси держави та інтереси рядових платників 

податків. Держава не може наповнюватися лише завдяки пропорціям розподілу 

ВВП. Вона повинна враховувати інтереси кожного підприємства та кожного 

громадянина. Загалом податкова політика повинна бути ефективною для 

держави і платників податків. 

При переході до суто ринкової економіки повинні змінюватись як 

система оподаткування, так і методи розрахунків та сплати податків, а 

відповідно, і порядок їх адміністрування. При цьому в питаннях оподаткування 

не повинно бути сліпого копіювання досвіду окремих країн світу. Не можна 

накладати податкову систему будь-якої країни на нашу дійсність. Будь-які 

новації в податковому законодавстві повинні знаходити відображення лише 

після проведення глибокого вивчення існуючої проблеми та досвіду окремих 

елементів системи оподаткування країн з ринковою економікою, проведення 

ґрунтовного аналізу доцільності зазначеної норми та можливості її 

застосування в українському податковому законодавстві. Важливою умовою 

ефективної податкової політики є її стабільність і передбачуваність, завдяки 

чому у підприємств виникає можливість планувати господарську діяльність та 

правильно оцінювати ефективність прийнятих рішень (Шимановська-Діанич, 

2019). 
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Податкову політику розглядають в широкому та вузькому планах. В 

широкому плані податкова політика охоплює питання формування доходів за 

рахунок постійних (податкових) та тимчасових (займаних) джерел. Держава не 

може встановлювати занадто високий рівень оподаткування, адже цьому 

протистоїть суспільство, вона повинна використовувати державні займи для 

покриття своїх видатків. Борг держави потрібно зменшувати, а зменшення 

можливе лише за рахунок додаткових надходжень податків, зборів та інших 

обов'язкових платежів. Таким чином, можна говорити, що державні займи — це 

відстрочені на майбутнє податки, збори й обов'язкові платежі. Проблема 

ідеальної фіскальної системи - який із способів: податки чи займи краще 

відповідають цілям розвитку суспільства, оптимально забезпечують розподіл 

наявних та завжди обмежених ресурсів між державою та приватним сектором. 

Податки, збори, обов'язкові платежі та займи впливають на соціально-

економічний розвиток суспільства і держави. 

Тому в економічній науці введено поняття «податкові фінанси» та 

«займані фінанси». Якщо розглядати податкову політику у вузькому плані, то 

вона охоплює діяльність держави лише в сфері оподаткування: встановлення 

видів податків, зборів та інших обов'язкових платежів, їх платників, об'єктів, 

ставок (нормативів) оподаткування, податкових пільг, строків та механізму 

стягнення податків та їх зарахування до бюджету чи до державних цільових 

фондів (Кармазін, 2010). 

 

 

1.2. Концепція податкової політики, її принципи та методи 

 

Податки є найдавнішим фінансово-економічним терміном. Першими 

проявами податків було в Римській імперії. Вони називалися «зборами». 

Найчастіше збори були під час військових дій і йшли на утримання армії та на 

відбудову після війни. З роками Римська імперія намагалася створити податки, 

які ґрунтувалися на майні. Робилася оцінка майна і вже тоді вводилася сума 

платежу. Такий податок мав назву «трибутум». 
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Однак до XVII ст. податки вважалися злом і вводилися дуже рідко. У 

слов’ян в якості податків були добровільна допомога та данина, яку збирали з 

чужих племен. Також князю, що тільки сів на престол, підносили «дари» і 

«поклони», які потім стали обов’язковими (Ярошенко, 2012). 

В Україні військо Запорізьке мало свою систему оподаткування, що 

називалося мито. Мито накладалося на шинки та купців, за перевезення товарів 

через мости та за охорону товару, мав місце і військовий збір. 

А. Сміт (1776) вважав податки платою за послуги держави. Він 

сформулював чотири принципи оподаткування, які називав законами, яким 

повинен відповідати кожний податок: 

1. Піддані будь-якої держави зобов’язані брати участь в утриманні 

уряду, кожний по можливості своїх власних коштів, тобто в розмірах доходів, 

отримуваних ним під захистом держави. Дотримання цього закону чи його 

недотримання становить те, що називають рівномірним чи нерівномірним 

розподілом податку. 

2. Данина чи частина податку, що платить кожний підданий, повинна 

бути визначена, а не довільна. Час її сплати, спосіб стягнення та розмір внеску 

повинні бути точно визначені як для осіб, що платять податки, так і для всього 

суспільства. 

3. Кожний податок має стягуватися у такий час і у такий спосіб, що є 

найзручнішими для платника. 

4. Податок повинен стягуватися таким чином, щоб він забирав з 

народу якомога менше грошей понад те, що потрапляє до державної скарбниці, 

і водночас, щоб зібрані гроші залишались якомога менше часу в руках збирачів 

(Сміт, 1776). 

Такі принципи є не тільки теоретичними. Їх дотримання, при формуванні 

податкової системи та податкової політики, є загальною необхідністю, 

особливо в сучасних умовах. 

Не підлягає сумніву і необхідність визначеності податку. На думку 

А. Сміта (1776), найменша невизначеність у справі податку спричиняє більше 
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зло, ніж найважливіша нерівність. Адже завдяки невизначеності платники 

стають залежними від збирачів, які, використовуючи своє становище, можуть 

вимагати деякі «подарунки». У цьому полягає одна з причин корупції 

державного фінансового апарату. Але головне зло не в ній, а в тому, що 

виникає спокуса платника, завдяки корумпованості державного апарату, 

ухилитися взагалі від сплати більшої частини податку. У результаті цього 

можливість виконання податками фіскальної функції у повному обсязі стає 

недосконалою. Держава, не отримавши очікуваних доходів, для їх компенсації 

вимушена йти на підвищення діючих податків або на запровадження нових, 

додаткових. Збільшення податкового тягаря неминуче відображається на 

фінансовому стані платника (Ярошенко, 2012). 

Важливо також додати, що сам факт зміни податків далі буде слугувати 

невизначеності, що, на жаль, наявне в Україні. Страх перед підвищенням 

податків або перед запровадженням нових змушує підприємців страхуватися 

шляхом підвищення цін.  

З цього приводу А. Маршалл (1993) писав, що «...зміна зборів збільшує 

ризик для підприємців. Через це суспільство платить за такий ризик більше, ніж 

мали б бути еквівалентні цьому ризику страхові внески» (Маршалл, 1993). 

Держава зацікавлена і в тому, щоб призначити час і визначити спосіб 

сплати, зручний для платника. Без цього можна підірвати платоспроможність 

платника. Якщо держава хоче мати великі і стабільні доходи, то їй вигідніше 

«захопити» підлеглих у найсприятливіший момент.  

Формуючи четвертий принцип, А. Сміт (1776) наголошував на скороченні 

відстані між казною і платником. Завдяки цьому повинні скоротитись витрати, 

спричинені процесом збирання податків. Чим більше буде витрачено при 

стягненні податку, тим менше залишиться фіску державі. Через це держава 

зацікавлена у виконанні цього принципу виходячи зі своїх власних потреб. 

Роблячи висновок, принципи відображають тенденції сучасної податкової 

політики, продиктовані логікою розвитку економічного і суспільного життя. 
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Ярошенко Ф.О. (2012) вважав, що податок — це обмін. Держава не 

повинна втручатись у діяльність, відведену приватній ініціативі. Але є ряд благ, 

виробництво яких не можуть взяти на себе приватні особи, їх виробляє 

суспільство, вони є спеціальністю держави і для них існують податки. За цією 

теорією держава — вже не тільки суд, поліція, дипломатія і армія, вона ще й 

орган, який своєю діяльністю повинен задовольнити колективні потреби 

населення (Ярошенко, 2012). 

З початку ХХ ст. утверджується думка, висловлена Вагнером, згідно з 

якою фіскальна мета податку замінюється соціальною. Це було викликано 

початком нової епохи, появою нових соціальних ідеалів (Мельник, 2006).  

Новим ідеалом оподаткування стало прагнення до більшого зрівнювання 

доходів через їх розподіл, робився процес знищення різниці між багатими та 

бідними. Тобто епоху фіскального договору й епоху податків як суто 

бюджетного засобу змінює період соціальної системи оподаткування. 

Податкова система кожної країни відображає її специфічні умови 

соціально-економічного розвитку. Це рівень розвитку економіки і соціальні 

умови, традиції народу і багато інших чинників. Не може бути держав з 

однаковими податковими системами. 

Україна пройшла досить довгий шлях запровадження податків в 

економіці, що стало джерелом формування бюджету та регулятором 

підприємницької діяльності. 

Затвердження Верховною Радою України Бюджетного та Податкового 

кодексів України дає новий імпульс для зміцнення політичної та економічної 

стабільності в Україні. 

Проголошення 24 серпня 1991 р. незалежності України стало юридичним 

фактом — розгорнулося її будівництво та визнання на міжнародній арені. 

Спроба законодавчо визначити поняття податкової політики не стала 

основою для однозначного його розуміння і трактування науковцями. 

Відповідно до ст. 10 Господарського кодексу України, податкова політика - 

спрямована на забезпечення економічно обґрунтованого податкового 
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навантаження на суб’єктів господарювання, стимулювання суспільно 

необхідної економічної діяльності суб’єктів, а також дотримання принципу 

соціальної справедливості та конституційних гарантій прав громадян при 

оподаткуванні їх доходів. Ми вважаємо, що термін неповний. В терміні не 

вказують, що податкова політика має сприяти виконанню функції держави 

через фінансові ресурси (Коваленко, 2018а). 

Відсутність комплексного визначення податкової політики серед 

науковців пов’язана з тим, що вона є предметом дослідження різних суспільних 

наук, зокрема: економіки, політології, соціології, державного управління та 

юриспруденції.  

Розглянемо більш детально правовий аспект податкової політики. Так, 

цікаву позицію дотримується Веремчук Д.В. (2010). Він характеризує зазначену 

категорію як «діяльність держави у сферах запровадження, правового 

регламентування та організації справляння податків і податкових платежів до 

централізованих фондів грошових ресурсів держави» (Веремчук, 2010).  

Ісаншина Г.Ю. (2003) визначає це поняття як «систему дій, які 

проводяться державою в галузі податків та оподаткування. Податкова політика 

знаходить своє відображення у видах податків, розмірах податкових ставок, 

визначенні платників і об’єктів оподаткування, в податкових пільгах» (Ісашин, 

2003). 

Удяк В.І. (2013) досліджувану категорію пропонує розглядати у 

широкому та вузькому аспектах. У широкому розумінні податкова політика 

«охоплює питання формування державних доходів за рахунок постійних 

(податків), та тимчасових (позик) джерел». У вузькому - «діяльність держави 

тільки у сфері оподаткування - встановлення видів податків, платників, 

об’єктів, ставок, пільг, термінів сплати податків і механізму зарахування їх до 

бюджету» (Удяк, 2013). 

Цікавим з цього погляду видається визначення податкової політики, яке 

пропонує Крисоватий А.І. (2014). На його думку, це - «сукупність заходів 

держави у сфері побудови податкової системи і мобілізації податків до 
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бюджету, основним завданням якої є забезпечення фінансовими ресурсами 

потреб держави для виконання покладених на неї функцій, а також сприяння 

становленню умов активізації економічного зростання і підвищення 

суспільного добробуту» (Крисоватий, 2014). 

Схожу думку висловлює Пансков В.Г. (2003), вважаючи, що «сучасна 

податкова політика полягає у встановленні та зміні елементів податкової 

системи (різновидів податків, ставок, структури податкової системи, суб’єктів, 

об’єктів оподаткування, податкової бази, пільг тощо) для забезпечення 

надходжень до бюджету, достатніх для виконання державою покладених на неї 

функцій та стимулювання економічного зростання» (Пансков, 2003). 

Доцільно згадати Мельника В.М. (2006), який вважає, що податкова 

політика є «системою заходів, які провадяться урядом країни по вирішенню 

певних короткострокових і довгострокових завдань, які стоять перед 

суспільством, за допомогою системи оподаткування. До довгострокових 

завдань належать досягнення економічного зростання, максимального рівня 

зайнятості населення країни, росту рівня його благополуччя. 

Короткостроковими цілями відносно податкової політики можуть бути 

наповнення державного бюджету, досягнення його збалансованості, 

стимулювання інвестиційної діяльності тощо» (Мельник, 2006). 

У науковій літературі, крім зазначених вище підходів, згідно з якими 

податкова політика визначається як окремий вид державної політики, 

зустрічається науковців, що розглядають її в комплексі з бюджетною 

політикою. 

Бюджетно-податкова політика трактується як діяльність держави, що 

визначає джерела формування державної казни, формування податкової 

системи та державного бюджету (Крисоватий, 2016). 

Однак таке об’єднання бюджетної та податкової політики в єдиний вид 

економічної політики держави не є доречним. Оскільки податкова політика є 

діяльністю держави у сферах запровадження, правового регламентування та 

організації справляння податків і податкових платежів до централізованих 
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фондів грошових ресурсів держави (Шнайдер, Буен та Монтенегро, 2010). А 

бюджетна політика це діяльність органів державної влади по формуванню 

бюджету держави, його збалансованості, розподілу й перерозподілу бюджетних 

ресурсів і забезпечення загального контролю за їх використанням. 

Це означає, що податкова політика займається мобілізацією коштів до 

бюджетів, а бюджетна - їх розподілом і перерозподілом. Кожна із них базується 

на відповідних характерних тільки їй принципах та використовують сугубо свої 

важелі, що відрізняються між собою, адже спрямовані на виконання різних 

завдань. 

Враховуючи наведене вище, Удяк В.І. (2013) запропонував своє 

визначення податкової політики як правової категорії: «це законодавчо 

регламентована цілеспрямована діяльність державних органів, наділених 

фінансово-правовою компетенцією у галузі оподаткування, щодо встановлення, 

правової регламентації та організації надходжень податків і зборів до 

централізованих фондів грошових ресурсів держави у достатніх розмірах, 

необхідних державі для виконання покладених на неї завдань і функцій з метою 

стимулювання економічного зростання та суспільного добробуту» (Удяк, 2013). 

Він виділив такі особливості податкової політики як правової категорії: 

1. Податкова політика є законодавчо регламентованою діяльністю, яка 

базується на нормах Конституції України, Податкового кодексу України та 

інших нормативно-правових актах. 

2. Податкова політика є цілеспрямованою діяльністю державних 

органів загальної та спеціальної компетенції наділених фінансово-правовими 

повноваженнями у галузі оподаткування. Серед органів загальної компетенції - 

Верховна Рада України, Президент України, Кабінет Міністрів України, а 

органів спеціальної компетенції - Міністерство фінансів України, органів 

Державної фіскальної служби через Міністерство фінансів України. Правовий 

статус зазначених органів, їх повноваження при розробці та реалізації 

податкової політики закріплені в Конституції України, законах України та 

інших нормативно-правових актах. 
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3. Податкова політика спрямована на забезпечення надходжень 

обов’язкових платежів (податків і зборів) до централізованих фондів грошових 

ресурсів держави з метою стимулювання економічного зростання та 

суспільного добробуту (Іванов, 2010). 

Формуючи національну податкову політику, держава шляхом збільшення 

або скорочення маси податкових платежів, зміни форм оподаткування та 

елементів податку, звільнення від оподаткування окремих галузей виробництва, 

територій, груп населення може:  

1) сприяти зростанню чи спаду господарської активності;  

2) створювати сприятливу кон’юнктуру на ринку;  

3) реалізовувати збалансовану соціальну політику. 

Використовуючи ті чи інші інструменти податкової політики, держава 

регулює пропорції в економічній структурі виробництва. 

Держава, при формуванні податкової політики, має на меті дотримання 

власних національних інтересів за конкретних внутрішніх і зовнішніх 

соціально-економічних умов.  

Концептуальні основи формування податкової політики держави роз-

роблено економічною наукою. Доведено, що формування податкової політики 

держави має відбуватися на базі таких критеріїв (Іванов, 2010): 

 фіскальної достатності — забезпечення держави достатнім обсягом 

фінансових ресурсів для виконання покладених на неї функцій; 

 економічної ефективності — мінімізація негативного впливу 

оподаткування на економічні процеси;  

 соціальної справедливості;  

 стабільності;  

 гнучкості (Іванов, 2010).  

При цьому залежно від того, яке «співвідношення» використовується для 

дотримання перших двох критеріїв, можна зробити висновок про форму 
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податкової політики держави: політику максимальних податків, політику 

економічного розвитку чи політику розумних податків (Іванов, 2010). 

Формування податкової політики у постсоціалістичних країнах має 

особливості, які пов’язані з перебудовою соціально-економічної системи. З 

огляду на це Мельник В.М. (2006) запропонував такі концептуальні підходи до 

розвитку податкової системи (Мельник, 2006): 

— паралельне застосування великої кількості податків та єдиного 

податку для різних суб’єктів ринку (залежно від величини суб’єкта) з 

подальшим переходом до стимулювання малого підприємництва за практикою 

розвинутих країн: шляхом сплати всіх податків і податкових платежів, але за 

зниженими ставками; 

— активне використання непрямих і прямих податків. Широке 

застосування ПДВ є доцільним через потребу вироблення механізму 

акумулювання коштів, який би одночасно мав розширену базу оподаткування 

(для забезпечення зростаючих фіскальних потреб) і страхував доходи бюджетів 

від інфляції шляхом прив’язки надходжень до зміни цін. Водночас 

розшарування суспільства порушує питання соціальної справедливості 

перерозподільних механізмів. Поступове зростання доходів громадян з часом 

дає можливість ширше застосовувати більш справедливі форми оподаткування 

(прямі податки); 

— на перших етапах ринкової трансформації — використання доходів 

юридичних осіб як основних об’єктів прибуткового оподаткування та широке 

застосування неявних методів перерозподілу доходів населення через податки 

на споживання, а після досягнення прогресу в соціально-економічному 

розвитку — застосування знижених ставок ПДВ на товари масового 

споживання. Це допоможе наблизитися до оптимізації розподілу податкового 

навантаження адекватно доходам населення; 

— поступовий перехід від застосування посиленого та жорсткого 

податкового контролю до ідеології партнерських відносин з платниками 

податків з позитивними змінами у розвитку економіко-інституціонального 
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середовища. 

До актуальних проблем податкової політики держави слід виділити 

кризовий стан економіки. У науковій літературі висвітлено два підходи до її 

формування.  

1. Перша точка зору полягає в тому, що економічна криза — найкращий 

час для системних перетворень і посилення регулюючої функції податків. Саме 

в період кризи найбільше проявляються всі недоліки податкової системи, а ті 

прорахунки в законодавстві, які є припустимими у звичайних умовах, за рецесії 

стають дуже небезпечними. Зауважимо, що у постсоціалістичних країнах ЄС 

тіньовий сектор економіки у 2007 р. становив 26% ВВП проти 17,4% — у 

країнах ЄС-15. Щодо України цей показник було оцінено на рівні 46,8% ВВП 

(Гушан, 2017). 

Розглянемо рівень тіньової економіки у з 2010 по 2017 рр. На рис. 1.2 

бачимо цю тенденцію у відсотках. 

 

Рис. 1.2. Тенденція зміни рівня тіньової економіки, % 

Примітка: розроблено автором на основі (Святаш, 2017) 

 

Як бачимо у 2014 р. рівень був 43%. Наприкінці 2016 р. рівень був 35%, у 

2017 р. рівень був 33%. 

Рівень коливається від 43% до 33%. Головні проблеми такої стабільності 

є: 
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- низька довіра до інститутів влади - відповідно до Звіту про 

Глобальний індекс конкурентоспроможності (ГІК) 2017/2018 функціонування 

державних та суспільних установ залишається одним з конкурентних 

«провалів» економіки України 118 місце серед 137 країн. 

- збереження значних викликів стабільності фінансової системи 

країни - за інформацією НБУ в 2017 р. скоротилась кількість платоспроможних 

банків з 96 до 88. За інформацією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 

станом у 2017 в стадії ліквідації знаходилось 90 банків. 

- наявність непідконтрольних владі територій. 

2. Друга точка зору: під час кризи недоцільно використовувати 

інструменти податкового регулювання, а проведення системної податкової 

реформи є неефективним. Основним аргументом прихильників другого підходу 

є те, що можливе послаблення жорсткої фіскальної дисципліни неодмінно 

призведе до значного зменшення надходжень до бюджету, які і без того 

скоротилися (Кармазін, 2010). 

Ми дотримуємося першої позиції, адже якщо настала криза в країні, 

значить система мала свої проблеми. Реформування є складним етапом, який 

треба пройти під час кризи. Якщо нічого не робити, то саме нічого не пройде. 

Тому 2 точку зору вважаємо недоцільною. 

Розглянемо податкову політику ЄС. 

Податкова політика ЄС формується відповідно до глави 2 «Податкові 

положення» розділу VII «Загальні правила конкуренції, оподаткування та 

зближення законодавств» частини ІІІ «Внутрішня політика та діяльність 

Союзу» Договору про функціонування ЄС та Повідомлення Єврокомісії. В них 

зазначено, що ЄС немає потреби в гармонізації податкових систем країн-

учасниць. Вони обирають прийнятні для них податкові механізми з 

дотриманням законодавства ЄС (у тому числі директив та інших законодавчих 

актів з питань оподаткування). Формування спільної законодавчої бази з питань 

оподаткування в ЄС має базуватися на принципах субсидіарності та 

пропорційності. У ст. 113 Договору про функціонування ЄС ідеться про те, що 
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Рада, ухвалюючи одностайно рішення після консультації з Європейським 

парламентом і Економічним та Соціальним комітетом, видає законодавчі акти 

щодо гармонізації податків з обороту, акцизів та інших непрямих податків, 

якщо це потрібно для створення або функціонування єдиного внутрішнього 

ринку та запобігання викривленню конкуренції (Бенасси-Квере, 2014). При 

цьому Єврокомісія повинна наполягати на внесенні змін до податкових 

законодавств країн ЄС щодо норм, які не відповідають законодавству ЄС (його 

базовому законодавству і директивам, а також іншим законодавчим актам з 

питань оподаткування) (Бек, 2014). 

Наднаціональні органи ЄС розв’язують тільки ті проблеми в 

оподаткуванні його членів, з якими вони самі не можуть впоратися. Вирішення 

багатьох з питань вимагає кращої координації національних податкових 

політик, що регламентується Повідомленням Єврокомісії. Єврокомісія має 

гарантувати сумісність податкової політики ЄС з пріоритетами його 

функціонування та розвитку: забезпечення зростання ВВП, підвищення рівня 

зайнятості, досягнення поставлених цілей щодо охорони навколишнього 

середовища та енергетики (Кузьмін та Яструбський, 2016). 

Інша сфера діяльності Єврокомісії щодо оподаткування — стимулювання 

наукових досліджень та інновацій. Так, у Повідомленні Єврокомісії 

запропоновано податкові пільги для суб’єктів ринку, діяльність яких пов’язана 

з НДДКР та інноваціями, і надано рекомендації з їх використання. Це зроблено, 

насамперед, з метою усунення податкових перешкод інноваційно-інвестиційної 

діяльності ТНК, які функціонують на території кількох країн ЄС; імплементація 

цих положень сприяє конвергенції підходів до пільгового оподаткування 

(Повідомлення Єврокомісії, 2009). 

Єврокомісія здійснила кроки для забезпечення прозорості та обміну 

податковою інформацією, запобігання недобросовісній податковій конкуренції, 

що висвітлено в Повідомленні. Зокрема, йдеться про особливості укладення 

угод з «третіми країнами» для запобігання ерозії податкової бази 

(Повідомлення Єврокомісії, 2009). 
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Важливий акцент у координації податкових політик країн ЄС зроблено на 

боротьбі з податковими правопорушеннями, посиленні контролю за 

відносинами материнських і дочірніх компаній, введенні податку на фінансові 

транзакції. Проте не завжди вдається досягти прогресу у цих питаннях. 

Зокрема, податок на фінансові транзакції, попри його важливість для 

акумулювання фінансових ресурсів з метою пом’якшення негативних наслідків 

можливих погіршень світової кон’юнктури, так і не запроваджено 

(Повідомлення Єврокомісії, 2009). 

Єврокомісія використовує «необов’язкові» інструменти координації 

національних податкових політик і регулярно публікує статистичні й аналітичні 

матеріали про оподаткування країн ЄС. Це сприяє «зближенню» податкових 

механізмів на його території (Біляцький, 2012). 

Єврокомісія надає рекомендації з податкової політики країн ЄС. Це 

загальні рекомендації щодо прогресивних змін в оподаткуванні та пропозиції з 

коригування податкових механізмів окремих країн ЄС. Так, у 2014 р. країнам 

ЄС рекомендувалося: розширювати податкову базу за рахунок скасування 

неефективних податкових пільг; спрощувати справляння ПДВ і підвищувати 

його ефективність; зменшувати податкове навантаження на працю та 

збільшувати його на споживання, майно і забруднення навколишнього 

середовища; вживати заходів щодо запобігання ухиленню від сплати податків і 

вдаватися до скоординованих дій для боротьби з агресивним податковим 

плануванням і податковими гаванями (Назаренко, 2014). 

Отже, податкова політика ЄС передбачає формування спільної 

законодавчої бази податкових механізмів учасників інтеграції, запровадження 

інших погоджених заходів для боротьби з ухиленням від сплати податків і 

запобігання знищення податкової бази. 

Назаренко М.А. (2014) вважає, що важливим фактором успішного 

розвитку європейської інтеграції є модифікація податкових механізмів країн 

ЄС, яка здійснюється під впливом міжнародної податкової конкуренції та 

гармонізації. Відповідно, відбувається конвергенція національних податкових 
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законодавств, структури податкових систем, податкових ставок, методик 

розрахунку податкової бази (Назаренко, 2014). 

Податкова політика ЄС реалізується шляхом податкової гармонізації (за 

згодою всіх його країн-членів) та реалізації інших форм податкової координації 

для забезпечення й заохочення «конструктивних» і недопущення 

«деструктивних» змін у національних механізмах оподаткування з метою 

досягнення зрушень у соціально-економічному розвитку його учасників. 

Формування податкової політики ЄС є мистецтвом збалансування часто 

суперечливих національних інтересів і справляє певний дисциплінуючий вплив 

на податкову політику країн ЄС, які «приділяють недостатньо уваги» 

вдосконаленню своїх перерозподільних механізмів (Повідомлення Єврокомісії, 

2006). 

Відповідно до глави 4 «Оподаткування» розділу V «Економічне та 

галузеве співробітництво» Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та 

Додатку XXVIII до неї, Україна має вживати заходів щодо удосконалення 

податкової системи та податкового адміністрування (з окремим наголосом на 

процедурах відшкодування ПДВ, запобіганні ухиленню від оподаткування і 

агресивному податковому плануванню), а також у встановлені строки 

адаптувати вітчизняне податкове законодавство до визначених норм семи 

директив ЄС з ПДВ і специфічних акцизів (зокрема, Директиви Ради ЄС 

2006/112/ЄС від 28.11.2006 р. про спільну систему податку на додану вартість і 

директив, які регулюють сплату акцизу з «гармонізованих» підакцизних товарів 

— спирту та алкогольних напоїв, тютюнових виробів, енергопродуктів і 

електроенергії) (Войнаренко, 2016). 

Робимо висновок, що необхідно обов’язково усунути ряд  

розбіжностей і зробити загальні норми між нормами  

Податкового кодексу України та директив ЄС і реалізацію Україною 

податкових трансформацій для подолання головних проблем податкової 

політики. 



56 

 

Гриньов А.В. (2014) зауважує, що податкова політика України в умовах 

імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС має базуватися на 

таких засадах (Гриньов, 2014): 

1) у податковій політиці України доцільно враховувати положення 

даної Угоди, особливості податкової координації в ЄС, сучасні податкову 

політику та розвиток оподаткування в країнах — членах ЄС (тенденції 

конвергенції оподаткування та особливості вдосконалення національних 

податкових механізмів з дотриманням фіскальних традицій); 

2) значні відмінності у соціально-економічному розвитку та розвитку 

інституціонального середовища (зокрема, стосовно функціонування тіньового 

сектору) в Україні та країнах ЄС вимагають пошуку вітчизняного ноу-хау в 

податковому реформуванні з урахуванням досвіду європейських країн 

(позитивного та негативного) за схожих умов; 

3) вітчизняна податкова політика повинна мати стабільний стан 

економіки та ситуації з наповненням бюджету і державних соціальних фондів 

та водночас забезпечувати поліпшення економічних і фіскальних показників, а 

також підвищення податкової конкурентоспроможності економіки. 

Це означає, що формування податкової політики в Україні має 

відбуватися на основі внесення змін до Податкового кодексу згідно з Угодою 

про асоціацію між Україною та ЄС, детінізації економічних відносин, 

забезпечення надійної фінансової бази функціонування держави одночасно із 

створенням умов для зростання ВВП. 

Роблячи загальний висновок, Україні потрібна податкова реформа, у ході 

якої слід зробити:  

1) спрощення податкового законодавства,  

2) усунення суперечностей та недоліків у Податковому кодексі 

(зокрема, тих, які дозволяють використання поширених схем ухилення від 

сплати податків);  

3) адаптувати норми Податкового кодексу до директив ЄС з ПДВ і 

специфічних акцизів (відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС);  
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4) посилити контроль за наданням податкових пільг, ввести 

інвестиційні податкові пільги з урахуванням рекомендацій Єврокомісії; 

5) поліпшити відносини між податковими органами та платниками по-

датків з урахуванням досвіду країн ЄС. 

 

 

1.3. Організаційно-економічні інструменти оподаткування 

підприємств машинобудування 

 

Серед важелів, за допомогою яких держава впливає на розвиток 

економіки, велике значення належить податкам. Податкова політика відіграє 

ключову роль у виконанні державою своїх функцій та являє собою діяльність 

держави у сфері встановлення та стягнення податків, зборів та обов’язкових 

платежів. 

Метою податкової політики є формування достатнього обсягу 

надходжень до державного бюджету. Завданням податкової політики є 

ефективне застосування елементів системи оподаткування, виходячи зі 

стратегічних пріоритетів соціально-економічного розвитку держави. За останні 

роки в Україні податкова політика носить фіскальний характер, збільшується 

питома вага податкових надходжень у доходах бюджету країни. 

Стан національної економіки вимагає реалізації ефективної податкової 

політики держави, постійного планування та контролю за податковими 

надходженнями до бюджету України. Щоб в державі досягнути ефективного  

формування та реалізації податкової політики, потрібно мати стабільне 

податкове законодавство, яке є її базовою основою.  

Прийнятий 2 грудня 2010 р. Податковий кодекс України, що набрав 

чинності з 01.01.2011 р., був важливим кроком у розвитку податкової політики, 

адже він містив: 

1) вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, 

та порядок їх адміністрування; 
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2) перелік платників податків та зборів, їх права та обов’язки; 

3) повноваження і обов’язки посадових осіб контролюючих органів 

під час здійснення податкового контролю, їх компетенцію; 

4) відповідальність за порушення податкового законодавства. 

На цьому етапі почалися проблеми. Однією з причин є те, що Податковий 

кодекс є нестабільним, оскільки зміни до нього почали вноситися як ще до 

набрання чинності, так і після того. 

Сьогодні українська політика спрямована на євроінтеграцію, що у свою 

чергу передбачає перелік завдань для реалізації податкової політики: 

- наближення податкового законодавства України до норм країн ЄС; 

- удосконалення податкового законодавства; 

- активна співпраця органів податкової служби з представниками 

бізнесу; 

- співробітництво ДФС з фіскальними органами країн ЄС, США, яка 

спрямована на посилення міжнародної співпраці. 

Вчений А.С. Полторак (2017) виділяє такі проблеми податкової політики: 

1) фіскальна спрямованість та недостатня увага до регулюючої 

функції податків; 

2) складність та нестабільність нормативно правових актів з питань 

оподаткування; 

3) недостатня узгодженість окремих законодавчих норм; 

4) витрати на адміністрування окремих податків неефективно 

використовуються; 

5) механізм митно-тарифного регулювання неспроможний швидко 

реагувати на зміни кон'юнктури світового ринку та структури економіки в 

державі. 

Вищезазначені недоліки призвели до таких проблем системного 

характеру у податковій системі, як (Коваленко, 2017): 

 зростання податкової заборгованості платників перед бюджетом та 
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державними цільовими фондами, що спричинено в т. ч.: відсутністю 

ефективних механізмів, що забезпечують відповідальність суб'єктів 

господарювання за виконання своїх фінансових зобов'язань;  

 практикою щодо списання та реструктуризації державою 

податкової заборгованості підприємств перед бюджетом; проведенням масових 

бюджетних взаємозаліків, які роблять невигідною своєчасну і в повному обсязі 

сплату податків, сприяють укоріненню у суспільній свідомості зневажливого 

ставлення до податкових зобов'язань; 

 широкомасштабне ухилення від оподаткування. В Україні на 

масштаби ухилення від податків впливають не стільки розміри податкових 

ставок, скільки викривлення умов конкурентної боротьби внаслідок 

нерівномірного розподілу податкового тягаря;  

 корупція;  

 недосконалість законодавства, що регулює підприємницьку 

діяльність, у тому числі податкового; загальне недотримання норм 

законодавства; 

 бюджетна заборгованість з відшкодування ПДВ. Основними 

причинами, що ускладнюють виконання державою зобов'язань перед 

платниками ПДВ, є недоліки законодавчих норм, якими регулюється процедура 

відшкодування та пред'явлення необґрунтованих вимог на відшкодування ПДВ 

та заниження сум податкових зобов'язань; 

 нерівномірне податкове навантаження, внаслідок чого найбільше 

податкове навантаження покладено на законослухняних платників, 

позбавлених пільг (Полторак, 2017). 

В останні роки в системі оподаткування виявили тенденцію до 

збільшення частки прямих податків, які відповідають практиці розвинених 

країн. Непрямі податки зручні для фіскальних органів для їх стягнення, але їх 

навантаження велике кінцевого споживача. Через це переважання справедливих 

прямих податків дозволить уникнути негативних наслідків, таких як: занепад 
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рівня життя більшості населення, подальший спад і занепад українського 

виробництва, нездатного конкурувати з продукцією іноземних фірм. 

Дивлячись на це О.В. Гушан (2017) виділяє такі основні проблеми 

функціонуючої системи оподаткування: 

1) велика кількість мало ефективних податків вимагають істотних 

адміністративних витрат, що перевищують доходи бюджету;  

2) протиріччя та неузгодженості окремих податкових законів, їх 

нестабільність, безсистемне надання пільг та перекручування суті окремих 

видів податків;  

3) надмірна фіскальна спрямованість податкової системи;  

4) значна кількість нормативно-правових актів з питань 

оподаткування, якими повинні володіти і керуватися на практиці  

як платники податків, так і працівники органів державної фіскальної служби 

України; 

5) неурегульованість правових гарантій для учасників податкових 

відносин, відсутність прозорих і ефективних механізмів захисту прав платників 

податків;  

6) податкова система зараз є чинником зниження рівня економічного 

зростання та інвестиційної активності, стимуляція ухилення від сплати податків 

(Гушан, 2017). 

Податкова політика регулюється за допомогою інструментів. До них 

входять податкові ставки та податкові пільги. 

Податкова ставка визначає відсоток податкової бази або її частини, 

фінансовий стан якої є величиною податку. Змінюючи її, уряд може, не 

змінюючи всього масиву податкового законодавства, здійснювати податкове 

регулювання. Відчутний ефект від проведення податкової політики досягається 

за рахунок диференціації податкових ставок для деяких категорій платників 

податку в окремих регіонах, для окремих галузей і підприємств. Ставка податку 

забезпечує відносну мобільність фінансового законодавства, що дозволяє уряду 

швидко і ефективно здійснити зміну пріоритетів у політиці регулювання 
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доходів (Гушан, 2017). 

Також ефективним засобом реалізації податкової політики є податкові 

пільги, які пов'язані з наданням повного або часткового звільнення від сплати 

податків. 

Проведення ефективної податкової політики сприяє також те, що 

законодавство може передбачати численні і різноманітні підстави надання 

податкових пільг, пов'язані з видами і формами підприємницької діяльності. 

Використовувані у світовій практиці оподаткування податкові пільги складно 

систематизувати, оскільки вони можуть бути встановлені в будь-яких випадках, 

коли держава зацікавлена в розвитку підприємницької активності, і вона готова 

стимулювати або, навпаки, дестимулювати певні галузі економіки, регіони, 

види підприємницької діяльності (Гушан, 2017). 

Податки є важливим інструментом регулювання і розвитку  

підприємств. Однак ми вважаємо, що є і інші інструменти  

для розвитку економічного середовища. Ми виділяємо також  

сталий розвиток економіки, інтелектуальні ресурси та інноваційно-

інвестиційний розвиток. 

Словосполучення «сталий розвиток» є перекладом з англійської мови: 

sustainable development означає дослівно «розвиток, що підтримується» (sustain 

– опора, підтримувати, витримувати).  

Виходячи з матеріалів Конференції ООН з навколишнього середовища і 

розвитку 1992 р., сталий розвиток - це такий розвиток суспільства, який 

задовольняє потреби сучасності, не ставлячи під загрозу здатність наступних 

поколінь задовольняти свої власні потреби (Данилишин, 2008). 

Інакше кажучи, сталий розвиток суспільства можна характеризувати як 

такий, за якого людина не робить значної шкоди природним системам, і вони 

встигають себе відновити. Тобто - це розвиток, який можна розглядати не лише 

як підтримуваний, а й як такий, що підтримує. Через зазначені вище негативні 

аспекти людської життєдіяльності природа суттєво потерпає, стає залежною від 

діяльності людини і вже не може обійтися без її підтримки (Садовенко, 2009). 
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Стрімкий розвиток технічного прогресу породив у суспільства відчуття 

незалежності від природи. Платою є зміни в екосистемі, що є загрозою для 

людського здоров’я. У таких умовах надзвичайно актуальним стає питання 

забезпечення сталого або стабільного розвитку суспільства. Зараз у світі 

спостерігається стрімкий розвиток екологізації економіки. З ростом економіки 

почалася стабілізація споживання природної сировини, почався розвиток 

природоохоронної технології, йде постійний моніторинг рівня забруднення 

атмосфери. Україна займає 102 місце з 132 за рівнем екологічного рейтингу. 

Однією з головних причин цього є недостатньо глибоке наукове обґрунтування 

нагальності дослідження екологічного імперативу як частини інноваційної 

моделі розвитку національної економіки (Лесько, 2016). 

Ми вважаємо, що стратегічним завданням вчених та влади має стати 

формування еколого-соціальної ринкової економіки, спрямованої на 

забезпечення балансу економічних, екологічних та соціальних чинників.  

Політика щодо сталого розвитку повинна базуватися на принципах, які 

забезпечують: 

 збалансованість розвитку українського суспільства: паритетність 

економічного, соціального та екологічного складників, визнання неможливості 

тривалого поступального розвитку суспільства в умовах деградації природного 

середовища;  

 екологічно і техногенно безпечні умови життєдіяльності населення; 

 утвердження гуманізму, демократії та загальнолюдських цінностей; 

 еколого-економічну збалансованість розвитку окремих регіонів та її 

узгодження із загальнонаціональними потребами (Химинець, 2015). 

Важливим економічним показником сталого розвитку є індекс 

економічної свободи у світі (Index of Economic Freedom). Це агрегований 

рейтинг, що синтезує десять категорій показників торговельної, монетарної, 

податкової політики, стану ринку фінансових послуг, цінового регулювання та 

стабільності, втручання уряду в економіку, захищеності прав власності, 

наявності «чорного ринку» тощо. Нині на глобальному рівні є проблема 
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розподілу зисків від сучасного техногенного типу розвитку і витрат, соціальних 

та екологічних збитків, екстерналій такого розвитку. Спостерігається 

несправедливість розподілу екологічних екстерналій між країнами: основна 

частина збитку виникає внаслідок діяльності розвинених країн, а його 

реципієнтами виступають бідні країни (Пилипенко, 2017). 

Існують правила поведінки, що забезпечують успішний розвиток 

економіки держави, багатої природними й людськими ресурсами. Такі правила 

успішно використовуються в багатьох країнах.  

Найголовніше - не дозволяти іншим країнам впливати на розробку 

української економічної політики. В усі часи, навіть в епоху глобалізації, 

головним завданням країни було відстоювання своїх інтересів. Жодній країні 

світу не вдавалося створити ефективну (промисловість без визначеної 

підтримки й захисту з боку держави на початковому етапі. Наприклад, 

Сполученим Штатам у XVIII і XIX ст. доводилося захищати свою 

промисловість від англійського імпорту. Подібним шляхом пішли після Другої 

світової війни Японія, Німеччина й Австрія, щоб на новій основі відновити 

національну промисловість. Уявлення, що начебто конкуренція є ключовим 

фактором побудови ефективної економіки, є утопічним. Між іншим, понад 

150 р. тому видатний і ліберальний німецький економіст Фрідріх Ліст розробив 

стратегію «виховних тарифів» для промисловості, але лише в 

короткостроковому періоді. Змінний графік тарифів спонукає вітчизняних 

виробників уживати дієвих заходів, щоб, скажімо, за три з половиною чи навіть 

сім років, залежно від технологічних і ринкових умов, досягти міжнародної 

конкурентоспроможності (Пармаклі, 2018). 

Досвід економік, що розвиваються, дозволяє зробити важливий висновок, 

що конкуренція є сильним інструментом підвищення ефективності розвитку 

економіки, а за ним і соціального комфорту. Добрим прикладом є США, 

Канада, Швеція, Велика Британія, Корея, Нідерланди, Фінляндія, Франція, 

Ірландія, де оптимальні стратегії сталого розвитку створюють сприятливі 

умови для соціального комфорту життєдіяльності населення. 
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Інтелектуальні ресурси - це нематеріалізовані надбання у формі знань, 

умінь, накопиченого досвіду, носієм яких є людство, і результати науково-

технічної діяльності, організаційно-методичних рішень за різними напрямами 

(Данилишин, 2008). 

Інтелектуальні ресурси беруть як пряму, так і опосередковану участь у 

формуванні та реалізації всіх форм і видів діяльності суб’єктів управління. 

Інтелектуальні ресурси виконують ряд функцій, серед яких виділяються такі 

(Іванов, 2016): 

• інформаційна (збір, опрацювання, збереження, передання 

інформації); 

• комунікативна (обмін ідеями, знаннями, досвідом, культурою 

тощо); 

• управлінська (сприяння ухваленню більш оптимальних 

управлінських рішень, досягненню ефективних результатів, суспільному 

прогресу); 

• інноваційна (стимулювання нововведень); 

• функція розвитку (стимулювання позитивних тенденцій у розвитку 

різноманітних соціальних систем); 

• креативна (пошук нових шляхів розв’язання актуальних проблем, 

використання творчих методів і форм управління суспільними процесами); 

• пізнавальна (аналіз навколишнього середовища, суспільно 

значимих процесів); 

• світоглядна (формування суспільної свідомості, сприяння 

інтелектуалізації суспільства); 

• освітня (підвищення освітнього рівня суспільства з використанням 

провідних інтелектуальних та інформаційних технологій); 

• захисна (створення конкурентоспроможних інтелектоємних товарів 

і послуг); 

• відтворювальна (продукування нових знань) (Рубан, 2017). 



65 

 

Розглядаючи особистісний рівень, говоримо про формування 

індивідуальних інтелектуальних ресурсів, що використовує людина для 

саморозвитку та самовдосконалення. 

Серед головних чинників «успішності» процесу виділяють: 

- інтелектуальні здібності особистості; 

- її здатність до творчого пошуку; 

- уміння оперувати наявними знаннями; 

- володіння методами пізнання.  

Зауважиом, що велику увагу приділяється вмінню людини чітко 

формулювати мету, завдання, організовувати і планувати свою діяльність. 

Відтворення інтелектуальних ресурсів є процесом динамічним, що 

включає в себе етапи формування, використання і подальшого розвитку. В 

межах одного циклу відтворення інтелектуальні ресурси практично не 

«зношуються» і не зменшуються. Більш того, процес відтворення 

супроводжується їх збільшенням і певним розвитком. Що більші за обсягом та 

якістю наявні інтелектуальні ресурси, то більш інтенсивний процес їх 

подальшого формування. У процесі використання інтелектуальних ресурсів не 

тільки споживаються наявні знання, уміння, досвід, а й виробляються нові, 

тобто відбувається процес нарощування інтелектуальних ресурсів. Відтворення 

інтелектуальних ресурсів уявляється такою динамічною моделлю, що має 

циклічний характер і соціальну природу (Садовенко, Масловська, Середа та 

Тимочко, 2011). 

При розгляді процесу відтворення інтелектуальних ресурсів на 

організаційному та державному рівнях чіткіше вимальовується роль 

державного управління щодо забезпечення ефективності етапів відтворення на 

його рівнях.  

Щодо особистісного рівня, держава повинна забезпечити людині умови 

для розвитку її інтелектуальних здібностей; всім можливість вільного доступу 
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до наявних інтелектуальних ресурсів; стимулювати інтелектуальну діяльність 

особистості шляхом мотивування та заохочення. 

На організаційному рівні завдання державного управління полягають у 

стимулюванні фірм, підприємств, організацій до інноваційної діяльності й 

активного використання інтелектуальних ресурсів шляхом підтримки. 

Наприклад пільгового оподаткування, державного фінансування, залучення 

іноземних інвестицій. 

На державному рівні потрібно визначити напрями розвитку суспільства, 

забезпечити нормативно-правовий захист продуктів інтелектуальної діяльності. 

Сьогодні українське суспільство як ніколи відчуває потребу в нових 

об’єктах інтелектуальної власності: якщо раніше в системі світових 

взаємовідносин переваги мала наявність природних ресурсів, то зараз 

першочерговим стає рівень розвитку людських ресурсів - кваліфікація, 

майстерність, уміння, тобто інтелектуальний ресурс нації (Прокопенко, 2017). 

Належне використання інтелектуальних ресурсів суспільства може бути 

гарантованим тільки через забезпечення належного рівня управління цим 

процесом. Використання інтелектуальних ресурсів у будь-якій соціально-

економічній системі внаслідок незадовільного управління ними неминуче 

зумовить появу некомпетентних, необґрунтованих рішень із використання 

суспільством доступних ресурсів природи, реалізація яких порушуватиме 

«гармонійність», «ефективність», «продуктивність» (Андрушків, 2018). 

Перехід до інноваційної економіки здійснюється за умови використання 

інтелектуального потенціалу нації, постійного розвитку інституту 

інтелектуальної власності, широкомасштабного впровадження в господарський 

обіг результатів творчої праці. На жаль, в Україні на даному етапі розвитку 

відбувається науково-технічне відставання економіки України, зумовлене 

наведеними причинами (Коваленко та Бабміндра, 2018а):  

- відплив інтелектуального потенціалу за межі України;  

- структурні зміни у формі власності підприємств та організацій;  

- недосконала законодавчо-нормативна база України;  
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- низький рівень продуктивності праці; 

- занепад наукової сфери, що є наслідком залишкового її 

фінансування, пріоритетності вирішення, перш за все, теоретичних, а не 

практичних завдань. 

Науково-дослідні установи, попри складності розвитку, проводять 

дослідження на світовому рівні і знаходять інвестиції за межами країни. Ми 

вважаємо, що така тенденція призводить до негативних наслідків,  

тому що умови недостатнього фінансування наукових установ вітчизняними 

джерелами призводить до відпливу кадрів і результатів наукових робіт за межі 

України. 

Більшість науковців вказують на те, що стан інноваційних процесів у 

країні є кризовим і не відповідає рівню промислово розвинутих країн світу. За 

результатами 2017 р. в міжнародному рейтингу за Глобальним індексом 

інновацій Україна посіла 50 місце, піднявшись з 56 позиції 2015 р. Лідерами 

рейтингу 2017-го р. стали Швейцарія, Швеція та Нідерланди. В десятку змогли 

потрапити Фінляндія, Великобританія, США, Сінгапур, Данія,  

Ірландія і Німеччина. Варто зауважити, що провідні країни світу  

займають чільні місця в першій тридцятці рейтингу, періодично  

змінюючи свої позиції та не залишаючи відповідних груп 

 (Гончар, 2018). 

Отже ми пропонуємо свій вид організаційно-економічного механізму 

формування податкової політики підприємств машинобудування (рис. 1.3 ). 

Підтримка та стимулювання розвитку малого бізнесу відноситься до 

пріоритетів податкової політики багатьох розвинених країн, країн, що 

розвиваються, та країн з перехідною економікою. Малий бізнес є невід’ємним 

та необхідним елементом будь-якої макроекономічної господарської системи, 

без якої економіка і суспільство в цілому не зможуть ефективно функціонувати, 

а тим паче – розвиватися. 
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Рис. 1.3. Організаційно-економічний механізм формування податкової 

політики підприємствами машинобудування. 

Примітка: розроблено автором 

 

Зазвичай виділяють наступні переваги малого підприємництва (Шмиголь, 

2017): 

- позитивний вплив на формування конкурентного середовища; 

- забезпечення ефективної зайнятості та самозайнятості населення; 

- динамічність, гнучкість – суб’єкти малого підприємництва 

оперативно реагують на зміну кон’юнктури ринку і займають відносно невеликі 

частки ринку; 

- достатньо висока ефективність з точки зору витрат; 

- забезпечення формування середнього класу. 

Згідно статистиці на 2017 р. в Запоріжжі 23 великих підприємства, 578 

середніх та 13975 малих. (рис. 1.4).  
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Рис. 1.4. Діаграма кількості підприємств в Запорізькому регіоні  

Примітка: побудовано автором згідно (Коваленко та Бабміндра, 2018а)  

 

Ми вважаємо, що один з важелів розвитку підприємств є покращення 

інвестиційно-інноваційної діяльності. 

У 2017 р. до Запорізького регіону прийшло 932 млн.дол.. Головним 

інвестором є Кіпр – 226,9 млн.дол. Від Естоніїї прийшло 30,3 млн.дол., 

Словаччина 19,1 млн.дол., Швейцарія 12,2 млн.дол., Панама 11,4 млн.дол., 

Беліз – 5,7 млн.дол. та інші країни – 626,4 млн.дол (Коваленко та Бабміндра, 

2018а). Динаміку обсягу іноземних інвестицій в Запорізькому регіоні 

зображено на рис. 1.5. 

 

Рис. 1.5. Динаміка зміни обсягу прямих іноземних інвестицій, млн.дол. 

Примітка: побудовано автором згідно (Коваленко та Бабміндра, 2018а)  

 

Нажаль порівнюючи з іншими роками, прилив іноземних інвестицій 

зменшуються. Починаючи з 2014 р. прямі інвестиції стрімко знижуються. Це 

зумовлено нестабільною ситуацією в країні.  
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Тіньова економіка країни є результатом нестабільного податкового 

законодавства. Згідно наукових досліджень міжнародної Асоціації 

дипломованих сертифікованих бухгалтерів (ACCA) Україна у 2017 р. увійшла в 

топ 5 країн з найбільшим рівнем тіньової економіки у світі. Згідно аналізу у 

2017 р. рівень тіньового сектору в України становив 45,16%. Конкуруючою 

країною є Нігерія – 50,73%, потім Україна 45,16%, Шрі Ланка – 39,5%, Росія – 

39,33% та Бразилія – 35,57%. Вчені не тільки розрахували рівень тіньової 

економіки на 2017 р., а й зробили прогноз на 2020 та 2025 рр.. У середньому 

рівень тіньової економіки згідно дослідам повинен бути 45,84%. Країни з 

найменшим рівнем тіньової економіки стали США – 8,2%, Китай – 10,53%, 

Японія – 10,22%, Велика Британія – 11,83% (Девід та Олександра, 2017). 

Незважаючи на всі дослідження, згідно звіту міністерства економічного 

розвитку і торгівлі України рівень тіньової економіки у 2017 р. становив 31%. 

Пік рівня тіньової економіки був у 2014 р. – 43%. Потім був спад у 2015 р.– 

40%, 2016 р.– 35% та у 2017 р. – 31% (Коваленко та Бабміндра, 2018а). 

Такий спад зумовили: 

- збереження відносин макрофінансової стабільності в умовах 

реалізації політики, спрямованої на розширення внутрішнього попиту, а також 

диверсифікації ринків збуту; 

- збереження високого рівня ділової активності бізнесу в умовах 

покращення очікувань та рівня сприйняття українських реформ у світі; 

- зниження інвестиційних ризиків на тлі відносної макрофінансової 

стабілізації та продовження процесів реформування економіки. 

Однак динаміка детінізації стримується проблемами, які негативно 

впливають на розвиток економіки країни. Міністерство економічного розвитку і 

торгівлі України виділила такі проблеми: 

 низька довіра до інститутів влади; 

 збереження значних викликів стабільності фінансової системи 

країни; 
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 наявність непідконтрольних владі територій утворених у ході, 

військової агресії на території країни. 

 

 

Висновки до розділу 1 

 

Відповідно до поставлених у дисертаційні роботі завдань отримано 

наступні результати: 

1. Узагальнені теоретичні підходи щодо визначення сутності поняття 

«податкової політики», надано власне визначення цього економічного терміну. 

Податкова політика – сукупність дій платниками податків щодо законних 

способів оптимізації своїх податкових зобов’язань з метою розширеного 

відтворення основних виробничих фондів. 

2. Розглянуті основні цілі податкової політики: фінансова ціль, яка 

забезпечує потреби усіх рівнів влади для проведення економічної та соціальної 

політики; економічна ціль, яка відповідає за розвиток країни, регіонів, 

муніципальних утворень та окремих суб’єктів господарювання; соціальна ціль 

відповідає за балансування рівнів доходів населення. 

3. Розглянуті принципи оподаткування А. Сміта: кожен повинен брати 

участь в утриманні уряду, такий принцип називають рівномірним розподілом 

податку; податки повинні бути визначені; стягнення податку повинно бути 

зручним для платника; податок не повинен бути великим тягарем для платника 

податків. 

4. Проаналізовано актуальні проблеми податкової політики під час 

кризи, а саме тіньова економіка країни, яка 2018 р. становить 33%. 

Встановлено, що для покращення податкової політики державі потрібно: 

спростити податкове законодавство, адаптувати податковий кодекс до норм ЄС, 

поліпшити відносини між податковими органами та платниками податків. 

5. Сформовано інструменти регулювання і розвитку підприємств, до 

яких віднесено сталий розвиток, екологічне оподаткування і інвестиційно-
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інноваційний розвиток, які забезпечують соціально-економічну стабільність, 

екологічну безпеку і технологічний розвиток для залучення інвестицій і 

забезпечення людей та підприємств необхідними ресурсами. 

6. Проведено аналіз підтримки малого та середнього бізнесу в 

Запорізькому регіоні. Визначено, що рівень прямих іноземних інвестицій з 2016 

р. почав зростати і у 2017 р. сягали 932 млн. дол. 

 

Результати дослідження за розділом 1 опубліковано у працях: 

(Коваленко, 2016а; Коваленко, 2017; Коваленко, 2018a; Коваленко та 

Бабміндра, 2018a).  
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РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ 

ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

 

2.1. Система оподаткування підприємств машинобудування 

 

Ефективна податкова політика підприємства здатна суттєво сприяти 

вдосконаленню методів господарювання, підвищенню рентабельності 

виробництва, зміцненню комерційного розрахунку як основи стійкого 

фінансового стану і стабільної роботи підприємства та виконання ним 

зобов’язань перед бюджетом, банком, контрагентами та стає одним із 

найважливіших завдань управління підприємством у сучасних умовах 

господарювання (Гушан, 2017).  

Система оподаткування підприємств є важливим регулятором економіки 

держави і може стимулювати виробництво і науково-технічний прогрес, 

обмежувати інфляцію. Водночас вона стримує інвестиції, скорочує 

споживання, уповільнює процеси заощаджень та нагромадження. У сучасних 

умовах господарювання податки є суттєвим фактором впливу на фінансово-

господарську діяльність підприємств. Для досягнення визначених фінансових 

аспектів підприємства важливим є процес податкової оптимізації (Святаш, 

2017).  

Вважається, що оптимізація проводиться тільки з метою максимального 

законного зниження податків (її часто навіть називають податковою 

мінімізацією). Але такий підхід не завжди приносить бажані результати. Досі 

немає жодного нормативного документа, який би чітко розмежував поняття 

мінімізації та оптимізації податків. Межа між законною оптимізацією і 

ухиленням від сплати податків визначається методами, які платник податків 

використовує для мінімізації податкових зобов’язань. Оптимізація податкової 

політики дає змогу не тільки зменшити податкові відрахування підприємства, 

але й бути регулятором процесу керування підприємством (Святаш, 2017). 
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Оптимізація податкових платежів передбачає вибір такої податкової 

стратегії, яка б задовольняла підприємство в сфері отримання прибутку, 

необхідного для розвитку виробничої діяльності, найму працівників, 

зацікавлених у результатах своєї праці, та давала б можливість зменшити 

втрати від ризику господарської діяльності. Мінімізація податкового 

навантаження не завжди відповідає стратегічним потребам суб’єкта, тому що 

іноді вигідно не занижувати свою базу оподаткування в силу тих чи інших 

обставин, тому доцільно говорити про оптимізацію податкової політики 

підприємства.  

Важливим при розробці ефективної податкової політики підприємства є 

детальний аналіз податкового і фінансового законодавства, де норми права 

визначені недостатньо коректно або допускається їх різноманітне тлумачення.  

Для оптимізації податкової політики підприємства необхідно враховувати 

одночасно інтереси держави і платників податків. Також необхідне ретельне 

прогнозування можливої реакції податкових органів. При цьому податки – це 

не просто обов`язкові примусові платежі фізичних та юридичних осіб для 

виконання державою її функцій. Із розвитком ринкових відносин частина 

вартості сукупного суспільного продукту, що розподіляється державою за 

допомогою податків, набуває не тільки фіскального, але й економічного 

значення. Втручання держави в економічне життя є однією з причин зміни 

величини оподаткування як в абсолютних сумах, так і відносно сукупної 

вартості національного продукту (Ачкасов, 2014).  

Основними завданнями оптимізації податкової політики підприємства є:  

− дотримання податкового законодавства шляхом правильності 

розрахунку податків, зборів та інших платежів податкового характеру;  

− зведення до мінімуму податкових зобов’язань;  

− збільшення прибутку;  

− розроблення структури взаємовигідних угод із постачальниками і 

замовниками; 
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− ефективне керування грошовими потоками;  

− уникнення штрафних санкцій.  

Із визначених завдань видно, що оптимізація податкових платежів на 

підприємстві відрізняється за змістом від їх мінімізації, це поняття ширше. 

Оптимізація податкової політики підприємства відкриває нові можливості для 

підприємств, у той час як мінімізація передбачає розробку різних заходів щодо 

сплати податків, яка може здійснюватися як на незаконних, так і на законних 

підставах (Святаш, 2017).  

Мінімізація податкових платежів на незаконних підставах надалі, коли ці 

порушення будуть викриті, може призвести до збільшення платежів у вигляді 

штрафів, пені, і це не є оптимізацією податків для підприємства. Тому для 

вибору оптимального варіанта податкових платежів розробляють кілька 

варіантів і обирають найефективніший шляхом порівняння, і окремі заходи 

щодо оптимізації оподаткування повинні здійснюватися у рамках єдиного 

стратегічного плану розвитку й діяльності підприємства. Таким чином, 

податкова оптимізація підприємства — це вибір між різними варіантами 

здійснення фінансово-господарської діяльності і розміщення активів із метою 

досягнення максимально низького рівня податкових зобов’язань, які при цьому 

виникають (Гринчук, 2011).  

Оптимальне рішення передбачає дві складові: податкова мінімізація 

наслідків господарської операції та мінімізація господарських ризиків. Рівень 

податкового ризику характеризується ймовірністю його виникнення і сумою 

таких донарахувань. Найбільша оптимальність визначає ефективність 

пристосування платника податків до існуючих умов оподаткування. 

Оптимальним є те рішення, внаслідок якого вся економічна система 

приводиться в найкращий стан. Для визначення меж оптимізації в конкретних 

випадках важливий пріоритет господарської мети. Також необхідно формувати 

область компромісів, коли розподіл фіскального навантаження задовольняє не 

тільки потреби підприємства, а й потреби держави (Коваленко, 2018c).  
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Основні напрями ефективної податкової політики на підприємстві 

повинні включати такі заходи (Грозний, 2015): 

 - аналіз поточних податкових ризиків (передбачає аналіз системних 

помилок у податковому обліку, перевірка документообігу та забезпечення 

відповідної якості первинних документів);  

- аналіз структури податкових навантажень з урахуванням специфіки 

діяльності підприємства;  

- управління податковими ризиками на рівні фінансового менеджменту 

підприємства (передбачає реструктуризацію дебіторської і кредиторської 

заборгованості; оподаткування злиття та поглинання підприємств; 

прогнозування зовнішніх і внутрішніх податкових ризиків на підприємстві);  

- вибір альтернативних методів оптимізації оподаткування та шляхи їх 

адаптації до специфіки діяльності підприємства в умовах економічної кризи 

(передбачає використання методу заміни податкового суб’єкта, методу заміни 

виду діяльності, методу заміни податкової юрисдикції);  

- розробка нової моделі сплати податків (передбачає включення 

реформування договірної бази підприємства та положень облікової політики 

підприємства для цілей податкового планування (всі положення, що містяться в 

обліковій політиці, мають податкові наслідки і дають змогу оптимізувати 

податкові платежі);  

- розробка механізмів оптимізації, що дадуть змогу регулювати розміри 

сплати податків для створеної моделі (передбачає зниження бази 

оподаткування, перенесення бази оподаткування на інші суб’єкти та 

відстрочення терміну виникнення податкових зобов’язань). 

Для проведення оцінки ефективності використання податкової політики 

підприємства ми виконаємо аналіз податкового навантаження. Податкове 

навантаження регулюється завдяки податковій політиці держави, якісною 

характеристикою будь-якої системи оподаткування та реалізується на таких 

наступних рівнях: 

1) перший - податковий тиск безпосередньо податкових важелів; 
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2) другий - податковий тиск всієї сукупності податків; 

3) третій - використання механізму пільг платниками, надання 

пільгових кредитів, дотацій, при цьому податковий тиск переміщується з одних 

платників податків на інших; 

4) четвертий - використання податкової техніки, при якій посилюється 

податковий тиск на платника податку (наприклад, авансовані платежі, які 

передбачають сплату податку платником до моменту отримання результатів 

його господарської діяльності) (Загородній та Оліхівський, 2015). 

На мікрорівні під податковим навантаженням розуміють загальну 

кількість усіх податків, зборів та інших обов'язкових платежів у вартісному 

вираженні, які суб'єкт господарювання повинен сплатити до бюджетів усіх 

рівнів згідно з чинним податковим законодавством (Червінська, 2014). 

Згідно з «Методичними рекомендаціями щодо складання плану-графіка 

проведення документальних планових перевірок суб'єкта господарювання», 

розрахунок рівня податкового навантаження проводиться на основі визначення 

двох податків, а саме податок на прибуток та податок на додану вартість. 

Але для більш розширеного аналізу можуть використовуватись податкове 

навантаження при використанні податкових пільг, податкове навантаження на 

величину витрат виробництва і обігу та на виручку від реалізації. 

Податок на прибуток підприємств - це прямий податок, сплачуваний 

підприємствами з прибутку, одержаного від реалізації продукції (робіт, послуг), 

основних фондів, нематеріальних активів, цінних паперів, валютних цінностей, 

інших видів фінансових ресурсів та матеріальних цінностей, а також із 

прибутку від орендних операцій, роялті та від позареалізаційних операцій. У 

світовій практиці податок на прибуток є однією з основних частин бюджету у 

будь-якій країні (Податковий кодекс, 2010).  

Підприємство є платником податку на прибуток, так як воно здійснює 

діяльність, яка спрямована на отримання прибутку. Прибуткове оподаткування 

підприємств спричиняє серйозний вплив на розвиток підприємництва, оскільки 

воно може як стимулювати, так і дестимулювати його розвиток. Податок на 
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прибуток підприємств, крім великого фіскального значення, має й широкі 

можливості для регулювання і стимулювання підприємницької діяльності. Цей 

вплив може здійснюватися як завдяки диференціації ставок оподаткування по 

різних видах діяльності, так і завдяки наданню пільг у виробництві 

пріоритетних товарів. Але в нашій країні можливості щодо використання 

податку на прибуток як регулюючого фактору дещо обмежено його великим 

бюджетним значенням, внаслідок чого і застосовується єдина ставка податку на 

прибуток підприємств (Святаш, 2017).  

Сьогодні податок на прибуток підприємств - один із найвагоміших із 

групи прямих податків у податковій системі України. Цей податок має 

двозначний характер: з одного боку, він, як частина податкової системи, 

виступає специфічною формою виробничих відносин, у чому складається його 

суспільний зміст і з іншого боку, є частиною національного доходу держави в 

грошовій формі, що характеризує його матеріальний зміст. В умовах західної 

демократії прибуткове оподатковування має, насамперед, політичні переваги 

(Лєгостаєва, 2016). 

Податок на прибуток – продукт цілої епохи економічного і політичного 

розвитку суспільства, фіскальний інститут, властивій високій культурі 

державності зі витонченим механізмом функціонування, що потребує від 

платників і збиральників осмисленого відношення до своїх прав і обов'язків. 

Історія цивілізації свідчить, що в різні періоди розвитку суспільства вводились 

різноманітні податки. Спочатку податки існували у вигляді безсистемних 

платежів, що носили переважно натуральну форму. З 1898 р. була введена 

система промислового податку за 4 класами місцевості та за розрядами 

підприємств. Був встановлений додатковий промисловий податок з капіталу і 

процентний збір з прибутків акціонерних та інших підприємств (0,15% від суми 

основних фондів) (Лєгостаєва, 2016).  

У 1918 р. податкова політика України складалась із 4-х прямих 

(поземельний податок, основний промисловий податок, податок на приріст 

прибутку, податок на нерухоме майно) та 4-х непрямих податків. Проте 
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наповнення дохідної частини бюджету українського казначейства за рахунок 

прямих податків було дуже «незначним». Прибутковий та промисловий 

збиралися дуже важко. Прибутковий податок із споживчої кооперації та 

господарських органів громадських організацій був введений в 1923 р. Він 

сплачувався щоквартально із балансового прибутку за ставкою 35 % для 

споживчої кооперації і 25 % - для господарських органів громадських 

організацій. В Україні цей податок почали застосовувати з 1991 р., проте в 

окремі періоди перевага надавалась податку на доходи. Підтвердженням цього 

є розвиток податкового законодавства України в 1991 - 1995 рр. Протягом 

цього періоду відповідний фінансово-правовий акт неодноразово 

удосконалювався, вносилися певні корективи в об'єкт оподаткування 

(Слав’янська, 2005). 

Існувало дві точки зору: одна – щодо оподаткування доходу, інша — 

прибутку. Прихильники першої вбачали в податку на прибуток одну із причин 

нестабільності надходжень до бюджету, можливість ухилення від 

оподаткування тощо. Інші, навпаки, надавали перевагу саме такому податку і 

вказували на його значні переваги як у фіскальному, так і в регулювальному 

планах. На основі вище зазначеного можна зробити висновок, що вітчизняні 

реалії податку на прибуток мають свої особливості і свою історію. Аналіз 

історичних передумов оподаткування прибутку дає можливість виділити шість 

етапів становлення та розвитку податку на прибуток підприємств в Україні. За 

результатами податкової реформи в Україні було суттєво змінено порядок 

справляння податку на прибуток підприємств, що позначилось на особливостях 

функціонування даного податку та його фіскальному значенні. Відповідно, 

ключовою зміною механізму оподаткування прибутку в Україні стало 

запровадження нового принципу визначення податку на прибуток, який 

обчислюється виходячи із бухгалтерського фінансового результату (відповідно 

до національних П(С)БО або МСФЗ), та підлягає коригуванню на так звані 

податкові різниці (Швабій, 2009).  
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Ставка податку на прибуток в останні роки залишається незмінною (18%) 

і є однією із найнижчих у Європі. Динаміка зміни відсоткової ставки податку на 

прибуток підприємств в Україні. Досить цікавим є досвід США, де податок на 

прибуток корпорацій стягується за шкалою: перші 50,0 тис. дол. – 15%, за 

подальші 25,0 тис. дол. – 25%, і лише на суму, що перевищує 75,0 тис. дол. – 

становить 40%. Податковим періодом є рік. Але сплата здійснюється чотири 

рази на рік. У цьому разі застосовуються оціночні платежі. Суть їх полягає в 

тому, що підприємство попередньо оцінює можливі річні доходи, витрати та 

пільги і визначає мінімальну суму платежу. Ця сума сплачується до бюджету 

рівними частками до 12 квітня, 12 червня і 12 грудня поточного року. У 

Великобританії розмір податку на прибуток дорівнює 33%. Але для малих 

підприємств застосовується зменшена ставка – 25%. Причому малі 

підприємства визначаються за ознакою розміру отриманого прибутку. При 

визначенні прибутку до оподаткування від валових доходів віднімаються всі 

витрати, пов'язані з науково-дослідними роботами. Нафтодобувні підприємства, 

навпаки, крім податку за основною ставкою, вносять до бюджету ще 50% 

доходу, який у них залишається. У більшості країн світу податок на прибуток 

корпорацій коливається в межах 20–30%. Хоча, останнім часом чітко 

спостерігається тенденція до зниження базової ставки (Коваленко, 2018d).  

Податок на додану вартість є непрямим податком, який сплачується з 

новоутвореної вартості. Найширше застосування він має в країнах Європи та 

колишніх країнах Радянського Союзу. У різних країнах застосовується аналог 

цього податку — податок з продажів або на споживання (США, Канада), 

податок з обороту (який застосовувався в Радянському Союзі). У бюджетах 

країн, де цей податок існує, він становить 20%—28% (Хом’як, 2010). 

Вперше цей податок був застосований у Франції в 1954 p., як 

альтернатива існуючого то того часу податку з обороту. З 1967 р. він 

поширився на всі країни Західної Європи. В подальшому цей податок став 

головною вимогою при вступі будь-якої країни в склад Європейського Союзу. 
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Цей податок сплачується з частини, яка додається підприємством до ціни 

виробу (Хом’як, 2010). 

Згідно з чинним законодавством України суб'єктом оподаткування є всі 

особи, які здійснюють виробництво та реалізацію товарів на всій території 

держави всіх форм власності, у тому числі і підприємства з іноземними 

інвестиціями, а також особи, які ввозять товари на митну територію України 

або отримують їх від нерезидентів, виконують роботи або надають послуги, 

крім осіб, які не зареєстровані як платники ПДВ або які звільненні від його 

сплати. Не сплачують цей податок особи, які мають за визначений термін в 

останні дванадцять місяців оборот, менший ніж 300 тис. грн. (Податковий 

кодекс, 2010). 

База оподаткування ПДВ складається з операцій по продажу товарів 

(робіт, послуг), які визначаються виходячи, з договірної (контрактної) вартості, 

які розраховуються за вільними або регульованими цінами (тарифами) з 

урахуванням акцизного збору, ввізного мита, інших загальнодержавних 

податків та зборів (обов'язкових), платежів, за винятком податку на додану 

вартість, яка входить в ціну товарів (робіт, послуг) згідно з законами України з 

питань оподаткування. Якщо проводяться товарообмінні (бартерні) операції або 

здійснюються операції з безоплатної передачі товарів (робіт, послуг) та 

натуральні виплати у рахунок оплати праці фізичним особам (працівникам 

підприємства), база оподаткування визначається, виходячи з фактичної ціни 

операції, але не нижчої ніж звичайна (Хом’як, 2010). 

До позитивного можна віднести те, що податок на додану вартість займає 

достатньо високу питому вагу в Державному бюджеті країни. Цей непрямий 

податок сплачують підприємства всіх форм власності, які займаються будь-

якою підприємницькою діяльністю (за винятком тих, хто має пільги по його 

сплаті). Ставка податку пропорційна і фіксована для всіх платників податку і в 

Україні має стабільний характер протягом декількох років. По цьому податку є 

багато пільг у вигляді пільгової ставки оподаткування та звільнення від сплати 

цього податку. Це стосується, в першу чергу, експортерів товарів, операцій по 
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реалізації лікарських засобів, товарів дитячого асортименту, при реалізації 

зошитів, друкарської продукції тощо. Пільги по податку на додану вартість 

дозволяють державі стимулювати розвиток різних галузей національної 

економіки, в розвитку яких держава зацікавлена і які носять соціальну 

спрямованість. Строки сплати цього податку залежать від річного обсягу 

діяльності платника податку та розміру сплати цього податку. З урахуванням 

того, що цей податок сплачують всі підприємства, через які проходить цей 

виріб, він стримує розширення кола посередників, які збільшують ціну виробів, 

і таким чином сприяє оптимізації ланок товароруху (Гриньов, 2014).  

Негативна сторона податку на додану вартість – це недосконале 

(нестабільне) законодавство. До нього постійно вноситься багато змін та 

доповнень. Весь податковий тягар по сплаті цього податку перекладено на 

споживачів, хоча юридично платники податку — юридичні особи. Достатньо 

складна методика розрахунку цього податку, особливо при експорті товарів за 

кордон та відшкодуванні повернення його з бюджету (Фрадинський, 2010). 

Сплата цього податку в деяких випадках може стримувати розвиток 

вітчизняної підприємницької діяльності, зацікавлює в розвитку імпорту товарів 

з-за кордону, особливо коли товар не дуже конкурентоспроможний. Цьому 

сприяє також те, що податок на додану вартість справляється і в тих галузях, 

які є добувними та постачають, головним чином, сировину та матеріали. При 

розрахунку податку його сума визначається при настанні однієї з двох подій: це 

або дата списання коштів з банківського рахунку платника податку в оплату 

товарів (робіт, послуг), дата виписки відповідного рахунку (товарного чека); 

або дата отримання податкової накладної, що засвідчує факт придбання 

платником податку товарів (робіт, послуг) (Фрадинський, 2010). 

Податкове навантаження з податку на прибуток визначається за такою 

формулою 2.1 (Лютий, 2009): 

 

ПНПнП% =  *100%,                                              (2.1) 
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де ПНпнп - податкове навантаження з податку на прибуток, %;  

ПнП - податок на прибуток, тис. грн; 

Д- доходи підприємства з усіх видів діяльності, тис. грн. 

Податкове навантаження з податку на додану вартість визначається таким 

чином (формула 2.2) (Лютий, 2009): 

 

ПНпдв% = *100% ,                                            (2.2) 

 

де ПНпдв - податкове навантаження з податку на додану вартість, %; 

ПДВ - податок на додану вартість, тис. грн;  

ОП - обсяги постачання (без податку на додану вартість), тис. грн. 

Проте розрахунок цих показників не враховує податкове навантаження 

загалом, оскільки береться до уваги тільки два види податків. Інші податкові 

платежі займають значну частку в загальній сукупності податкових платежів. 

Зокрема необхідно враховувати єдиний соціальний внесок, що включається у 

витрати підприємства і змінюється в межах 36,3-49,7 % нарахувань на фонд 

оплати праці. Для визначення такого показника можна застосовувати формулу 

2.3 (Лютий, 2009): 

 

ПН%= *100%,                                                (2.3) 

 

де ПП- сума податкових платежів, тис. грн;  

ДВ - додана вартість, тис. грн. 

Цей показник показує, яка частина створеної підприємством доданої 

вартості припадає на сплату податків та використовується для підрахунку по-

даткового тиску на конкретне підприємство або галузь. 

За цими формулами зробимо аналіз податкового навантаження 

підприємств  за 2012-2017 рр. (табл. 2.1). 



 

Таблиця 2.1 

Динаміка сплати податкових платежів на промислових підприємствах за 2012-2017 рр., тис. грн. 

№ п/п Показники Період Відхилення, % 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2016-2015 2017-2016 

АТ «Мотор Січ» 

1 Податок на прибуток 72580 37873 47873 216185 1922907 478448 789,47 -75,11 

2 Податок на додану вартість 15155 8742 14046 8650 5204 7076 -39,83 35,97 

3 Інші податкові збори 154948 1555056 202681 294473 550365 458883 86,90 -16,62 

4 Всього податків і зборів 244695 1603684 266614 521323 2480492 946424 375,81 -61,84 

ПрАТ «Запоріжтрансформатор» 

1 Податок на прибуток 208398 341023 40783 0 0 0 - - 

2 Податок на додану вартість 0 0 0 18626 33638 39675 80,59 17,94 

3 Інші податкові збори 41610 53321 455708 397419 57363 67020 -85,56 16,83 

4 Всього податків і зборів 252020 396357 498505 418060 93017 108712 -77,75 16,87 

ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат» 

1 Податок на прибуток 42342 699 0 0 0 0 - - 

2 Податок на додану вартість 0 0 0 0 0 0 - - 

3 Інші податкові збори 1378 3153 14528 0 0 0 - - 

4 Всього податків і зборів 43720 3852 14528 0 0 0 - - 

ПрАТ «Запорізький автомобілебудівний завод» 

1 Податок на прибуток 6 6 6 0 0 0 - - 

2 Податок на додану вартість 8 87846 5642 159 1935 0 1116,98 - 

3 Інші податкові збори 0 18199 37687 41475 57027 43110 37,49 -24,40 

4 Всього податків і зборів 14 106051 43335 41634 58962 43110 41,62 -26,89 

Примітка: побудовано автором на основі (Офіційний сайт АТ «Мотор Січ»; Офіційний сайт ПрАТ «Запоріжтрансформатор»; 

Офіційний сайт ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат»; Офіційний сайт ПрАТ «Запорізький автомобілебудівний завод») 
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Робимо висновок, що податкові платежі на АТ «Мотор Січ» статистично 

різко змінювались. Так податок на прибуток у 2013 р. зменшився на 48%, 

порівняно з 2012 р. А у 2016 р. він збільшився в 9 разів. Загальна сума 

податкових платежів також різко змінювалась. Так велике зростання було у 

2013 р. в 6 разів порівняно з 2012 р. Така зміна була через зростання інших 

податкових платежів. 

Опираючись лише на аналіз цих показників ми бачимо, що податковий 

менеджмент працює не ефективно, адже стрімкі зростання таких витрат 

призводять до істотного спаду прибутку підприємства. 

На ПрАТ «Запоріжтрансформатор», починаючи з 2014 р., видатки 

податку на прибуток дорівнювали 0. Прибуток у підприємства був, відсутність 

видатків податку на прибуток означає, що підприємство або не вказало на 

видатки або використовує податкові пільги. Починаючи з 2015 р. з’явилися 

видатки податку на додану вартість. Сума податкових платежів постійно 

змінювалась. У 2014 р. був пік податкових платежів. На це вплинули інші 

податкові збори. З 2015 р. інші податкові збори та сума податкових платежів 

почала знижуватись.  

На ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат» у 2013 р. податок на 

прибуток впав в 60 разів. Далі з 2014 по 2017 рр. податок на прибуток 

дорівнював 0 грн. Податок на додану вартість з 2012 по 2017 рр.  

дорівнював 0. Робимо висновок, що підприємство або не вказувало  

суму або використовує податкові пільги. Інші податкові збори у 2013 р. 

знизилися, однак у 2014 р. зросли. Усі види податків з 2015 по 2017 рр. 

дорівнюють 0 грн. 

На ПрАТ «Запорізький автомобілебудівний завод» податок на прибуток 

був пасивним з 2012 по 2014 рр. З 2015 і по 2017 рр. податок на прибуток 

дорівнював 0 грн. 

Податок на додану вартість у 2013 р. був найбільшим. У 2014 р. був 

різкий спад. У 2017 р. податок на додану вартість дорівнював 0 грн. 

Підставимо показники у формули та проаналізуємо коефіцієнти, які 

позначені у табл. 2.2.  
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Таблиця 2.2 

Коефіцієнти податкового навантаження за 2013-2017 рр., тис. грн. 

№ 

п/п 
Показники 

Періоди Відхилення, % 

2013 2014 2015 2016 2017 2016/2015 2017/2016 

АТ «Мотор Січ» 

1 ПНпнп 0,27 0,45 1,56 18,23 3,16 1068,59 -82,66 

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

3 ПН% 44,43 5,11 5,84 38,71 11,18 562,84 -71,11 

ПрАТ «Запоріжтрансформатор» 

1 ПНпнп 12,55 2,97 0 0 0 - - 

2 ПНпдв 0 0 1,70 1,43 1,72 -15,88 20,27 

3 ПН% 42,52 114,71 159,76 8,03 11,98 -94,97 49,19 

ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат» 

1 ПНпнп 0,15 0 0 0 0 - - 

2 ПНпдв 0 0 0 0 0 - - 

3 ПН% 6,38 1,54 0 0 0 - - 

ПрАТ «Запорізький автомобілебудівний завод» 

1 ПНпнп 0,00031 0,00042 0 0 0 - - 

2 ПНпдв 5,038 0,42 0,03 0,38 0 - - 

3 ПН% 54,47 27,54 20,06 84,95 161,78 323,48 90,44 

Примітка: побудовано автором на основі (Офіційний сайт АТ «Мотор Січ»; 

Офіційний сайт ПрАТ «Запоріжтрансформатор»; Офіційний сайт ПрАТ «Запорізький 

абразивний комбінат»; Офіційний сайт ПрАТ «Запорізький автомобілебудівний завод») 

 

Ми бачимо, що податковий тягар мав пік на АТ «Мотор Січ» у 2013 р. 

(44,43%) та 2016 р. (38,71%). У 2017 р. він стрімко спав та був 11,18%, а у 2014 

та 2015 рр. показник податкового навантаження був мінімальний 5,11% та 

5,84%. Це означає, що податкова політика підприємства працює на середньому 

рівні, адже стрімкі зростання все ж бувають. 

Податкове навантаження на ПрАТ «Запоріжтрансформатор» починаючи з 

2013 р. зростає. Пік був у 2015 р. і дорівнював 159,76%. У 2016 р. був різкий 

спад і податкове навантаження дорівнювало 8,03%. У 2017 р. коефіцієнт виріс 

на 3,95%.  

На ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат» податкове навантаження на 

підприємстві стрімко знижується. У 2013 р. рівень податкового навантаження 

був 6,38%. У 2014 р. рівень знизився на 4,84% і дорівнює 1,54%. З 2015 по 2017 

рр. рівень податкового навантаження дорівнював 0. 

На ПрАТ «Запорізький автомобілебудівний завод» податкове 
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навантаження у 2014 р. знизилося на 26,93% порівняно з 2013 р. У 2015 р. 

податкове навантаження знизилося на 7,48% порівняно з 2014 р. У 2016 р. він 

виріс на 64,89%. А у 2017 р. рівень податкового навантаження виріс на 76,83%. 

Таке зростання податкового навантаження означає, що податковий 

менеджмент підприємства працює не раціонально і рівень податкової політики 

підприємства дуже низький. 

Підприємству потрібно дослідити видатки на кожен податок і знайти 

шляхи зниження його рівня.  

Слід відзначити, що в Україні є проблема штучного заниження прибутку 

підприємств для уникнення сплати податку на прибуток. Тим самим 

підприємства позбавляють себе можливості отримання кредитних ресурсів в 

фінансових установах (банках). 

Надмірне податкове навантаження є однією з основних причин, яка 

змушує платників податків вдаватися до податкової оптимізації з метою 

зменшення податкового тягаря, оскільки рівень податкового навантаження на 

платника податків є основним чинником схилення платника податків в сторону 

оптимізації оподаткування. Під оптимальним рівнем податкового навантаження 

розуміють рівень, при якому платники податків, відносно до своєї 

платоспроможності, згодні платити встановлені державою податкові платежі, 

одержуючи від держави якісні суспільні блага (Грицюк 2013).  

Показник податкового навантаження на рівні підприємства відіграє 

важливу роль в економіці підприємства. Чинні законні способи зниження 

податкового тягаря, як правило, ґрунтуються на виборі господарської тактики й 

стратегії, стимульованих державою через зниження податків і відрахувань; 

виконанні правил бухгалтерського обліку, що дозволяють скоротити 

оподатковувані статті витрат; дотриманні нормативів, що беруть участь у 

зменшенні оподатковуваного прибутку (Лєгостаєва, 2016).  

Розробка механізму оптимізації податкового навантаження базується на 

вивчені мікроекономічних факторів. До таких факторів можна віднести вибір 

системи оподаткування (загальна або спрощена), місцезнаходження, масштаби 

та вид діяльності підприємства, структуру податкових витрат, рівень 



88 

 

прибутковості, кількість працівників тощо. На початку створення підприємства 

доцільно акцентувати увагу на виборі системи оподаткування. Згідно статті 291 

ПКУ підприємство може обрати спрощену систему оподаткування, сплачуючи 

тільки єдиний податок та оптимізуючи податкові витрати. Але дана система 

накладає ряд обмежень щодо доходу, видів діяльності та кількості найманих 

працівників, що унеможливлює її використання для великих виробничих 

підприємств. Вибір місцезнаходження при створенні підприємства дає змогу 

звільнитися або зменшити податкові зобов’язання шляхом реєстрації фірми у 

економічних зонах з пільговими режимами оподаткування (Коваленко, 2016b).  

При здійсненні заходів щодо зниження податкового тягаря варто мати на 

увазі, що зменшення податкових платежів — не ціль, а спосіб поліпшення 

фінансового стану й підвищення інвестиційної привабливості організації. 

Особливо для акціонерних товариств і товариств із обмеженою 

відповідальністю чистий прибуток є головним критерієм інвестиційної 

привабливості. Від чистого прибутку таких організацій прямо залежать 

можливі виплати інвесторам і рівень котирування їхніх акцій на фондових 

біржах. Тому вживати заходів до зниження податків доцільно тільки в тому 

випадку, якщо розрахунки показують, що це дає приріст чистого прибутку. 

Неприпустимим є зменшення податків ціною погіршення фінансового стану 

(Коваленко, 2019a). 

Отже, податкова система України недосконала і має проблеми, які 

потребують негайного вирішення. Стягування податків в Україні є достатньо 

високим і гальмує розвиток економіки, а це створює загрозу для економічної 

безпеки держави. 

Важливим завданням є оптимізація податкового навантаження на 

підприємстві. Необхідно віднайти рівновагу між тягарем і вигодами 

оподаткування, між примусом і свідомим вибором сплати податків та зборів, 

тобто забезпечити баланс потреб і можливостей держави і громадян, 

публічними і приватними інтересами. Для цього необхідне (Коваленко, 2018b): 

1) Зменшення податкового навантаження на суб'єкти оподаткування 

завдяки поступовому зниженню податкових ставок та розширення баз їх 
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оподаткування. Зростання надходжень до бюджету має здійснюватися за 

рахунок збільшення платників податків та розширення податкової бази. 

2) Збільшення податкової бази доцільно проводити із значної кількості 

ефективних податків. 

3) Покращення системи податкового адміністрування податків та 

зборів, забезпечення її прозорості. 

4) Помірне зниження і рівномірність розподілу податкового 

навантаження між платниками залежно від виду діяльності. 

5) Вдосконалення систем податкового контролю, які запобігали б 

ухиленню платниками сплати податкових платежів. 

6) Зменшення та ефективне використання податкових пільг, які дуже 

часто лобіюють інтереси зацікавлених осіб. Зниження загальної  

кількості податкових пільг сприятиме формуванню справедливої податкової 

системи. 

7) Створення умов для активізації інвестиційних та інноваційних 

процесів у пріоритетних галузях економіки. Збільшення кількості інвестицій у 

господарську діяльність підприємств розширить масштаби їх діяльності та 

доходи суб'єктів господарювання. Зростання доходів призведе до збільшення 

ВВП і зменшення податкового навантаження. 

 

 

2.2. Оцінка впливу податків на діяльність підприємств 

 

Податкова політика підприємств впливає на фінансовий результат 

підприємств, завдяки прямим і непрямим податкам. В Україні податки постійно 

змінюються і податковий тягар зростає, через це підприємства шукають шляхи 

його оптимізації як законним, так і незаконним способом. Саме тому аналіз 

фінансової діяльності підприємств є актуальним. Для проведення оцінки стану 

діяльності підприємств машинобудування виконаємо аналіз показників 

фінансового стану підприємств, який дасть змогу оцінити вплив податків на 

діяльність підприємств (табл. 2.3).  



 

Таблиця 2.3 

Показники структури майна промислових підприємств за 2011-2017 рр., тис .грн. 

№ 

п/п 
Показники 

Період Відхилення,% 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2016/2015 
2017/201

6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

АТ «Мотор Січ 

1 Необоротні активи 
254366

1 

446206

0 
4893167 

534295

7 
6043615 6830689 7635917 13,02 11,79 

2 Запаси 881974 
138122

5 
5490054 

722412

2 

1053327

2 

1319278

1 

1436560

1 
25,25 8,89 

3 
Дебіторська заборгованість за товари, 

роботи, послуги 
415548 427563 454668 893798 910190 1125428 3195027 23,64 183,89 

4 Грошові кошти та їх еквіваленти 89529 146794 456811 950503 1273420 2352855 2756289 84,77 17,15 

5 Витрати майбутніх періодів 12924 0 0 0 0 0 0 - - 

6 Інші оборотні активи 152746 69298 95243 78049 40855 110351 88081 170,10 -20,18 

7 
Необоротні активи, утримані для 

продажу, для продажу та групи вибуття 
0 1223 954 10130 11539 110 338 -99,05 207,27 

ПрАТ «Запоріжтрансформатор» 

1 Необоротні активи 
173969

2 

177590

9 
2121369 

237938

2 
2339579 2236207 2428557 -4,42 8,60 

2 Запаси 210884 138257 362073 235248 235482 727158 923377 208,79 26,98 

3 
Дебіторська заборгованість за товари, 

роботи, послуги  
776358 

127441

0 
476602 379946 531825 295430 234618 -44,45 -20,58 

4 Грошові кошти та їх еквіваленти 114393 61622 79981 96394 103313 514433 722658 397,94 40,48 

5 Витрати майбутніх періодів 21060 34508 41869 34633 4199 9864 19750 134,91 100,22 

6 Інші оборотні активи 40887 313 12833 767 162 6764 2058 4075,30 -69,57 

7 
Необоротні активи, утримані для 

продажу, для продажу та групи вибуття 
0 0 0 0 0 0 0 - - 

ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат» 

1 Необоротні активи 186523 177802 170387 167522 139444 146540 242159 5,09 65,25 
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Продовження табл. 2.3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2 Запаси 50268 138257 103065 155048 213917 201517 158785 -5,79 -21,21 

3 
Дебіторська заборгованість за товари, 

роботи, послуги  
12320 45704 8432 40361 76802 6726 64121 -91,24 853,33 

4 Грошові кошти та їх еквіваленти 571 809 4021 12544 12318 26105 61826 111,92 136,84 

5 Витрати майбутніх періодів 102 0 1660 0 0 0 0 - - 

6 Інші оборотні активи 1651 122 0 294 189 994 13996 425,93 1308,05 

7 
Необоротні активи, утримані для 

продажу, для продажу та групи вибуття 
0 0 0 0 0 0 0 - - 

ПрАТ «Запорізький автомобілебудівний завод» 

1 Необоротні активи 
188619

8 

184399

9 
1798463 824694 816497 801230 786162 -1,87 -1,88 

2 Запаси 491053 500908 481136 224186 358140 157702 155693 -55,97 -1,27 

3 
Дебіторська заборгованість за товари, 

роботи, послуги 
274537 489238 888762 259474 271938 13223 42263 -95,14 219,62 

4 Грошові кошти та їх еквіваленти 6115 228393 224354 161547 6985 8731 3450 24,99 -60,49 

5 Витрати майбутніх періодів 120 15528 278 10211 412 203 129 -50,73 -36,45 

6 Інші оборотні активи 63393 3038 3097 331 40 6 2194 -85 36466,67 

7 
Необоротні активи, утримані для 

продажу, для продажу та групи вибуття 
5970 4264 0 0 206 79 79 -61,65 0 

Примітка: побудовано автором на основі (Офіційний сайт АТ «Мотор Січ»; Офіційний сайт ПрАТ «Запоріжтрансформатор»; 

Офіційний сайт ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат»; Офіційний сайт ПрАТ «Запорізький автомобілебудівний завод») 
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Аналіз показує, що на підприємстві АТ «Мотор Січ» запаси в 2016 р. 

зросли на 25,25%, а в 2017 р. на 8,89%. На ПрАТ «Запоріжтрансформатор» 

також бачимо тенденцію до збільшення запасів. Так у 2016 р. рівень запасів 

виріс на 208,79%, а у 2017 р. на 26,98%. 

Тенденція збільшення запасів підприємства може означати про втрату 

частини споживачів, збільшення виробництва та неефективне використання 

запасів. 

На підприємствах ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат» та 

ПрАТ «Запорізький автомобілебудівний завод» ситуація протилежна. На 

підприємстві ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат» рівень запасів у 2016 р. 

впав на 5,79%, а у 2017 р. на 21,21%. На ПрАТ «Запорізький 

автомобілебудівний завод» рівень запасів у 2016 р. впав на 55,97% та на 1,27% 

у 2017 р. 

Така тенденція спаду запасів говорить про неефективне розпорядження 

запасами і сигналізує про маркетингові ризики. 

Також бачимо на АТ «Мотор Січ», ПрАТ «Запоріжтрансформатор», 

ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат», збільшення необоротних активів. 

Так на АТ «Мотор Січ» у 2017 р. необоротні активи збільшилися на 11,79%, на 

ПрАТ«Запоріжтрансформатор» збільшилися на 8,60%, на ПрАТ «Запорізький 

абразивний комбінат» збільшилися на 62,25%. 

На ПрАТ«Запорізький автомобілебудівний завод» необоротні активи у 

2017 р. зменшилися на 1,88%. Дана тенденція невелика, однак це говорить про 

погіршення матеріально-технічного устаткування. Отже підприємство потребує 

оновлення адже це підвищить обсяг виробництва продукції. 

На підприємствах АТ «Мотор Січ», ПрАТ «Запорізький абразивний 

комбінат», ПрАТ «Запоріжтрансформатор» у 2017 році частка грошових коштів 

збільшилася, а на ПрАТ«Запорізький автомобілебудівний завод» зменшилася у 

2017 році на 60%, що зменшує платоспроможність підприємства. 

Відобразимо структуру джерел майна промислових підприємств за 2011-

2017 рр. (табл. 2.4).  
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Таблиця 2.4 

Показники структури джерел майна промислових підприємств за 2011-2017 рр., тис. грн. 

№ 

п/п 
Показники 

Період Відхилення % 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2015/2016 2017/2016 

АТ «Мотор Січ» 

1 Власний капітал 5108798 7614479 9242542 10762429 14234040 16252316 19381433 14,18 19,25 

2 
Довгострокові зобов'язання 

і забезпечення 
83200 180000 1408659 1829504 1246200 3176212 3742269 154,87 17,82 

3 
Поточні зобов'язання і 

забезпечення 
2452099 2581484 2544909 3987521 5276301 5697126 6119755 7,98 7,42 

ПрАТ «Запоріжтрансформатор» 

1 Власний капітал 1064385 996027 368922 1700450 4374053 -5315066 -5605161 -221,51 -5,46 

2 
Довгострокові зобов'язання 

і забезпечення 
159796 58403 104965 144473 147299 145004 3858455 -1,56 2560,93 

3 
Поточні зобов'язання і 

забезпечення 
2542277 2854372 3089428 5178241 7945190 9247317 6286038 16,39 -32,02 

ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат» 

1 Власний капітал 242254 240876 237377 247587 240835 239409 307613 -0,59 28,49 

2 
Довгострокові зобов'язання 

і забезпечення 
6378 5969 21359 18484 16461 20400 24403 23,93 19,62 

3 
Поточні зобов'язання і 

забезпечення 
94680 119464 132549 113310 210762 269837 303597 28,03 12,51 

ПрАТ «Запорізький автомобілебудівний завод» 

 Власний капітал 1887759 1760670 1734610 -1205602 -2401178 -3003987 -3340489 25,10 11,20 

 
Довгострокові зобов'язання 

і забезпечення 

1089834 409641 987679 1363397 2123059 2530889 2464691 19,21 -2,61 

 
Поточні зобов'язання і 

забезпечення 

1178839 1599689 1236847 1660027 1869921 1584874 1952021 -15,24 23,17 

Примітка: побудовано автором на основі (Офіційний сайт АТ «Мотор Січ»; Офіційний сайт ПрАТ «Запоріжтрансформатор»; 

Офіційний сайт ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат»; Офіційний сайт ПрАТ «Запорізький автомобілебудівний завод») 
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Ми бачимо, що на АТ «Мотор Січ» спостерігається, починаючи з 2009 р., 

позитивне збільшення всіх видів джерел. Так власний капітал у  

2016 та 2017 рр. зріс на 14,18% і 19,25% відповідно, довгострокові  

зобов'язання і забезпечення зросли на 154,87% (2016 р.) і 17,82%  

(2017 р.), поточні зобов'язання і забезпечення зросли на 7,98% у 2016 р.  

та на 7,42% у 2017 р. Рівень довгострокових зобов'язання і  

забезпечення у 2016 р. зменшилися на 1,56% і зросли у 25  

разів в 2017 р.  

ПрАТ «Запоріжтрансформатор» має тенденцію зменшення власного 

капіталу на 221,51% (2016 р.) і 5,46% (2017 р.). Така тенденція говорить про 

зниження ліквідності підприємства та його та про його  

незахищеність, протилежну тенденцію мають поточні зобов'язання і 

забезпечення. Даний показник у 2016 р. виріс на 16,39% та знизився на 32,02% 

у 2017 р. 

На ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат» рівень власного капіталу у 

2016 році мав спад на 0,59%, у 2017 р. виріс на 28,49%.  

Довгострокові зобов'язання і забезпечення мають тенденцію  

до зростання 23,93% (2016) та 19,62% (2017). Поточні зобов'язання і 

забезпечення також мають тенденцію зростання на 28,03% у 2016 р. та на 

12,51% у 2017 р. 

Власний капітал на ПрАТ «Запорізький автомобілебудівний завод» у 

2016 і 2017 р. зростає відповідно на 25,10% та на 11,20%.  

Довгострокові зобов'язання і забезпечення на підприємстві  

зростають на 19,21% у 2016 р. та мають спад у 2017 р. на 2,61%. Поточні 

зобов'язання і забезпечення у 2016 р. впали на 15,24% та зросли на 23,17% у 

2017 р. 

Промислові підприємства працюють з великою кількістю постачальників 

та покупців. Тому буде доцільно провести аналіз об’єму товарообороту(чистого 

доходу), що дозволить проаналізувати прибутковість підприємства. В 
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майбутньому це дасть змогу провести аналіз податкового навантаження по 

податку на прибуток. 

Тенденцію зміни товарообороту  промислових підприємств представлена 

у табл. 2.5. та рис. 2.1.  

Таблиця 2.5 

Тенденція зміни товарообороту промислових підприємств за 2011–20017 рр., 

тис. грн. 

№ 

п/п 
Підприємства 

Періоди 
Відхилення, 

% 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
2016/ 

2015 

2017/

2016 

Чистий дохід 

1 АТ «Мотор Січ» 
57925

24 

79287

36 

85839

24 

1073012

2 

1383065

5 

1054620

7 

15150

429 
-23,75 43,66 

2 
ПрАТ «Запоріжт

рансформатор» 

35905

46 

39478

28 

27175

10 
1365102 1095288 2353347 

23114

62 

114,8

6 
-1,78 

3 

ПрАТ «Запорізь

кий абразивний 

комбінат» 

66031

2 

53124

5 

46321

2 
582087 900824 961027 

12712

31 
6,68 32,28 

4 

ПрАТ «Запорізь

кий 

автомобілебудів

ний завод» 

36482

20 

35306

27 

35306

27 
1743797 1339645 647247 

51096

5 
-51,69 

-

21,06 

Примітка: побудовано автором на основі (Офіційний сайт АТ «Мотор Січ»; 

Офіційний сайт ПрАТ «Запоріжтрансформатор»; Офіційний сайт ПрАТ «Запорізький 

абразивний комбінат»; Офіційний сайт ПрАТ «Запорізький автомобілебудівний завод») 

 

 

Рис. 2.1. Динаміка зміни товарообороту промислових підприємств 

Примітка: побудовано автором на основі (Офіційний сайт АТ «Мотор Січ»; 

Офіційний сайт ПрАТ «Запоріжтрансформатор»; Офіційний сайт ПрАТ «Запорізький 

абразивний комбінат»; Офіційний сайт ПрАТ «Запорізький автомобілебудівний завод»)  
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На АТ «Мотор Січ» дохід від реалізації продукції впала у 2016 р. на 

23,75%, порівняно з 2015 р. Причиною цього спаду є кризовий стан країни та 

зменшення ринків збуту. Однак у 2017 р. картина стала більш позитивною и 

дохід виріс на 43,66% та перевищив дохід, отриманий у 2015 р. Ми вважаємо, 

що такий позитивний результат отримано завдяки доходу від участі в капіталі 

та інших фінансових доходів. 

Аналіз на ПрАТ «Запоріжтрансформатор» показує негативні тенденції 

розвитку підприємства. З 2012 р. чистий дохід підприємства стрімко падав до 

2015 р. Лише у 2016 р. показник виріс на 114,86% порівняно з 2015 р. У 2017 р. 

був спад, який сягав 1,78%. Однак порівняно з 2008 р. у 2017 р. прибуток 

менший на 31%. Враховуючи зміну курсу валют та кризу, яка почалася у 2012 

році, підприємство мало негативну тенденцію. 

На ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат» мав місце спад прибутку у 

2012 році, зростання почалося з 2013 р. Причиною спаду була криза 2012 р. 

Далі ми спостерігаємо тенденцію зростання - у 2016 р. чистий дохід виріс на 

6,68% та на 32,28% у 2017 р. 

ПрАТ «Запорізький автомобілебудівний завод» має схожу проблему 

спаду чистого доходу через кризу 2012 р. Слід зауважити, що дане 

підприємство досить втрачає чистий дохід - у 2016 р. спад був на 51,69%, у 

2017 р. на 21,06%. Даний крок робиться підприємством для зменшення свого 

податкового навантаження. 

Розглянемо динаміку основних показників промислових підприємств. Це 

дасть змогу зробити аналіз фінансового стану підприємств, виявити чинники 

що впливають на зростання або спад фінансового результату промислових 

підприємств. Ефективність фінансового менеджменту впливає і на податкову 

ефективність, що зумовлено зміною видатків на сплату податків, можливість 

використання податкових пільг та ін. В Україні спостерігається тенденція 

штучного заниження фінансових результатів, що дозволяє уникати сплату 

податків (табл. 2.6). 

 



 

Таблиця 2.6 

Основні показники платника податку підприємства за 2015-2017 рр., тис.грн.. 

№ 

п/п 
Показники 

Період Відхилення, % 

2015 рік 2016 рік 2017 рік 2016/2015 2017/2016 

1 2 3 4 5 6 7 

АТ «Мотор Січ» 

1 
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
13830655 10546207 15150429 -23,74 43,65 

2 
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
4907340 4217243 6687998 -14,06 58,58 

3 Валовий прибуток 8923315 6328964 8462431 -29,07 33,70 

4 Інші операційні доходи 10559987 9991300 8388733 -5,38 -16,03 

5 Адміністративні витрати 997093 1041515 1246056 4,45 19,63 

6 Витрати на збут 804270 779587 896893 -3,06 15,04 

7 Інші операційні витрати 11760076 11027717 9121302 -6,22 -17,28 

8 Фінансовий результат від операційної діяльності 5921863 3471445 5586913 -41,37 60,93 

9 Чистий фінансовий результат 3399842 1964443 3104174 -42,21 58,01 

ПрАТ «Запоріжттрансформатор» 

1 
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
1095288 2352247 2311462 114,76 -1,73 

2 
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
833603 1193745 1403689 43,20 17,58 

3 Валовий прибуток 261685 1158502 907773 342,70 -21,64 

4 Інші операційні доходи 5368 7742 10592 44,22 36,81 

5 Адміністративні витрати 89796 127294 162109 41,76 27,35 

6 Витрати на збут 85031 104764 174812 23,21 66,86 

7 Інші операційні витрати 80049 98659 333 23,25 -99,66 

8 Фінансовий результат від операційної діяльності 12177 83552 523096 586,15 526,07 

9 Чистий фінансовий результат -2668586 -931245 -469727 65,10 49,56 

ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат» 
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Продовження табл. 2.6 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
900824 961027 1271231 6,68 32,27 

2 
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
671514 775801 993805 15,53 28,10 

3 Валовий прибуток 229310 185226 277426 -19,22 49,77 

4 Інші операційні доходи 48737 7742 39502 -84,11 410,23 

5 Адміністративні витрати 47873 127294 72481 165,89 -43,06 

6 Витрати на збут 69052 104764 104394 51,71 -0,35 

7 Інші операційні витрати 73297 24899 39502 -66,02 58,64 

8 Фінансовий результат від операційної діяльності 87825 59501 60469 -32,25 1,62 

9 Чистий фінансовий результат 1590 29036 47212 1726,16 62,59 

ПрАТ «Запорізький автомобілебудівний завод» 

1 
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
647247 510965 434617 -21,05 32,27 

2 
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
439725 441560 407969 0,41 -7,6 

3 Валовий прибуток 207522 69405 26648 -66,55 -61,6 

4 Інші операційні доходи 72525 96211 48131 32,65 -49,97 

5 Адміністративні витрати 67996 41138 47848 -39,49 16,31 

6 Витрати на збут 39328 22122 16513 -43,75 -25,35 

7 Інші операційні витрати 242113 131998 198935 -45,48 50,71 

8 Фінансовий результат від операційної діяльності -69390 -29642 -188517 -57,28 535,97 

9 Чистий фінансовий результат -1195576 -602809 -287748 49,58 52,26 

Примітка: побудовано автором на основі (Офіційний сайт АТ «Мотор Січ»; Офіційний сайт ПрАТ «Запоріжтрансформатор»; 

Офіційний сайт ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат»; Офіційний сайт ПрАТ «Запорізький автомобілебудівний завод») 

9
8
 

 



 

Аналіз показує, що на АТ «Мотор Січ» в 2017 р. чистий фінансовий 

результат в залежності від 2016 р. виріс на 58,01% та становив 3104,17 тис. грн. 

В свою чергу, на даний показник вплинуло збільшення чистого доходу на 

43,65%, порівняно з 2016 р. Таке зростання привело до збільшення валового 

прибутку на 33,70% та збільшення адміністративних витрат на 19,63%.  

На ПрАТ «Запоріжтрансформатор» та ПрАТ «Запорізький 

автомобілебудівний завод» чистий фінансовий результат несе збитки. Хоча у 

2017 р. чистий фінансовий результат негативний, але на 

ПрАТ «Запоріжтрансформатор» показник збільшився на 49,56% та на 52,26% у 

ПрАТ «Запорізький автомобілебудівний завод» порівняно з 2016 р. На такий 

негативний результат більш за все вплинули валовий прибуток, який 

зменшився на 21,64% (ПрАТ «Запоріжтрансформатор») та на 61,6% (ПрАТ 

«Запорізький автомобілебудівний завод»), інші операційні доходи, які 

зменшилися на 49,97% (ПрАТ «Запорізький автомобілебудівний завод»). 

Збільшилися витрати підприємства. Так у 2017 р. порівняно з 2016 р. на 

ПрАТ «Запоріжтрансформатор» збільшилися адміністративні витрати на 

27,35% і операційні витрати зменшилися на 99,66%. На ПрАТ «Запорізький 

автомобілебудівний завод» адміністративні витрати і операційні витрати зросли 

на 16,31% та 50,71%. 

ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат» має позитивні тенденції росту 

чистого фінансового результату у 17 разів в 2016 р. та на 62,59% у 2017 р, 

валовий прибуток у 2016 р. зменшився на 19,27%, у 2017 р. виріс на 49,77%. 

Фінансовий результат Адміністративні витрати зменшилися на 43,06% і інші 

операційні витрати зросли на 58,64%. 

Наступним проведемо аналіз витрат промислових підприємств за 2015-

2017 рр., що дасть змогу побачити в яких пунктах підприємства можуть 

зменшити витрати для збільшення дохідної частини (табл. 2.7). Це дозволить 

підприємствам змінити метод виготовлення товарів, можливо оновити ресурсну 

базу, знайти більш дешеві і надійні матеріали для виготовлення продукції. 
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Таблиця 2.7 

Динаміка структури витрат промислових підприємств за 2015-2017 рр., тис. грн. 

 

№ 

п/п 

Показники 2015 рік 2016 рік 2017 рік Відхилення,% 

сума питома вага сума питома вага сума питома вага 2016/2015 2017/2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

АТ «Мотор Січ» 

1 Матеріальні затрати 5756457 25,75 5224356 49,44 5860340 28,70 -9,24 12,17 

2 Витрати на оплату праці 1799804 8,05 1835971 17,37 2352259 11,59 2,01 28,12 

3 Відрахування на соціальні 

заходи 

516657 2,31 390650 3,70 498880 2,44 -24,4 27,71 

4 Амортизація 702848 3,14 757681 7,17 804089 3,94 7,80 6,125 

5 Інші операційні витрати 13576202 60,74 2359416 22,33 1090668

2 

53,41 -82,6 362,3 

6 Разом 22351968 100 10568074 100 2042225

0 

100 -52,7 93,24 

ПрАТ «Запоріжтрансформатор» 

1 Матеріальні затрати 647160 42,48 1248101 64,68 1303673 63,95 92,86 4,45 

2 Витрати на оплату праці 170615 11,19 192251 9,96 225232 11,04 12,68 17,16 

3 Відрахування на соціальні 

заходи 

48548 3,18 38970 2,02 48589 2,38 -19,7 24,68 

4 Амортизація 64943 4,26 64787 3,358 79799 3,91 -0,24 23,17 

5 Інші операційні витрати 592133 38,86 385421 19,97 381111 18,69 -34,9 -1,12 

6 Разом 1523399 100 1929530 100 2038404 100 26,66 5,643 

ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат» 

1 Матеріальні затрати 664794 77,55 706582 76,26 664794 77,55 6,28 -5,91 

2 Витрати на оплату праці 62018 7,23 86801 9,36 62018 7,23 39,96 -28,6 

3 Відрахування на соціальні 

заходи 

23752 2,77 16510 1,78 23752 2,77 -30,5 43,86 

4 Амортизація 16758 1,95 17172 1,85 16758 1,95 2,47 -2,41 

5 Інші операційні витрати 89906 10,48 99361 10,72 89906 10,48 10,55 -9,52 

6 Разом 857228 100 926426 100 857228 100 100 -7,47 

1
0
0
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Продовження табл. 2.7 

 

Примітка: побудовано автором на основі (Офіційний сайт АТ «Мотор Січ»; Офіційний сайт ПрАТ «Запоріжтрансформатор»; 

Офіційний сайт ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат»; Офіційний сайт ПрАТ «Запорізький автомобілебудівний завод») 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПрАТ «Запорізький автомобілебудівний завод» 

1 Матеріальні затрати 633965 51,90 245354 49,05 378677 53,29 -61,3 54,34 

2 Витрати на оплату праці 111639 9,14 102938 20,58 128597 18,098 -7,79 24,93 

3 
Відрахування на соціальні 

заходи 
28774 2,35 22073 4,41 28240 3,97 -23,3 27,94 

4 Амортизація 17415 1,42 21185 4,23 21298 2,99 21,65 0,53 

5 Інші операційні витрати 429625 35,17 108598 21,71 153741 21,63 -74,7 41,57 

6 Разом 1221418 100 500148 100 710553 100 -59,1 42,07 

1
0
1
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На АТ «Мотор Січ» підприємстві в 2016 р. в цілому по підприємству 

майже по всім статтям досягнуто економію витрат і тільки по статті 

амортизація сума збільшилась. Що не можна сказати про 2017 р. У 2017 р. всі 

показники витрат виросли. Так, в цілому по підприємству, в 2017 р. загальна 

сума витрат складає 20422,2 тис. грн., темп зростання виріс на 93,24%, майже у 

2 рази.  

ПрАТ «Запоріжтрансформатор» у 2017 р. зростання всіх показників окрім 

інших операційних витрат, що знизилися на 1,12%. Матеріальні витрати 

виросли на 4,47%, витрати на оплату праці зросли на 17,16%, амортизація 

зросла на 23,17%. 

На ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат» 2017 р. загальна сума 

витрат знизилася на 7,47%. На це вагомо вплинули витрати на оплату праці. 

Цей показник впав на 28,6%. Також на зниження витрат вплинули матеріальні 

затрати, які знизилися на 5,91%, амортизація на 2,41%, інші операційні витрати 

знизилися на 9,52%. 

Результати аналізу показників ПрАТ «Запорізький автомобілебудівний 

завод» дозволяють зробити висновок, що у 2017 р. в цілому по всім статтям 

спостерігається збільшення операційних витрат. Так загальна  

сума витрат у 2017 р. порівняно з 2016 р. збільшилася на 42,07%.  

Більш за все на цей показник мали вплив матеріальні витрати,  

які зросли на 54,34% та інші операційні витрати, що зросли на 41,57%.  

Менш за все збільшилася амортизація, на 0,53%. Витрати на  

оплату праці збільшилися на 24,93% та відрахування на соціальні заходи зросли 

на 27,94%. 

Наступним етапом у проведенні аналізу витрат підприємства буде аналіз 

динаміки та структури витрат від звичайної діяльності (табл. 2.8). Це дозволить 

змінити стратегію вироблення і продажу товару, щоб зменшити видаткову 

частину, знайти нові більш дешеві ресурси для виготовлення товарів, оновити 

старе обладнання на менш затратне. 



 

Таблиця 2.8 

Показники витрат від звичайної діяльності за 2015 – 2017 рр., тис. грн. 

№ 

п/п 
Показники 

2015 рік 2016 рік 2017 рік Відхилення, % 

сума 
питома 

вага, % 
сума 

питома 

вага, % 
сума 

питома 

вага, % 
2016/2015 2017/2016 

АТ «Мотор Січ» 

1 Собівартість реалізованої продукції 4907340 26,57 4217243 24,71 6687998 37,25 -14,06 58,58 

2 Адміністративні витрати 997093 5,39 1041515 6,10 1246056 6,94 4,45 19,63 

3 Витрати на збут 804270 4,35 779587 4,56 896893 4,99 -3,06 15,04 

4 Інші операційні витрати 11760076 63,67 11027717 64,61 9121302 50,80 -6,22 -17,28 

5 Всього витрат 18468779 100 17066062 100 17952249 100 -7,59 5,19 

ПрАТ «Запоріжтрансформатор» 

1 Собівартість реалізованої продукції 833603 76,58 1193745 78,30 1403689 55,67 43,20 17,58 

2 Адміністративні витрати 89796 8,24 127294 8,35 162109 6,43 41,75 27,35 

3 Витрати на збут 85031 7,81 104764 6,87 896893 35,57 23,20 756,11 

4 Інші операційні витрати 80049 7,35 98659 6,47 58348 2,31 23,24 -40,85 

5 Всього витрат 1088479 100 1524462 100 2521039 100 40,05 65,37 

ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат» 

1 Собівартість реалізованої продукції 671514 77,92 775801 83,74 993805 82,12 15,53 28,10 

2 Адміністративні витрати 47873 5,55 56451 6,09 72481 5,98 17,91 28,39 

3 Витрати на збут 69052 8,01 71626 7,73 104394 8,62 3,72 45,74 

4 Інші операційні витрати 73297 8,50 22547 2,43 39502 3,26 -69,23 75,19 

5 Всього витрат 861736 100 926425 100 1210182 100 7,50 30,62 

ПрАТ «Запорізький автомобілебудівний завод» 

1 Собівартість реалізованої продукції 439725 55,72 441560 69,33 407969 60,77 0,41 -7,60 

2 Адміністративні витрати 7996 8,61 1138 6,45 47848 7,12 -39,49 16,31 

3 Витрати на збут 39328 4,98 22122 3,47 16513 2,46 -43,75 -25,35 

4 Інші операційні витрати 242113 0,67 131998 20,72 198935 29,63 -45,48 50,71 

5 Всього витрат 789162 100 636818 100 671265 100 -19,30 5,40 

Примітка: побудовано автором на основі (Офіційний сайт АТ «Мотор Січ»; Офіційний сайт ПрАТ «Запоріжтрансформатор»; 

Офіційний сайт ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат»; Офіційний сайт ПрАТ «Запорізький автомобілебудівний завод») 

1
0
3
 



 

За результатами проведеного аналізу ми робимо висновок, що на 

АТ «Мотор Січ» загальна сума витрат у 2015 р. є найбільшим показником у 

порівняні з 2016 та 2017 рр. При цьому у 2017 р. зростання було по всім 

показникам окрім інших операційних витрат. Найбільшим зростанням витрат є 

собівартість реалізованої продукції, яка збільшилася на 58,58% порівняно з 

2016 р. А загальний рівень витрат 2017 р. виріс на 5,19% порівняно з 2016 р. і 

склав 179522 тис. грн. 

ПрАТ «Запоріжтрансформатор» має загальне зростання витрат на 65,37% 

у 2017 р. Адміністративні витрати зросли на 27,35%, витрати на збут 

збільшилися на 756,11%, інші операційні витрати зменшилися на 40,85%. 

На ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат» у 2017 р. було зростання 

суми видатків (30,62%). Адміністративні видатки зросли на 28,39%, витрати на 

збут на 45,74%, інші операційні витрати на 75,19%. 

Загальна сума витрат у 2016 р. на ПрАТ «Запорізький автомобілебудівний 

завод» зменшилася на 19,30% та у 2017 р. зросла на 5,40%. У 2017 р. витрати на 

збут зменшилися на 25,35%, адміністративні витрати зросли 16,31, інші 

операційні витрати зросли на 50,71% і собівартість зменшилася на 7,60%. 

 

 

2.3. Організаційно-економічний механізм формування податкової 

політики промислових підприємств 

 

Податкова політика підприємства має відображати методику планування, 

нарахування та сплати податків і зборів, що застосовується і обирається 

власником підприємства.  

Процес розробки податкової політики відбувається в кілька етапів, 

кожний з яких має свою мету, завдання та форми реалізації (рис. 2.2). 

Для розробки формування податкової політики використовують 

податкове планування. До завдань податкового планування відносять 

необхідність розрахунку якісних та кількісних показників підприємства для 
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визначення рівня його фінансової безпеки з метою своєчасної діагностики та 

зміцнення. Суть податкового планування розкривається через аналіз його 

функцій. 

 

Рис. 2.2. Методи формування податкової політики промислових 

підприємств 

Примітка: розроблено автором згідно (Гриньов, 2014) 

 

Вчені виділяють різні функції податкового планування. Ми взяли за 

основу думки таких вчених, як Я. Литвиненко (2007), Т. Рева (2003), Р. Хом’як 

(2010). Схема функцій податкового планування вказана нижче (рис. 2.3). 
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Рис. 2.3. Функції  податкового планування 

Примітка: побудовано автором на основі (Хом’як, 2010; Литвиненко, 2007; Рева, 2003) 

 

Ми вважаємо, що податкове планування базується на веденні податкового 

обліку, складанні податкової звітності з позиції виконання нею фіскальних 

завдань, оцінювання впливу на фінансову безпеку підприємства та на причини 

розбіжностей між плановими та фактичними розмірами податкового 

навантаження. 

Сучасна література трактує, що наразі немає єдиної думки відносно 

визначення функцій податкового планування. Зокрема, виділяють у 

державному податковому менеджменті  наступні функції:  

- планування;  

- організації;  

- координації; 

- стимулювання;  

- контролю.  
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Податкове планування на державному рівні, з погляду Легостаєвої О.О 

(2016), передбачає аналіз надходження податків, тенденцій та факторів 

зростання бази оподаткування й на цій основі визначення обсягу податкових 

надходжень до бюджетів (Дербіж та Караман, 2013). 

Я. Литвиненко (2007) зараховує до функцій державного податкового 

менеджменту:  

- аналіз системи оподаткування;  

- планування податкових платежів;  

- контроль платників податків;  

- регулювання товарно-грошових відносин;  

- розвиток загальнодержавного комплексу держави (Литвиненко, 

2007). 

Т. Рева (2003) дотримується думки, що функції управління починаються з 

законотворчої діяльності органів законодавчої та виконавчої влади, далі 

здійснюється планування податків, що передбачає визначення сум податків та 

обов’язкових платежів, які мають бути сплачені до бюджетів різного рівня та 

податковий контроль, тобто облік платників, облік податкових баз, 

нарахованих і фактично сплачених сум до бюджету та інших показників (Рева, 

2003). 

Р. Хом’як (2010) наводить такі види податкового планування: 

Державне податкове планування – сукупність практичних дій органів 

управління з вироблення загальних підходів до формування дохідних частин 

бюджетів у частині податкових надходжень на майбутній період. Державне 

податкове планування поділяється на: 

 Поточне державне податкове планування – оцінка формування та 

виконання плану податкових надходжень у бюджети всіх рівнів. 

 Перспективне державне податкове планування – оцінка податкових 

надходжень у бюджети на перспективу за умови реалізації виробленої 

концепції.  

Корпоративне податкове планування – цілеспрямована діяльність 
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підприємства у частині управління податковими платежами з метою їх 

оптимізації і для збільшення прибутковості бізнесу у межах законодавства. 

Корпоративне податкове планування поділяється на: 

 Поточне корпоративне податкове планування – оптимізація 

фінансово господарської діяльності з метою зменшення податкових 

навантажень. 

 Перспективне корпоративне податкове  

планування – цілеспрямована політика з метою зменшення податкових 

платежів за рахунок методів і прийомів стратегічного планування (Хом’як, 

2010).  

Згідно з викладеною інформацією, ми виділили основні функції 

податкового планування підприємства: 

1. Захисна – метою є захист інтересів підприємства в оподаткуванні 

судових та контролюючих органів; 

2. Оптимізаційна - розробка планування оптимальних варіантів 

оподаткування; 

3. Попереджувальна – виконується для запобігання здійснення 

зловживань та виявлення різного роду порушення оподаткування; 

4. Прогнозна - розробка плану нарахування та сплати податків і 

координації розвитку підприємства на майбутнє на підставі аналізу діяльності 

підприємства; 

5. Стратегічна - розробка ефективного для підприємства способу 

ведення податкового обліку та складання податкової звітності; 

6. Стимулювання - інформація щодо комплексу заходів, які 

спрямовані на досягнення цілей підприємства. 

Функції податкового планування полягають, насамперед, у вивченні 

законодавчих нормативних актів, які регламентують порядок організації й 

функціонування податкової системи на основі обраної податкової політики 

підприємства (Хом’як, 2010). 
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Податкове планування передбачає розробку системи планів підприємства 

для оптимізації виробничих альтернатив з урахуванням податкового 

навантаження і його перерозподіл в ринковому середовищі (Седих, 2011). 

Ми вважаємо, що сутність податкового планування полягає у прийманні 

платником податків права застосовувати усі відомі та допустимі законом 

засоби, для максимальної оптимізації своїх податкових зобов’язань. 

В основу корпоративного податкового планування входять оцінка та 

прийняття управлінських рішень виходячи із цілі підприємства та врахування 

величину майбутніх податкових наслідків. Підприємства прагнуть 

максимізувати свій дохід та мінімізувати збитки. Ґрунтуючись на ці 

міркування, основним завданням податкового планування - є вибір такого 

варіанту сплати податків, щоб оптимізувати систему податків. А це означає не 

лише зниження податкового навантаження по окремих податках та по 

підприємству в цілому, а й оптимально розподілити податкові платежі у часі. 

Ми вважаємо, що завданням податкового планування є дотримання 

податкового законодавства, мінімізація надлишкових податкових виплат, 

максимізація прибутку, розробка структури взаємовигідних договорів, 

управління грошовими потоками, ефективна співпраця із учасниками 

податкового планування, вплив на законодавчі органи влади, податкові та 

фінансові органи. 

Центральною проблемою, з якою стикаються держава та платники 

податків, є встановлення межі між податковим плануванням та ухилянням від 

сплати податків. 

На нашу думку, ухиленням від сплати податків являється несвоєчасна 

сплата податків, неподання документів, незаконне використання податкових 

пільг і т. д., тобто, це способи, при яких економічний ефект у вигляді зниження 

розміру податкових платежів досягається протизаконними діями. 

Згідно статистичних даних ДФС, у 2015 р. розглядалося 1257 

кримінальних справ, пов’язаних з ухиленням від сплати податків. У 2016 р. 

було направлено 2708 справ, а у 2017 р. – 769 справ. Слід зазначити, що у 
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2015 р. було закрито 1171 справ, у 2016 р. – 753 справ, у 2017 р. – 107 

кримінальних впроваджень. Справи були закриті за відсутності складу злочину 

(Офіційний сайт Державної фіскальної служби України). 

Аналізуючи практику податкового планування в Україні, можна 

констатувати, що ухилення від сплати податків носить доволі масовий 

характер. Серед причин такої практики можна виділити наступні: 

 можливість неоднозначного тлумачення норм податкового 

законодавства;  

 наявність великого числа пробілів, які не дозволяють з точністю 

визначити законність чи незаконність того чи іншого способу мінімізації 

податкових платежів; 

 відсутність в законодавстві чітких критеріїв оцінки дій платника 

податків з податкового планування (Загородній та Стрижка, 2019). 

Проблема неоднозначного трактування окремих норм податкового 

законодавства частково знайшла вирішення у Законі України «Про порядок 

погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними 

цільовими фондами», де в пп. 4.4.1 «Конфлікт інтересів» зазначено, що «... коли 

норми різних законів або різних нормативно-правових актів допускають 

неоднозначне (множинне) трактування прав і обов’язків платників податків або 

контролюючих органів, внаслідок чого є можливість прийняття рішення на 

користь як платника податків, так і контролюючого органу, рішення внаслідок 

апеляційного узгодження приймається на користь платника податків» (закон 

України, 2000). 

Для вирішення вище зазначених проблем варто звернути увагу на досвід 

розвинутих країн, які мають більш широку та детальну практику податкового 

планування. 

Наприклад, у Франції, для оцінки добросовісності дій платника податків 

використовують поняття «зловживання правом». Податкові органи мають 

можливість довести зловживання правом самостійно або з допомогою 

консультаційного органу. Вони також мають право встановлювати істинний 
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характер господарсько-правових договорів для виявлення приховувань доходів 

(Іванов, 2010). 

Платники податків використовують процедуру, що дозволяє виключити в 

подальшому кваліфікацію його дій як зловживання правом. Ця процедура 

передбачає можливість платника податку направляти в консультаційний або 

податковий орган запит про правомірність характеру та наявність ознак 

зловживання правом в операції, яку він має намір здійснити. Якщо є  

відсутність у встановлений термін відповіді чи відсутність у ній заперечень 

відповідь вважається позитивною, що позбавляє податковий орган можливості 

в подальшому кваліфікувати дану операція в якості дій, спрямованих на 

зловживання правом. 

Встановлення такого порядку дозволяє податковим органам завчасно 

переконатися у наявності чи відсутності зловживання правом, чим підвищує 

ефективність подальших заходів щодо перекваліфікації та доведенню 

недобросовісності дій платників податків. 

Податкове планування може використовувати юридичні недоліки у 

законодавстві, а також трактувати норми податкового права на користь 

платника податків. Проте цей метод носить ризиковий характер, оскільки 

прогнозувати дії судової практики по тому чи іншому питанню неможливо. 

В основі податкового планування лежить податкова оптимізація, ціллю 

якої є зменшення розміру податкових зобов’язань шляхом цілеспрямованих дій 

платника податків, включаючи використання всіх передбачених 

законодавством пільг та інших законних прийомів та способів. 

Принципи податкового планування визначають наступним чином: 

1. Принцип законності - податкове планування повинно 

здійснюватись без порушення законодавства. 

2. Принцип розумності - платити податки з розумом, тобто платити 

потрібно лише мінімальну суму необхідних податків, використовуючи всю 

сукупність податкових пільг. 

3. Принцип оптимальності - потрібно використовувати найбільш 
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ефективні господарські рішення, що забезпечать найменший рівень 

податкового навантаження. 

4. Принцип комплексності - потрібно дотримуватись принципу 

комплексного розрахунку економії і втрат, враховуючи багатофакторність 

податкової мінімізації, бачити наслідки таких дій. 

5. Принцип перспективності – має бути орієнтир на логіку та 

подальшу перспективу, а не на тимчасові неточності в законодавстві. 

6. Принцип підпорядкованості загальній стратегії розвитку 

підприємства - зменшення розміру податкового зобов’язання потрібно робити 

не банальними схемами ухилення від податків, а точним і скрупульозним 

плануванням, розрахунками та оптимізацією діяльністю всього підприємства. 

7. Принцип конфіденційності. 

Необхідно приділяти належну увагу документальному оформленню. 

Правильно організована система податкового планування на підприємстві 

передбачає детальний аналіз її елементів. 

Найбільш рентабельним способом росту прибутку є не механічне 

зменшення податків, а побудова такої системи управління та прийняття рішень, 

щоб оптимальною була вся структура бізнесу. Розробка стратегії податкових 

платежів, як частини загальної фінансової стратегії, починається із визначення 

головних цілей підприємства в сфері оподаткування, з урахуванням загальних 

цілей підприємства. Даний підхід забезпечить зниження податкових втрат в 

довгостроковій перспективі. 

Облікова політика – вибрана підприємством сукупність способів ведення 

бухгалтерського та податкового обліку. Облікова політика охоплює методи 

групування та оцінки господарських операцій, способи організації 

документообігу та обробки даних, методи погашення вартості активів; схеми 

податкового планування, які логічно випливають із загального бізнесу та 

забезпечують законне зниження податкового тягаря; податковий календар, який 

необхідний для контролю за правильністю нарахування та своєчасністю сплати 
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податкових платежів, а також подання звітності у встановлені терміни 

(Полторак, 2017). 

Процес податкового планування розпочинається з появою ідеї про 

організацію бізнесу та складається із декількох етапів, які забезпечують 

зниження податкових зобов’язань (Коваленко, 2019а). 

Перший етап формує ціль та задачу ведення даного бізнесу, а також 

вирішення питання про можливості отримання податкових пільг, передбачених 

законодавством, як приклад – це пільги для суб’єктів малого підприємництва, 

сільськогосподарських підприємств. 

Другий етап - вибір найбільш вигідних з точки зору оподаткування місця 

розміщення підприємства, його філій чи дочірніх підприємств. 

Третій етап - вибір організаційно-правової форми юридичної особи та 

визначення податкового режиму, який внаслідок цього виникає. 

Четвертий етап здійснює формування податкового поля підприємства. 

Складається таблиця, в якій описаний кожен податок, здійснюється аналіз 

податкових пільг та складається детальний план використання податкових 

пільг. 

П’ятий етап - розробка системи договірних відносин підприємства та 

упорядкування журналу господарських операцій, що являється основою 

ведення бухгалтерського та податкового обліку. 

Головне місце у податковому плануванні посідає використання різних 

умов та видів договорів. Вони дозволяють вирішити питання постачання, збуту 

та фінансування, визначення форми господарської операції та оптимізації її 

оподаткування в рамках чинного законодавства. 

Для оптимізації оподаткування господарських операцій та фінансових 

наслідків від роботи з партнерами важливо виділити два типи договорів, а саме 

договір купівлі-продажу та договір комісії. 

Шостий етап здійснює аналіз різних ситуацій, співставлення отриманих 

фінансових показників із можливими втратами внаслідок отримання штрафних 

санкцій. Враховуючи отриманий фінансовий результат відбувається найбільш 
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раціональне з точки зору оподаткування розміщення активів та прибутку 

підприємства. 

Одним з основних факторів в податковому плануванні виступає розробка 

облікової політики, що передбачає використання бухгалтерських прийомів, за 

допомогою яких формується оцінка активів, порядок визнання виручки від 

реалізації продукції та списання витрат. За допомогою облікової політики 

обирається самий вигідний спосіб обліку, що дозволить зменшити об’єкт 

оподаткування та управляти термінами сплати податків. 

В рамках облікової політики підприємство може досягнути зменшення 

податкових витрат за рахунок: 

 використання прискореної амортизації; 

 управління межею між основними засобами та МШП; 

 оцінки товарно-матеріальних цінностей - спосіб ЛІФО; 

 створення резерву сумнівних боргів, що приводить до відстрочки 

сплати податку на прибуток; 

 визнання виручки від реалізації по мірі оплати розрахункових 

документів (Корецька, 2011). 

Зробимо висновок, що визначення та грамотне застосування важелів 

облікової політики - є одним із напрямів ефективного податкового планування. 

Прийнята підприємством облікової політики застосовується послідовно з року 

в рік і суттєво впливає на його фінансовий результат. 

Не менш важливим елементом податкового планування на підприємстві є 

податкова стратегія, розробка якої тісно пов’язана з іншими видами стратегій, 

зокрема, виробничою. Так, підприємство часто розробляє свою виробничу 

стратегію, виходячи із діючої системи оподаткування, розміру податкових 

ставок та величини податкових платежів, а також можливості отримання пільг, 

здійснюючи ті чи інші види діяльності. З іншої сторони, податкова стратегія 

розробляється, виходячи із загальної фінансової стратегії підприємства, та 

являється її частиною. Такий тісний взаємозв’язок між даними видами 
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стратегій ще раз підкреслює важливість формування податкової стратегії, 

вимог щодо її економічної обґрунтованості та вплив на вибір окремих напрямів 

діяльності підприємства і результативність його діяльності (Ткачик, 2013). 

Порушення встановлених термінів сплати податкового зобов’язання тягне 

за собою штрафні санкції. Тому в податковому плануванні необхідно 

використовувати податковий календар по кожному податку, в якому зазначені 

граничні терміни їх сплати. Розробка податкового календаря має велике 

значення для прищеплення платникам податків податкової культури та 

порядку. 

Наступним елементом в аналізі є податковий ризик. В сучасних умовах 

розвитку глобалізаційних процесів та суттєвого загострення міжнародної 

конкуренції своєчасне прогнозування та ефективне управління податковими 

ризиками підприємства визнано в світі надзвичайно важливим фактором 

забезпечення конкурентоспроможності. 

Суть проблеми, яка склалася в держав, полягає в тому, що відповідні 

фахівці в розвинутих країнах світу ефективно використовують прогнозування 

та мінімізацію податкових ризиків підприємства, а в науці України не 

приділялося достатньо уваги в даному питані. 

У той час, коли вітчизняні законотворення спрямовані на пошук шляхів 

захисту надходжень до державного бюджету та податкові органи стають все 

більш жорсткими у своїх діях стосовно наповнення державного бюджету та 

забезпечення виконання зобов’язань, актуальність дослідження податкових 

ризиків підприємства стає очевидною. 

Податкові ризики потрібно детально досліджувати та мінімізовувати, 

оскільки підприємства мають справу з все більшим обсягом нормативно 

правового регулювання з боку держави. 

Саме податкові ризики завжди були одним з найвагоміших факторів з 

усього переліку економічних ризиків. Саме податкові ризики впливають на 

зменшення фінансового результату, збільшивши збитки, і зменшити на одну 

третину прибутковість підприємства. У будь-якому разі, варто контролювати 
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податкові ризики, а саме досліджувати, прогнозувати та оптимізувати (Ткачик, 

2013). 

Збільшення обсягу зовнішньо-економічних операцій, уважний нагляд з 

боку податкових органів по всьому світу і всезростаюче ускладнення 

податкових режимів роблять міжнародне оподаткування дедалі складнішим. 

Усім відомо, що ризик породжується об’єктивно існуючою 

невизначеністю, конфліктністю, нестачею інформації на момент оцінювання, 

прийняття управлінських рішень та неоднозначністю прогнозів. 

Виходячи з узагальненого визначення, під поняттям «ризик» вчений 

В. Вітлінський виділяє ступінь потенційної можливості для суб’єкта понести 

фінансові або інші втрати внаслідок негативних відхилень від очікуваних 

результатів, що ґрунтуються на чинних нормах права та враховуються 

суб’єктом при прийнятті рішень (Вітлінський, 2013). 

На практиці управління ризиками є розповсюдженим і саме податки 

являють собою основний компонент. Податковий ризик платника податків 

відносяться до різновиду підприємницьких ризиків. Чинниками його можуть 

бути: зміна податкової політики, у результаті чого може збільшитися 

податковий тиск, і відповідно, збільшиться податкове зобов’язання; можливість 

донарахувань і платежів та штрафів за ненавмисне порушення суб’єктом 

господарювання чинного законодавства; помилки та недоліки при плануванні, 

проектуванні та організації бізнесу тощо (Максишко, 2015). 

Створення дієвої системи економічної безпеки підприємства передбачає 

чітке визначення потенційних загроз та ризиків. В умовах ринкової економіки 

виділяють п’ять основних сфер податкового ризику в зонах економічної 

безпеки та небезпеки підприємства  

1. Відносно безризикова сфера - у процесі господарської діяльності 

підприємство сплачує встановлені податки й одержує прибуток, якщо рівень 

податкового навантаження сприяє розвитку бізнесу.  
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2. Сфера мінімального ризику - підприємство ризикує частиною або всією 

величиною чистого прибутку, якщо воно сплачує штрафні санкції та пені через 

порушення податкової дисципліни.  

3. Сфера підвищеного ризику - підприємство ризикує тим, що в 

найгіршому випадку зробить покриття всіх витрат, а в кращому – дістане 

прибуток набагато менше розрахованого рівня.  

4. Сфера критичного ризику: підприємство ризикує втратити не тільки 

прибуток, але й недоодержати передбачувану виручку від реалізації  

5. Сфера неприпустимого (катастрофічного) ризику: за надмірно високих 

податкових санкцій підприємство, сплативши їх, може стати банкрутом. 

Податкові ризики поділяються на зовнішні та внутрішні. До зовнішніх 

джерел відносять збільшення ставок оподаткування; зміна методики 

розрахунку бази оподаткування, термінів і умов здійснення окремих 

податкових платежів; вірогідність відміни діючих податкових пільг у сфері 

господарської діяльності підприємства. Щодо внутрішніх джерел, то слід 

виділити такі: неузгодженість бухгалтерського обліку та податкових 

розрахунків; негативні зміни у діяльності підприємства; відсутність чи 

недосконалість податкового планування.  

Ми вважаємо, що податкові ризики підприємства треба розглядати в 

широкому розумінні. Податковий ризик - це проблема, яка призводить до 

негативних результатів, таким чином, що фінансові результати після 

оподаткування операції або господарської діяльності нижчі за заплановані. 

Наприклад, в фінансових організаціях податкові ризики більш зрозумілі, 

якщо їх поділити на загальні ризики, які притаманні більшості комерційних 

організацій, та специфічні ризики, що притаманні фінансовим продуктам 

певної галузі. 

Зробивши дослідження ми можемо виділити різновиди податкових 

ризиків, які зображені на рис. 2.4. 
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Рис. 2.4. Класифікація податкових ризиків 

Примітка: розроблено автором на основі (Максишко, 2015) 

 

Існує історично обумовлена тенденція відображати податки як 

комплексний напрямок, який лишають на розгляд спеціалістів в оподаткуванні. 

Це призводить до ізолювання податків від всієї іншої господарської діяльності 

підприємства. Але таке застосування вже не відповідає сучасним вимогам. 

Податкові департаменти не можуть бути ізольованими від всієї господарської 

діяльності. Це зумовлено тим, що сфера оподаткування, як спеціалізація 

управлінських процесів, має свої особливості, які вирізняють її серед інших. 

Адже вона потребує стратегії, яка буде враховувати ризики. Такі ризики 

організація має добре усвідомлювати та брати до уваги весь спектр ризиків, а 

не фокусуватися вузько на технічних аспектах оподаткування. 

Ми бачимо, що на сьогодні жоден податковий агент не хоче провокувати 

податкові органи та жоден не стане в будь-якому разі захищати своє податкове 
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планування в судовому процесі. Всі розуміють, що занадто значна кількість 

часу витрачається на жалоби, а планування на належному рівні просто відсутнє. 

Тож, ми вважаємо, що потрібно використовувати вже відомі технології та 

вміння, що дозволило б спеціалістам в галузі оподаткування переорієнтувати 

свої зусилля. Затвердження основних напрямків податкової стратегії стає все 

більш розповсюдженим, однак в Україні залишається ще багато підприємств, 

для яких затвердження основних напрямків податкової стратегії залишається 

просто незнаною розкішшю. Дійсно, для деяких основні напрямки податкової 

стратегії можуть стати зрозумілими після роз’яснень та шляхом поступового 

усвідомлення. 

У деяких країнах світу пануючим ствердженням є те, що зважаючи на 

спеціальну природу податкові ризики є самі по собі предметом розгляду саме 

Радою Директорів. В Австралії Комісар з оподаткування звертається до голови 

компаній, що розміщають власні цінні папери на фондовій біржі та радить їм 

звернути більше уваги на управління податковими ризиками. Основне, що 

Комісар з оподаткування хоче донести Радам Директорів підприємства є те, що 

вони мають самі вчасно планувати свої податкові ризики, а не чекати доки 

податкові ризики виявлять себе на практиці (Найденко, 2017). 

Залежно від причин, що призвели податкового ризику ми виокремлюємо 

наступні їх групи: 

1. Податковий ризик економічної кризи, які виникають в ситуації 

зміни економічної ситуації в країні протягом облікового року. 

2. Податковий ризик інфляції — оцінка ризику інфляції під час 

податкового менеджменту дає змогу прогнозувати надходження не лише 

протягом звітного року, а й у майбутніх періодах. 

3. Податковий ризик зниження платоспроможності контрагентів - це 

скорочення обсягу тимчасово вільних грошових коштів підприємств і 

організацій. 

4. Податковий ризик політичної кон’юнктури - виникає, коли 

обліковий період збігається з передвиборним періодом. 
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5. Податковий ризик зміни правової бази, що виникає під час внесення 

відповідних змін до податкового законодавства. 

6. Податковий ризик помилки в плануванні. – ризик під час 

планування, що може виявитись не лише технічною помилкою, але й 

некоректним врахуванням будь-якої з величини перелічених ризиків. 

Також для підприємства виділяють ризик посилення податкового тягаря. 

Ризики посилення податкового тягаря властиві економічним проектам 

тривалого характеру, таким, як: нові підприємства, інвестиції в нерухомість і 

устаткування, довгострокові кредити. До таких ризиків належать не лише 

виникнення нових податків і зростання ставок уже існуючих податків, а й 

скасування податкових пільг (Соколовська, 2006). 

Кожна із запропонованих груп податкових ризиків містить велику 

кількість інших різновидів, кожний з яких потребує окремого якісного й 

кількісного аналізу з урахуванням особливостей соціально-економічного 

розвитку і податкової культури в Україні. 

Оскільки ненадходження відповідної заборгованості у запланований 

період призводить до збільшення і податку на прибуток, і до інших наслідків, 

як-то нарахування штрафних санкцій, то варто звернути увагу на такі групи 

ризиків та причин їх виникнення, як: 

 випадкові ризики - реалізуються без свідомого бажання реального 

або потенційного контрагента уникнути сплати заборгованості; 

 ризики незапланованого зменшення надходжень від контрагентів - 

зумовлюються усвідомленим намаганням реального або потенційного 

контрагента мінімізувати суму сплати дебіторської заборгованості 

відповідному підприємству в обліковому періоді, уникаючи прямих порушень 

норм чинного податкового та іншого законодавства; 

 ризики ухилення контрагентом від сплати заборгованості - 

визначаються усвідомленим намаганням реального або потенційного 

контрагента уникнути сплати заборгованості шляхом порушення чи 

невиконання вимог чинного податкового та іншого законодавства; 
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 процедурні ризики. - зумовлюються чинним регламентом процедур 

адміністрування податків та вимагають використання при цьому неадекватно 

великих людських чи матеріальних ресурсів. 

Для уникнення даних ризиків на підприємстві має розроблятися та 

впроваджуватися конкретизований перелік заходів. 

Зауважимо, що найбільш складним етапом дослідження податкових 

ризиків є їх якісний аналіз, націлений виявити об’єктивні й суб’єктивні 

чинники, які породжують ризик у сфері оподаткування. 

Метою визначення податкового ризику є підвищення ефективності 

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

глобалізації й на міжрегіональному рівні (Максишко, 2015). 

На нашу думку, для покращення результатів господарської діяльності 

підприємств необхідно: 

 підготувати податкову стратегію, включаючи стратегію податкових 

ризиків; 

 встановити основні показники фінансово-господарської діяльності, 

які відповідають основним напрямам діяльності підприємства; 

 у разі наявності зовнішніх консультантів — пересвідчитися, що всі 

зовнішні консультанти обізнані із податковою стратегією підприємства таким 

чином, що їх зусилля спрямовані з урахуванням податкової стратегії. 

Затвердження основних напрямків податкової стратегії стає все більш 

розповсюдженим. Хоча в Україні ще залишається забагато підприємств, для 

яких затвердження основних напрямків податкової стратегії поки що є просто 

незнаною розкішшю, але для деяких з них основні напрямки податкової 

стратегії можуть стати зрозумілими вже після роз’яснень та шляхом 

поступового усвідомлення. Таким чином, перераховані чинники мають бути 

впроваджені для підвищення ефективності функціонування і окремого 

підприємства, і економіки в цілому. 

 



122 

 

Висновки до розділу 2 

 

Проведене у дисертаційній роботі дослідження дозволило сформувати 

наступні висновки та рекомендації: 

1. Проведено аналіз діяльності підприємств машинобудівної галузі 

України. Розвиток нестабільний. Через кризу 2014-го р. і складну політичну 

ситуацію, маємо негативний вплив на загальний розвиток. У 2015 та 2016 р. у 

підприємств спостерігається спад, а частина підприємств у стані банкротства. 

2. Встановлено, що розвиток галузі машинобудування відбувається за 

рахунок внутрішнього і зовнішнього ринку. Таким чином є можливості для 

розвитку галузі. Для цього потрібно проводити структуру попиту на її 

продукцію на внутрішньому та зовнішньому ринках та впроваджувати 

програму модернізації основних фондів з метою виробництва 

конкурентоспроможної продукції, орієнтованої на задоволення попиту. Також 

стає питання у досліджені ціни та калькуляції сировини і матеріалів, які 

потрібні для виробництва.  

3. Проведено аналіз ефективності податкової політики промислових 

підприємств Запорізького регіону. Аналіз показує, що на підприємствах 

ефективність податкової політики постійно змінюється. Слід зазначити, що 

спад ефективності податкової політики вищий ніж зростання. Підприємства 

повинні переглянути свою податкову політику, розробити нову податкову 

стратегію.  

4. Удосконалено класифікацію податкових ризиків. Встановлено, що є 

3 класи ризиків, а саме операційні, планування і відповідності. До цих ризиків 

входять багато підкласів. Це означає, що підприємствам потрібно розробляти 

якісну податкову стратегію. Зазначимо, що від податкових ризиків потрібно 

захищатись, а не прибирати ефект від них, оскільки кожен з ризиків несе свої 

негативні ефекти. Це може бути вища ставка податку, скасування пільг, 

збільшення зобов’язань. Через неправильну податкову стратегію підприємства 

можуть втрачати інвестиції і прибуток. 
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5. Встановлено вплив податкового планування на ефективність 

податкової політики підприємств. Саме податкове планування захищає 

підприємство від ризиків. Нами запропоновано проводити підприємствам не 

лише податкове планування, а й планування податкових ризиків. Зараз вони 

входять в загальній захід. Відділення та створення планування податкових 

ризиків допоможе ефективніше від них захиститись та знизить вірогідність їх 

появлення. 

6. 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  

 

 

Результати дослідження за розділом 2 опубліковано у працях: 

(Коваленко, 2016b; Коваленко, 2018b; Коваленко, 2018c; Коваленко, 2018d; 

Коваленко, 2019а). 
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РОЗДІЛ 3 УДОСКОНАЛЕННЯ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ 

ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

 

3.1. Стимулювання інвестиційно-інноваційного розвитку 

промислових підприємств  

 

Модернізація виробництва в Україні та підвищення 

конкурентоспроможності вітчизняної продукції на внутрішньому і зовнішньому 

ринку припускає інноваційне наповнення інвестицій, спрямованих насамперед 

на розвиток технологій, адже на сьогодні ступінь фізичного й морального 

зношення досягла критичного рівня. Це зумовлює пріоритетність розробки та 

освоєння саме технологічних інновацій (Єгоров, 2012). 

Процес інноваційного розвитку повинен бути системним і охоплювати всі 

сфери, в тому числі й систему управління територіальним розвитком, основним 

елементом якої є інноваційні програми. 

Програма інноваційного розвитку - це комплекс локалізованих у часі й 

просторі конкретних несуперечливих заходів, орієнтованих на досягнення 

якісно і кількісно визначених показників розвитку (Єгоров, 2012). 

Кожна цільова програма повинна мати паспорт, який містить наступні 

відомості:  

- найменування програми;  

- аналіз причин виникнення проблем, що потребують програмно-

цільового розв’язання;  

- перелік державних замовників, основних розробників та виконавців 

програми;  

- мета, завдання, терміни реалізації, основні напрями, обсяги коштів 

та джерела фінансування;  

- очікувані кінцеві результати;  

- система управління, контролю і корекції, розрахункові програми. 
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Застосування програмно-цільового методу потребує не тільки глибокого 

знання, розуміння його природи й сутності, а й уміння творчо використовувати 

цей метод у конкретних ситуаціях, виробляючи детальні технологічні 

процедури складання програм та їх реалізації відповідно до принципів 

програмно-цільової методології (Єгоров, 2012). 

Пріоритетами розвитку економіки на інноваційній основі є провадження 

освітньої, наукової та науково-технічної діяльності, здійснення заходів для 

концентрації інвестиційних ресурсів на реалізацію інвестиційних та 

інноваційних проектів, саме ці пріоритети зазначені в Програмі розвитку 

інвестиційної та інноваційної діяльності в Україні, затвердженій Постановою 

Кабінету Міністрів України № 389 від 2 лютого 2011 р (Офіційний сайт 

Верховної ради України). 

Щоб вирішити яку модель інноваційного розвитку слід обрати для 

України, треба вивчити досвід зарубіжних країн. 

Сучасний стан економічного розвитку країн характеризується 

прискореними темпами науково-технічного прогресу. Інтенсивне проведення 

досліджень та розробка новітніх технологій, вихід із ними на світові ринки та 

розгортання міжнародної інтеграції в науково-виробничій сфері вже стали 

стратегічною моделлю економічного зростання для розвинених країн. 

Зауважимо, що інтелектуальні ресурси спільно з новітніми технологіями не 

тільки визначають перспективи економічного зростання, а й визначають рівень 

економічної незалежності й добробуту країни, її національного статусу. 

У другій половині 1990-х рр. уряди майже всіх західноєвропейських країн 

прийняли програми стимулювання інноваційної діяльності, які були спрямовані 

в першу чергу на поширення інновацій. У всіх країнах Західної Європи були 

зроблені зусилля для формування структурних елементів та механізмів 

здійснення інноваційної політики (Бек, 2014).  

Так, за оцінкою Європейської комісії, найбільш сприятливий клімат для 

розвитку інноваційного підприємництва створено в країнах Північної Європи, 

що дозволило їм зайняти лідируючі позиції в інноваційному розвитку в 
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західноєвропейському регіоні. Країни Північної Європи, а також 

Великобританія, Німеччина, Франція є найбільш активними учасниками 

інноваційного співробітництва з ЄС. 

Маючи мету скорочення цього розриву Європейський Союз у 2000 р. на 

Лісабонському саміті поставив перед собою досить амбіціозне завдання: до 

2010 р. перетворити європейський регіон у найбільш динамічний, 

конкурентоспроможний рівень розвитку економіки у світі. 

Підготовка переходу до конкурентоспроможної та динамічної економіки, 

яка базується на знанні, передбачає, розв’язання наступних завдань:  

 реалізація плану «Електронна Європа», що припускає створення 

високоякісної комунікаційної структури на європейському просторі; 

 розвиток інформаційних технологій і телекомунікації. 

У гонитві за лідерами збільшили свою частку на світовому 

технологічному просторі так звані нові індустріальні держави Південно-Східної 

Азії та Китай. Сьогодні їх частка у світовому експорті наукоємних виробів 

становить більше 15%. Відповідно зміцнів їх суверенітет і збільшилася вага в 

міжнародних справах. Так, обсяг продукції галузей новітніх технологій у Китаї 

зріс за цей період у 27 разів, а їх частка у валовому промисловому продукті 

збільшилася з 8.1% до 35.4%. Обсяг експорту високотехнологічної продукції 

збільшується в середньому на 22% на рік (Бойко, 2006). 

Зауважимо, що китайськими пріоритетами в науці й техніці є 

великомасштабні інтегровані мережі, програмне забезпечення і системи 

інформаційної безпеки. 

ЄС має найбільший досвід розвитку інноваційного співробітництва в 

цивільній галузі серед регіональних економічних інтеграційних об’єднань. 

Стимулювання інноваційного розвитку здійснюється за допомогою кількох 

взаємозалежних і взаємодоповнювальних каналів, включаючи «Рамкову 

програму НДДКР», програму «Евріка», Структурні фонди. Пріоритетними 

напрямками діяльності ЄС стали три галузі діяльності: науково - технічна, 

інноваційна й освітня. Зокрема, до вже наявної п’ятирічної «Рамкової програми 
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НДДКР» планується додати нову програму з конкурентоспроможності та 

інновацій (2007-2013 рр.) (Гордуновський, 2014). 

Для розвитку цієї стратегії передбачено (Зборовський, 2016): 

- уживання кардинальних заходів щодо зміцнення науково-

технічного потенціалу; 

- розвиток вертикальної і горизонтальної координації інноваційної 

політики в ЄС; 

- подальше поглиблення кооперації, створення єдиного 

Європейського дослідницького та інноваційного простору з урахуванням реалій 

розширення ЄС; 

- підвищення ефективності державної інноваційної політики. 

Головне завдання інноваційних Програм ЄС полягає не стільки у 

фінансуванні проектів, скільки в стимулюванні європейської кооперації між 

різними суб’єктами НДДКР (науково-дослідними центрами, університетами, 

приватними компаніями), координації інноваційних політик країн - членів ЄС, 

вироблення спільної стратегії, а також у поширенні найкращого національного 

досвіду створення інновацій (Бек, 2014). 

За останні роки у країнах ЄС суттєво зросло значення регіонального 

інноваційного співробітництва. 

Важливим є досвід у сфері інновацій Німеччини, адже ця країни за 

розвитком інноваційної діяльності займає перше місце в Європі й одне з 

перших місць у світі. Показником масштабу такої діяльності є, наприклад, 

існування понад 400 фірм, що працюють у сфері нанотехнологій, чи 600 фірм - 

у сфері біотехнологій. Базою для створення фірм служать наукові досягнення 

численних дослідницьких установ та центрів (Лесько, 2016). 

Починаючи свій шлях інноваційного розвитку, Україна може 

використовувати досвід модернізації науково-технічної сфери в США, який дав 

певні результати. 

Так, у США найважливішим стратегічним соціально-економічним 

пріоритетом на тривалу перспективу визнається здійснення науково-технічної 
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політики, що передбачає підтримку фундаментальних досліджень і передання 

технологій у виробництво, а також регулювання прав власності на інновації. 

Один з ефективних способів розв’язання цього завдання - прискорення 

розвитку науково-технічної сфери з використанням програмно - цільового 

методу (Бек, 2014). 

Регіональні програми в США створюються за пропозицією центральної 

влади, більша частка ними ж фінансується і виконується в тісній співпраці з 

адміністраціями штатів. 

Кожен штат має свій стратегічний план у сферах розвитку науки та 

технологій. Регіони зосереджуються на реалізації короткострокових програм 

досліджень і розробок, а також на питаннях комерціалізації технологій. 

Ініціатива штатів формується під впливом приватних підприємств і відображує 

потребу місцевих ринків продукції та послуг. 

Майже у всіх штатах мають за мету створення сучасної інфраструктури, 

що підтримує виробничу та побутову сферу, сферу послуг, комунікацій, 

житлову сферу, а також екологічну безпеку. 

Отже, у державно-приватних технологічних партнерствах на рівні штатів 

реалізуються короткострокові проекти з урахуванням місцевих проблем, а на 

федеральному рівні забезпечується правова основа такого співробітництва та 

відповідність цілей регіональних програм національним інтересам. 

Також до завдань урядів штатів входять: 

 налагодження ефективного процесу передання технологій із 

федеральних лабораторій у приватний сектор;  

 інвестування розвитку приватної промисловості;  

 співробітництво у сфері наукових досліджень між академічним 

співтовариством і приватним сектором. 

Для контролю цього процесу з боку уряду існує Рада з науки і технологій 

США (Science and Technology Council of States), створена в 1993 р. Ця рада 

включає в себе представників штатів, що призначаються губернаторами. Раду 

очолює сам президент США. Це основний орган для вироблення узгодженої 
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політики та основний консультативний орган у сфері науки й технологій. Він 

також працює з федеральними міністерствами і відомствами, представляючи 

інтереси штатів, сприяючи розширенню їх участі в ряді федеральних науково-

технологічних програм, де вклади штатів і федерального уряду є 

взаємодоповнюючими (Гвартні, 2009). 

Стандартний пакет регіональних програм штату включає в себе:  

- програми прямої фінансової допомоги бізнесу; 

- програми непрямої підтримки бізнесу; 

- податкові та інші пільги;  

- програми підготовки та перепідготовки кадрів.  

У кожній із зазначених програм виділяються дві специфічні галузі - це 

наукоємний бізнес і заохочення малих і середніх фірм. 

Наприклад програма «Інформаційні технології для XXI століття» включає 

дослідження з вивчення властивостей напівпровідників, створення більш 

ефективного програмного забезпечення, вдосконалення системи Інтернет. 

Програми з технологій зміни клімату спрямовані на розробку енергетичних 

технологій, що зменшують парниковий ефект. У всіх зазначених програмах 

наукомістким виробництвом зайняті також малі та середні приватні 

підприємства. Центральний уряд США не втручається в господарський 

комплекс конкретного штату, але намагається сприяти реалізації національних 

програм, розраховуючи на те, що ініціативи будуть підтримані й розвинені на 

місцях (Мартиненко, 2017). 

Так, за даними опублікованої статистики питома вага факторів, що 

визначили економічне зростання США за останні 50 р., така: технічний прогрес 

- 49%, праця - 27%, капітал - 24%. Ці дані свідчать про значущість технологій 

та інтелектуального потенціалу для розвитку економіки країни (Штерн, 2007). 

Модернізація виробництва в Україні та підвищення 

конкурентоспроможності вітчизняної продукції на внутрішньому і зовнішньому 

ринку припускає інноваційне наповнення інвестицій, спрямованих насамперед 

на заміну технологій та основного капіталу, адже на сьогодні ступінь фізичного 
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й морального зношення досягла критичного рівня. Це зумовлює пріоритетність 

розробки та освоєння саме технологічних інновацій. 

Процес інноваційного розвитку має бути системним і забезпечувати всі 

сфери інноваційних програм. 

Програма інноваційного розвитку - це комплекс локалізованих у часі й 

просторі конкретних несуперечливих заходів, орієнтованих на досягнення 

якісно і кількісно визначених показників розвитку (Ульянченко, 2015). 

За даними Всесвітнього економічного форуму, Україна за технологічною 

конкурентоспроможністю серед 139 країн світу посідає 83 місце, а за 

інноваційною спроможністю - 63 місце (Череп, 2018). 

Велику вагу розвитку інноваційного розвитку мають інвестиції. Для 

впровадження в економіку Україну та підприємств інвестицій потрібно мати 

добру економічну базу. Одним з компонентів економічної бази є податки. 

Розглянемо як податки впливають на інвестиційно-економічну діяльність. 

Основні інструменти податкового стимулювання інвестиційної та 

інноваційної діяльності, як використовуються у світовій практиці, пов’язані з 

прямими податками , а саме податком на прибуток підприємств та податком на 

доходи фізичних осіб. Винятком з цього правила є спеціальні податкові режими 

інноваційної діяльності в технопарках, де поряд з пільгами прямих податків 

використовуються пільги з ПДВ, мита та платежів на соціальне страхування. 

В Україні інноваційна діяльність визначається як кризова. Так, у 2012 р. 

інноваційною діяльністю займалися 17,4% загальної кількості промислових 

підприємств. Основними проблемами інноваційного розвитку України є низькі 

темпи впровадження високих технологій, зношеність основних фондів, 

нерозвинутість інноваційної інфраструктури, недостатня кількість інноваційних 

підприємств, недостатня державна підтримка впровадження інновацій для 

забезпечення розвитку малого та середнього підприємництва, невизначеність 

пріоритетів розвитку базових галузей економіки та відсутність сприятливих 

умов для залучення інвестицій з метою забезпечення розвитку 

високотехнологічного виробництва, незначна кількість вітчизняних виробників 
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високотехнологічної продукції, що беруть участь у міжнародному обміні 

технологіями, у зв'язку з недосконалістю законодавства щодо трансферу 

технологій. Більш того, переважна частина технологічно розвинених країн світу 

проводячи політику скорочення податкових пільг, залишили пільги, спрямовані 

на стимулювання інноваційної діяльності (Череп, 2018). 

Податкові пільги, що надаються інноваційним підприємствам, включають 

в себе спеціалізовані пільги для таких платників, а також пільги, які змогли 

успішно виправдати себе як засіб податкової підтримки реалізації інноваційних 

проектів не спеціалізованими підприємствами. 

Охарактеризуємо трохи докладніше конкретні інструменти пільгового 

оподаткування інновацій, представлені на рис. 3.1. 

 

Рис. 3.1. Інструменти податкового стимулювання інноваційної діяльності 

Примітка: побудовано автором на основі (Крисоватий, 2016)  

 

В залежності від завдань, які вирішуються в процесі податкового 

регулювання, податкові канікули можуть надаватися всім суб’єктам 

господарювання незалежно від виду господарської діяльності. Залежно від 
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масштабів застосування податкові канікули можуть застосовуватися до 

прибутку від усієї діяльності платника податків або тільки до певної частини, 

яка пов’язана з предметом стимулювання. У Європі масштаби застосування цієї 

пільги невеликі – вона використовується лише трьома країнами. В Угорщині 

податкові канікули передбачені для венчурних підприємств (6 рр.  

без будь-яких додаткових умов), в Македонії – для підприємств з іноземними 

інвестиціями (3 р. при частці іноземних інвестицій, що перевищує 20 %) (Кесті, 

2004). 

Податкові канікули в частині оподаткування прибутку від реалізації 

інвестиційних та інноваційних проектів застосовувалися до 2005 р. в Україні в 

рамках спеціальних податкових режимів територіальної спрямованості. Їх 

тривалість встановлювалась для кожної спеціальної економічної зони (СЕЗ), 

але в середньому вона складала три роки (Мостенська, 2016). 

Головним недоліком податкових канікул, як інструменту стимулювання 

інвестицій та інновацій є те, що звільнення від оподаткування застосовується 

саме в той час, коли проект ще не в змозі принести очікуваний прибуток (тобто 

звільняти від оподаткування те чого не має), а перенесення збитків на майбутні 

податкові періоди механізмом податкових канікул не передбачене. З цієї точки 

зору більш прийнятним для платників є застосування вільних від цього 

недоліку варіантів інноваційних податкових пільг: податкової знижки або 

податкового кредиту (Швець, 2018). 

Застосування зменшених ставок податку на прибуток може бути 

використано у податковій підтримці інновацій у двох варіантах: 

Зниження ставок податку на прибуток інноваційних підприємств та 

організацій досить легко використовується, вона логічна та прозора. У світовій 

практиці оподаткування є декілька прикладів застосування знижених ставок 

податку на прибуток для інноваційних підприємств і організацій. Так, повне 

звільнення від оподаткування прибутку науково-дослідних підприємств та 

організацій без обмеження часу дії цієї пільги застосовується в Туреччині, але 

обов’язкова умова при цьому – дослідження повинні бути виключним видом 
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діяльності таких суб’єктів інноваційного процесу. Повне звільнення від податку 

на прибуток в Греції мають проектні та конструкторські фірми, які виконують 

проекти за межами країни. У Франції така пільга для інноваційних підприємств 

є цілком логічним продовженням податкових канікул: протягом двох наступних 

років податок сплачується за вдвічі меншою ставкою (Тарасюк та Валінкевич, 

2016). 

Введення знижених ставок на прибуток інноваційних організацій 

потребує вирішення складних проблем. Необхідно чітко й однозначно 

перелічити критерії суб’єктів пільгового оподаткування інноваційних 

підприємств та забезпечити наукове обґрунтування розміру зниження ставки 

податку і раціонального періоду її застосування. 

Зменшення ставок оподаткування прибутку, отриманого від реалізації 

інноваційного проекту.  

Особливістю застосування такого варіанту пільги є необхідність ведення 

окремого податкового обліку витрат і результатів реалізації інноваційного 

проекту, які створюють додаткові складності як в організації податкового 

обліку у платника податків, так і в податковому адмініструванні. Розумним 

варіантом її введення буде після закінчення дії податкових канікул (Софієнко, 

2016). 

Доречі, саме такий порядок стимулювання інвестицій діяв в Україні до 

2005 р. в рамках спеціальних режимів оподаткування проектів, які 

здійснювалися суб’єктами СЕЗ та територій пріоритетного розвитку (Софієнко, 

2016).  

У звичайних умовах безоплатне отримання товарно-матеріальних 

цінностей збільшує базу оподаткування з податку на прибуток. Застосування 

зменшення оподатковуваного прибутку дає можливість збільшити обсяг 

власних коштів інноваційної організації, що, безумовно, є позитивним 

моментом. Однак у випадку її введення доцільно встановлювати обов’язкову 

умову цільового використання вивільнюваних коштів. 
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Введення пільгового оподаткування дивідендів, отриманих за акціями 

інноваційних організацій приводить інвесторів, які вкладають кошти саме в 

спеціалізовані інноваційні організації, оскільки такі вкладення, у порівнянні з 

інвестиціями в статутні фонди інших організацій, дає більш високу віддачу. 

Дана пільга легко реалізується при оподаткуванні сум дивідендів, які 

виплачуються у джерела доходу. Однак, якщо дивіденди підлягають 

оподаткуванню у їх одержувача, застосування цієї пільги вимагає диференціації 

порядку їх оподаткування в індивідуальному та корпоративному прибутковому 

податках. Пільгове оподаткування дивідендів є досить ефективним за умови 

високого ступеня розвитку корпоративних відносин в інноваційному секторі 

економіки. 

Використання пільгового оподаткування прибутку, отриманого в 

результаті використання нематеріальних активів створює зацікавленість у 

власників нематеріальних активів у наданні об’єктів інтелектуальної власності 

в оренду економічним агентам. Це сприятиме розширенню масштабів і 

збільшенню швидкості впровадження інновацій. 

У європейському податковому законодавстві найбільш поширеним є 

повне звільнення резидентів від податку, що утримується з сум роялті, що 

виплачуються, (виняток становлять Португалія – 15 % і Латвія – 5 %) і 

зменшення ставки податку у разі виплати роялті нерезидентам (так, наприклад, 

в Іспанії – 25 % при базовій ставці 35%, у Бельгії – 15 % при базовій ставці 33 

%) (Тарасюк, 2017). 

Зменшення оподатковуваного прибутку на суму внесків у спеціальні 

резервні фонди розглядається як податкова пільга. Податковим законодавством 

більшості країн ЄС передбачена можливість створення в безподатковому 

режимі спеціальних фондів реінвестиційного призначення. Мета створення 

таких фондів безпосередньо пов’язана з інвестиційними процесами незалежно 

від об’єктів інвестування. 

Механізм впливу прискореної амортизації на інвестиційну активність 

підприємства полягає в тому, що спеціальні методи нарахування, підвищені 
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норми або скорочений період амортизації дозволяють платнику збільшити в 

кожному податковому періоді використання таких основних засобів суми 

нарахованої амортизації, що зменшує податкову базу. Прискорена амортизація 

застосовується в оподаткуванні прибутку підприємств переважної більшості 

європейських країн, але для стимулювання інновацій цей механізм 

використовується поки що обмежено. 

Суть відстрочки сплати податку на прибуток полягає в платному 

перенесенні термінів сплати податку на прибуток від реалізації проекту на 

майбутні податкові періоди. 

Зазначимо, що широкого розповсюдження у світовій практиці 

стимулювання інновацій ця пільга не отримала, адже дія цієї пільги 

починається тільки тоді, коли платник вже самостійно «впорався» з основними 

витратами з інноваційного проекту і почав отримувати прибуток. У той же час, 

вона може бути доцільною за умови цільового використання коштів на 

інвестиції в інші інноваційні проекти. 

Зменшення податкової бази є одним з найбільш поширених у 

стимулюванні інноваційної діяльності. Більшість податкових систем 

підприємства, що працюють з прибутком, можуть зменшувати базу 

оподаткування на повну або часткову величину здійснених у поточному році 

кваліфікованих інвестиційних витрат інноваційного характеру. 

Зменшення суми податку на прибуток, що підлягає сплаті, на суму 

інноваційних витрат. 

Зараз цей вид інноваційних пільг та податкові знижки є найбільш 

перспективними у податкових системах країн з розвинутою ринковою 

економікою  

Об’ємний податковий кредит. При використанні такого типу податкового 

кредиту сума податку на прибуток зменшується на частку загальної суми 

інноваційних витрат, тобто при 100 % ставці простого податкового кредиту 

сума витрат підприємства на інноваційну діяльність відшкодовується державою 

шляхом зменшення податкових платежів, а сума податкового кредиту 
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збільшується прямо пропорційно збільшенню обсягів інноваційних витрат. Слід 

зазначити, що в кожній країні законодавчо врегульовано перелік умов, за 

наявності яких витрати можуть бути кваліфіковані як інноваційні (Червінська, 

2014). 

Прирісний податковий кредит. Цей податковий кредит в пов’язаний саме 

зі стимулюванням інвестицій в дослідження і розробки, тобто розглядається 

насамперед як засіб податкової підтримки інноваційної діяльності на перших 

стадіях життєвого циклу інновацій. Він застосовується в тому випадку, якщо 

держава зацікавлена в інтенсифікації інноваційних процесів і постійному 

зростанні інвестицій в інновації пов’язаних з цим витрат підприємств. 

Зробимо висновок, що за для ефективної роботи економіки країни та 

підприємств потрібно залучати інвестиції шляхом створення сприятливою 

економічного середовища. Інвесторам потрібно не просто вкладати гроші, а в 

перспективні проекти. Саме для цього підприємствам потрібно вводити 

інноваційні проекти. 

Ми вважаємо, що потрібно: 

- Створити сприятливу податкову базу для залучення інвестицій. 

- Робити інноваційний розвиток підприємств. 

- Створення податкових пільг та залучень державних коштів в 

розвиток підприємства. 

- Як раніше і казали, екологічна ситуація країни тісно пов’язана з 

економікою та інноваційним розвитком, адже розробка новітніх 

природоохоронних технологій не лише збільшать кількість інвестицій, а й 

вирішить проблеми з медициною та туризмом(що в свою чергу також впливає 

на економіку). 

- Створення та підтримка розробки інноваційних технологій. 

- Створення шкіл, курсів для підвищення та збору ідей інноваційного 

розвитку. Головний інструмент інноваційного розвитку – це розум людини. 

Заснування таких заходів допоможе збільшити кількість інноваційних проектів. 
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3.2. Розвиток системи оподаткування природокористування та 

природоохоронної діяльності підприємств 

 

Роль податкової політики в реалізації програм захисту навколишнього 

середовища важко до цього часу назвати визначальною, але, тим не менше, 

податкові інструменти екологічної спрямованості все ширше починають 

застосовуватися у світовій практиці оподаткування. 

Податкове регулювання природоохоронної діяльності в широкому 

розумінні може бути реалізовано за різними напрямками. Ми виділили основні 

напрями на рис. 3.2. 

 

Рис. 3.2. Основні напрями податкового регулювання природоохоронної 

діяльності 

Примітка: побудовано автором згідно (Найденко, 2017) 

 

До них віднесено: 

1. Використання «екологічних податків» дозволяють стримувати 

процес забруднення навколишнього середовища та використання продуктів, що 

завдають значної шкоди навколишньому середовищу. 

2. Стимулювання раціонального споживання природних ресурсів – як 

би людині не хотілося, а природні ресурси мають властивість закінчуватись. 

Надмірне використання природних ресурсів не тільки призведе до їх 
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зменшення, а й до зникнення. Потрібно тримати золотий баланс і 

використовувати дозволену частку ресурсів, потім знаходити альтернативні 

види ресурсів. 

3. Стимулювання використання альтернативних джерел енергії – 

використання ресурсів для виробництва ресурсів забруднює навколишнє 

середовище. Тому щоб тримати високий екологічний рівень, підприємствам 

потрібно використовувати альтернативні джерела енергії. 

4. Стимулювання використання природоохоронних технологій – не 

завжди можливо знайти та використовувати альтернативні джерела енергії. 

Задля екологічної безпеки використовуються природоохоронні технології, що 

дозволять очищувати викиди підприємств. 

Ці 4 етапи не тільки можуть стимулювати любити місце свого 

проживання, а й зменшити свої витрати шляхом отримання податкових пільг. 

Розглянемо світову практику використання цих методів. 

Традиційним шляхом стримування процесів забруднення навколишнього 

середовища за допомогою економічних регуляторів є введення спеціальних 

екологічних податків (об’єктом оподаткування за якими є обсяги викидів, 

скидів та розміщення небезпечних відходів). Подібні податки присутні в 

податкових системах більшості держав ОЕСР.  

Такий підхід до екологічного регулювання, який базується на принципі 

«забруднювач платить», заклали у 80-х рр. минулого сторіччя в основу 

екологічної політики СРСР. Звичайною практикою побудови такої системи 

економічних регуляторів є їх поєднання з системою лімітів викидів та скидів. В 

межах такого ліміту застосовуються базові ставки, а за понадлімітне 

забруднення навколишнього природного середовища – підвищені.  

В Росії та Україні понадлімітне забруднення обкладається відповідним 

збором у п’ятикратному розмірі. Це дозволяє забезпечити прогресивність 

екологічного оподаткування, а підвищена ставка податку за своєю економічною 

сутністю відповідає системі екологічних штрафів.  
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Однак ефективна реалізація саме такого варіанту екологічного 

регулювання пов’язана з декількома серйозними проблемами, що зумовили 

виникнення і розвиток альтернативних способів протидії забрудненню 

навколишнього середовища засобами податкової політики. 

Ми виділили дві такі проблеми (Коваленко, 2019с): 

Перша це вагомість екологічних податків. Щоб вони дійсно мотивували 

підприємства до зниження шкідливих викидів та скидів, такі штрафи повинні 

бути досить відчутними для платників. Для ефективної роботи такої системи 

потрібно штрафи порівнювати з ціною на природоохоронні технології. Це 

потрібно для того, щоб впровадити штрафи не заради покарання, а заради 

стимулювання підприємців придбавати природоохоронні технології.  

Друга проблема це прагнення якомога більше розширити перелік 

шкідливих речовин, викиди і скиди які є об’єктами оподаткування, призводять, 

з одного боку, до надмірного збільшення витрат на моніторинг, контроль та 

адміністрування, а з іншого – не дозволяють забезпечити повноту податкових 

надходжень. 

Добрий приклад це Казахстан, де предметом оподаткування екологічного 

збору є 1217 різних речовин, що забруднюють повітряний басейн, і 1345 

речовин, що забруднюють водні об’єкти. У країнах ОЕСР аналогічні платежі 

стягуються з одного-двох основних забруднюючих речовин (в Скандинавії, 

наприклад, з викидів оксидів азоту і двоокису сірки). На думку експертів ООН, 

викиди і скиди більшості з декількох тисяч оподатковуваних  

сьогодні в країнах пострадянського простору забруднюючих речовин можна не 

обкладати екологічними платежами без будь-якого збитку як для 

навколишнього природного середовища, так і для доходів бюджету (Найденко, 

2017). 

Альтернативними варіантами в системі податкових платежів за 

забруднення навколишнього природного середовища можуть бути повна 

відмова від податкового регулювання та перехід на систему штрафів за 

понадлімітні викиди і скиди забруднюючих речовин і розміщення відходів.  



140 

 

Ми вважаємо, що такий варіант є не рентабельним. Основним недоліком 

цього варіанту є те, що сфера впливу штрафів на господарське поводження 

економічних агентів обмежена тільки ситуаціями, коли рівень забруднення 

перевищує встановлені нормативи.  

Збільшення шкідливого впливу на навколишнє середовище в межах цих 

нормативів ніяк не впливає на фінансові результати діяльності «забруднювача», 

що не стимулює його до впровадження природоохоронних технологій, 

вторинному використанню та збільшення глибини переробки відходів. 

Введення спеціальних податків на продукцію, споживання якої 

призводить до найбільш серйозного забруднення навколишнього природного 

середовища. 

Зауважимо, що саме цей напрямок одержав найбільший розвиток в 

практиці оподаткування країн ОЕСР у поєднанні з використанням податків за 

забруднення, але за дуже вузького переліку забруднюючих речовин.  

Це зумовлено тим, що з точки зору податкового адміністрування, такі 

податки значно простіші, ніж платежі за забруднення, а збирання їх істотно 

вище.  

Введення екологічних податків на продукти полягає в тому, що викиди 

шкідливих речовин безпосередньо пов’язані зі споживанням конкретних видів 

продукції. Тому податкове стримування споживання найбільш небезпечних, з 

точки зору екології, продуктів буде сприяти зниженню забруднення 

навколишнього природного середовища.  

Такі податки можна порівняти з акцизам – вони включаються до ціни 

відповідних продуктів. Остання стримує збільшення попиту на них і 

підштовхує споживача до використання екологічно безпечних і більш дешевих 

(у зв’язку з відсутністю цієї податкової складової в ціні) продуктів. Більш того, 

в законодавстві деяких країн (наприклад, Україна) екологічні податки на 

продукт безпосередньо «вбудовані» в структуру акцизів (Химинець, 2015). 

Перший досвід такого типу оподаткування пов’язаний з появою 

наприкінці 70-х – початку 80-х рр. ХХ століття «енергетичних» податків, 
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стимулюванням до чого призвела світова енергетична криза. Однак на початку 

введення енергетичних податків мало на меті забезпечення енергобезпеки, 

разом з тим вирішувалися і проблеми захисту навколишнього природного 

середовища.  

Вперше податок на використання нафти ввела Данія в 1977 р. щоб 

стимулювати споживачів економити електроенергію. З 1982 р. в цій країні 

введено податок на використання вугілля. Починаючи з кінця 90-х рр., податки 

на використання палива та енергії введені в таких країнах ЄС як Франція, 

Італія, Німеччина, Греція, Великобританія. Причому з метою недопущення 

зростання податкового навантаження введення енергетичних податків 

супроводжувалося одночасним скороченням інших видів податків, перш за все, 

корпоративного податку на доходи (прибуток) (Химинець, 2015). 

Зауважимо, що перелік предметів оподаткування екологічними 

податками на продукт не обмежується тільки енергоресурсами. Він може 

включати в себе екологічно небезпечну на будь-яких стадіях її функціонування 

продукцію, ресурсномістку або виготовлену з рідкісних ресурсів продукцію. 

Так, у Вірменії, яка першою з пострадянських країн ввела в 1999 р. такий 

податок, він стягується з 22 видів продукції, серед яких: азбестовмісні 

матеріали, асфальт, акумулятори автомобільні, автопокришки, миючі засоби, 

скловолокно, фреоновмісні прилади та товари, тощо. 

Податкове регулювання природозбереження реалізується шляхом 

диференціації податкових ставок залежно від вмісту в продукті еколого-

деструктивних речовин.  

Наприклад, у США та Німеччині ставки екологічних податків 

диференційовані залежно від вмісту свинцю в паливі, сірки у нафті. В Україні 

же передбачені підвищені ставки акцизів на дизельне паливо в залежності від 

вмісту в ньому сірки.  

Ми вважаємо, що при застосуванні екологічних податків на продукт, при 

правильному їх використанні відбувається заміщення найбільш небезпечної, з 

екологічної точки зору, продукції.  



142 

 

Наприклад в США їх введення сприяло витісненню з ринку автомобілів з 

підвищеним споживанням палива, у багатьох державах практично повністю 

припинено споживання етилованого бензину.  

До непрямих заходів податкового стримування забруднення 

навколишнього природного середовища відносяться інструменти, вбудовані в 

конструкцію майнових податків.  

Так, прогресивні ставки транспортного податку, що встановлюються в 

залежності від потужності або об’єму двигуна стимулюють, в загальному 

випадку, використання більш економічних автомобілів, що дозволяє знизити 

рівень забруднення повітряного басейну від пересувних джерел. 

Перспективним напрямком екологізації цього податку є встановлення 

податкових ставок з урахуванням обсягів викидів СО2, що реалізовано в 

антикризових програмах більшості держав Євросоюзу. У Голландії, наприклад, 

при розрахунку цього податку враховується вартість автомобіля і обсяг викидів 

СО2 (Торглер, 2018). 

Стимулювання раціонального споживання природних ресурсів на 

сьогодні є головним завданням країни. Природні ресурси обмежені і в багатьох 

випадках непоновлювані. Саме тому їх раціональне споживання знижує 

навантаження на навколишнє природне середовище, а податкове стимулювання 

цього процесу посилює мотивацію економічних агентів.  

Основним принципом економічного стимулювання в цьому напрямку є 

платність природних ресурсів. Реалізація цього принципу проходить шляхом 

застосування ресурсних податків, які через механізм витрат включаються в ціну 

об’єкта і оплачуються в кінцевому підсумку споживачем.  

До таких видів податків відносяться:  

 податки на видобуток корисних копалин;  

 на використання водних ресурсів та ін.  

Такі податки включені в податкові системи практично всіх держав. Однак 

кожна з країн має свої специфічні особливості, які і визначають перелік 
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предметів оподаткування, рівень і співвідношення ставок, вагомість ресурсних 

податків у загальних податкових надходженнях. 

У світовій практиці стимулювання споживання енергозберігаючих 

матеріалів реалізується за допомогою непрямого оподаткування, що дозволяє 

споживачам знизити витрати на їх придбання.  

Так, у Великобританії в рамках заходів щодо реалізації зобов’язань, 

взятих ЄС у рамках Кіотського протоколу, з 1998 р. застосовувалася знижена 5 

%-а ставка ПДВ на енергозберігаючі матеріали. В Італії та Швеції знижені 

ставки специфічних акцизів, встановлені для тих підакцизних енергоресурсів, 

які використовуються для виробництва електроенергії з урахуванням 

екологічних пріоритетів держав, а Греція, Данія, Великобританія, Фінляндія та 

Португалія в цих ситуаціях застосовують звільнення від оподаткування 

(Веклич, 2008). 

Ще один напрямок раціонального використання природних ресурсів, є 

економія їх в побуті, що може бути реалізовано за допомогою податкових пільг 

з індивідуального прибуткового податку. 

Стимулювання використання природоохоронних технологій пов’язане з 

необхідністю зниження навантаження на навколишнє природне середовище в 

процесі виробництва.  

У цій сфері податковими інструментами є:  

- звільнення від оподаткування окремих платників; 

- прискорена амортизація екологічних витрат капітального 

характеру; 

- також підтримка інвестицій екологічного спрямування за 

допомогою податкових знижок та податкового кредиту. 

Найбільш радикальна пільга для спеціалізованих компаній, що 

здійснюють діяльність або обслуговують сферу енергозберігаючих технологій, 

застосовується у Франції. Такі підприємства там повністю звільнені від 

корпоративного податку на доходи. Основними варіантами прискореної 
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амортизації екологічних витрат є встановлення підвищених норм амортизації, а 

також методи попередньої або вільної амортизації (Кесті, 2004). 

Наприклад, в Люксембурзі при базових нормах для устаткування 10–20 % 

підвищені норми прямолінійної амортизації застосовуються для інвестицій в 

охорону природного середовища та енергозбереження. У Нідерландах активи 

природоохоронного призначення можуть бути амортизовані в режимі «вільної 

амортизації», умови якої визначаються платниками за погодженням з 

податковими органами.  

Наступним важелем є стимулювання використання альтернативних 

джерел енергії. Наслідком світової енергетичної кризи 70-х рр. минулого 

століття стало застосування податкових пільг, спрямованих на стимулювання 

розвитку і використання альтернативних видів енергії, які в 90-і рр. виділилися 

в самостійний, і притому виключно важливий напрямок податкового 

регулювання екологічних процесів. Найбільш значущим у цьому відношенні є 

комплекс пільг зі специфічних акцизів, і в тому числі з екологічних податків на 

продукти (Найденко, 2017). 

Такі пільги стимулюють споживання енергії з поновлюваних джерел за 

рахунок зменшення ціни їх споживання.  

Пільги такого роду особливо активно застосовувалися в Європі в другій 

половині 90-х рр. минулого століття, проте починаючи з 2004 р., у міру 

нарощування обсягів виробництва і споживання цього альтернативного 

енергоресурсу, податкові пільги в більшості європейських держав були 

скасовані; звільнення від оподаткування електроенергії, що генерується з 

енергії сонця, вітру, припливів-відливів, з біомаси чи сміття, геотермальної 

енергії, в Іспанії з цими цілями передбачено використання зниженої ставки 

акцизу.  

Іншим важливим напрямком реалізації податкового регулювання в сфері 

застосування альтернативних енергоресурсів є комплекс інструментів, які 

використовуються для розширення використання енергії з заповненням джерел 

в побуті.  
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Прикладом податкового стимулювання побутового використання 

нетрадиційних джерел енергії був в Німеччині. У країні розвинена система 

пільг енергозберігаючої спрямованості. Так за індивідуальним лічильником 

ставка податку зменшується на витрати, пов’язані із здійсненням наступних 

заходів: 

 приєднання будинків до систем опалення, що використовують 

відпрацьоване тепло або енергію згорання сміття, в яких переважає 

теплопостачання зі споруд об’єднаного виготовлення теплової та 

електроенергії; 

 установка в будинках теплових насосів, сонячних теплових систем і 

вкладення в рекуперацію тепла (використання відведеного тепла); 

 будівництво вітрових турбін, якщо одержувана у зв’язку з цими 

вкладеннями енергія в основному використовується платником податку для 

організації енергопостачання будинку, який знаходиться на території країни; 

 спорудження установок з видобутку газу, який виробляється із 

рослинних і тваринних відходів шляхом бродіння, якщо цей газ 

використовується для обігріву житлових будинків або для підігріву в таких 

будинках гарячої води (Веілз, 2012). 

Беремо до уваги також пільгу з податку на майно, надана в 2009 р. 

власникам екологічно чистих будинків у Нідерландах. Цей новий інструмент 

податкового регулювання введено у складі заходів антикризової податкової 

політики одночасно з істотним збільшенням податків для власників будинків, 

вартість яких перевищує 1 млн. євро (Веілз, 2012). 

Поряд з цими специфічними пільгами, у практиці оподаткування 

розвинених країн застосовуються також такі традиційні інструменти, як 

податкові знижки і податкові кредити. 

Визнання вступу до ЄС як стратегічного пріоритету неминуче ставить 

перед Україною низку питань стосовно подальшої стратегії реформування 

національної економіки, адекватної принципам регулювання суспільної 

самоорганізації європейської спільноти. Одним із провідних засобів здійснення 
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такої стратегії має стати економічний механізм природокористування та 

природовідтворення (Повідомлення Єврокомісії, 2006). 

Основним принципом природокористування є єдність використання та 

охорони природних ресурсів. Під охороною природи потрібно розуміти не 

ізоляцію того чи іншого природного ресурсу, а ефективне його використання. 

В Україні базовими елементами системи економічного регулювання 

природокористування та природоохоронної діяльності є наступні 

загальнодержавні обов’язкові платежі (Кирич, 2017): 

- збори за спеціальне використання природних ресурсів; 

- податок за землю; 

- збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок бюджету; 

- рентні платежі; 

- збір за забруднення навколишнього природного середовища; 

- збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну 

та теплову енергію; 

- збір у вигляді цільової надбавки до затвердженого тарифу на 

природний газ для споживачів усіх форм власності. 

Ці податкові платежі та збори, є інструментами мотивації 

природокористувачів до екологоконструктивної діяльності  

та джерелами створення природоохоронних фондів (Коваленко та Бабміндра, 

2019). 

Це означає, що мета податкового регулювання природоохоронної 

діяльності в Україні полягає у стимулюванні природокористувачів до 

раціонального та ощадливого використання природоохоронних заходів 

(Коваленко та Бабміндра, 2019). 

В Україні система зборів, платежів за забруднення навколишнього 

середовища й використання природних ресурсів прийнята й затверджена 

законодавчо ще з 1991 р., однак, на сьогодні вона є достатньо недосконалою та 

не відповідає світовим тенденціям природно-ресурсного та екологічного 

оподаткування (Коваленко та Бабміндра, 2019). 
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Ми виділили основні існуючі проблемні аспекти вітчизняної системи 

оподаткування природокористування та природоохоронної діяльності. 

Звернемо увагу на те, що в Україні майже всі види платежів у формі 

плати, збору та відрахувань, пов’язаних з природокористуванням та охороною 

навколишнього середовища, незважаючи на їхню принципову різницю за 

економічною суттю та з позицій джерел фінансування природоохоронних 

заходів, мають характер податкових надходжень і фактично є механізмами 

збільшення коштів у прибутковій частині державного бюджету (Іванов, 2010). 

Тобто, головна відмінність вітчизняної системи оподаткування 

природокористування та природоохоронної діяльності від європейської полягає 

в тому, що механізми її реалізації залишаються не завершеними, через це 

процесс розв’язання проблем навколишнього середовища є складним і не 

створює вагомих стимулів у економічних агентів для природозберігаючих дій 

(Іванов, 2010). 

Бюджетним кодексом України встановлено, що податки, збори та інші 

податкові платежі зараховують до бюджетів повністю, незалежно від їх 

цільового призначення. Це призводить до того, що з року в рік надходження 

зборів за забруднення довкілля, наприклад, спрямовуються до бюджету не 

цільовим призначенням на природоохоронні заходи, як це визначено у статті 46 

Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», а 

«розчиняються» у його доходній частині, аж ніяк не активізуючи 

природоохоронну діяльність платників екологічних зборів (Закон України «Про 

охорону навколишнього природного середовища», 1991). 

Крім того, сувора підпорядкованість статей законів України з питань 

природокористування спорідненим статтям законів з оподаткування, а також 

існуючі суперечливість, неузгодженість, неадекватність, непослідовність змісту 

цих споріднених статей різних законів призводить до фактичної втрати 

чинності важливих законодавчих положень, наприклад про пільгове екологічне 

оподаткування або економічний механізм забезпечення стимулювання 

природоохоронних заходів, які містяться у законах України з питань 
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природокористування, надаючи їм декларативності (Закон України «Про 

охорону навколишнього природного середовища», 1991). 

Світова практика свідчить про загострення уваги в розвинутих країнах, до 

справляння екологічних податків, застосування фіскальної та регулюючої 

функцій які відіграють роль інструмента збалансування природокористування.  

В Україні практика справляння спеціальних екологічних податків 

обмежується п’ятьма видами зборів, які зведуться в один – збір за забруднення 

навколишнього природного середовища, який запровадили з метою вирішення 

екологічних проблем, а також для створення джерел фінансування відповідних 

природоохоронних заходів та правовою основою якого є Закон України «Про 

охорону навколишнього природного середовища» (Коваленко та Бабміндра, 

2019). 

Порівнюючи вітчизняну практику застосування екологічних податків зі 

світовою, робимо висновок, що вони відрізняються як за змістом та якісним 

складом екологічних податків, так, найважливіше, за економічним механізмом 

їх впливу на розв’язання проблем навколишнього середовища. 

В Україні відсутні певні або недостатньо розвинуті групи екологічних 

податків, що притаманні системам оподаткування країн Євросоюзу, та є 

достатньо ефективними інструментами податкового регулювання в сфері 

екології (Коваленко, 2019b): 

1) відкладені платежі, що сприяють покриттю екологічних витрат - це 

податки на шумове забруднення, батарейки, доходи від тваринництва та інші); 

2) продуктові податки, які стимулюють обмеження на споживання 

товарів потенційних забруднювачів довкілля (Закон України «Про фінансові 

послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», 2002). 

До проблем функціонування системи екологічного оподаткування в 

Україні, що потребують подальшого вирішення ми виділили (Мартиненко, 

2017): 



149 

 

 наявність значного розриву між проголошеним принципом 

«забруднювач платить» і нормативами формування плати за забруднення та 

обсягами завданих збитків і дійсними витратами на їх відшкодування; 

 занижені абсолютні показники нормативів зборів за забруднення 

навколишнього природного середовища; 

 глибокі розбіжності в граничних податкових ставках щодо 

нормативів забруднення. 

В Україні все більшої актуальності набирає питання загострення 

проблеми збереження світового ресурсного потенціалу. Це зумовлюється тим 

що її економіка характеризується високим рівнем ресурсо- та енергомісткості 

галузей, зношеності обладнання та низьким рівнем впровадження інноваційних 

технологій. Ефективне адміністрування екологічного податку стимулює 

суб'єктів господарювання до оновлення виробничо-технічної бази, 

впровадження безпечних технологій, таким чином зменшує шкідливий вплив 

на довкілля (Іванов, 2010). 

Одним із інструментів що застосовується державою в обмеженні 

шкідливого впливу економічної діяльності суб’єктів господарювання на стан 

довкілля, є екологічні податки. Уперше ідею екологічного оподаткування 

висловлено в працях Пігу А.К. (1985), який запропонував розглядати податки 

як інструмент впливу на поведінку «забруднювачів» навколишнього 

середовища, через стягнення обов’язкових платежів, тим самим стимулюючи 

суспільство до використання екологічних продуктів а також зменшення обсягів 

викидів. 

Екологічне оподаткування – це процес встановлення та справляння 

екологічних податків з урахуванням визначення їх ставок, об’єктів, платників 

та порядку сплати ступеня їх впливу на рівень навантаження на навколишнє 

природне середовище та нераціональне природокористування. З визначення 

виділяємо, що система екологічного оподаткування поєднує обмеження 

негативного впливу на довкілля та застосування різноманітних ставок 

оподаткування (Химинець, 2015). 
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Метою дослідження є оцінювання впливу показників екологічного 

податку за викиди в атмосферне повітря вуглекислого газу (СО2) на зміну 

стану навколишнього середовища та обґрунтуванні напрямів удосконалення 

вітчизняної системи екологічного оподаткування з урахуванням пріоритетів 

сталого розвитку. Розглянемо вплив екологічного оподаткування в інших 

країнах. 

Екологічні податки в Норвегії (у т. ч. податок на СО2) у 2014 р. принесли 

до бюджету приблизно 2,06% від ВВП, засвідчуючи успішність  

впровадження ЕТПР за чинної ставки податку на двоокис вуглецю  

в розмірі 52 дол. США/т CO2 (State and Trends of Carbon Pricing, 2015). 

Швеція увела податок на викиди СО2 шляхом перенесення частки 

податкового навантаження із традиційних факторів виробництва  на нове 

джерело – забруднення довкілля. Акцизні збори на викиди діоксидів карбону та 

сірки, а також збільшення ставок екологічних платежів компенсувалися 

зниженням ставки податку на доходи соціально вразливих домогосподарств, 

однак рівень оподаткування доходів домогосподарств з високим прибутком не 

змінився і залишився стало високим. У 2015–2016 рр. ставка податку на 

двоокис вуглецю в Швеції складала рекордні 150 дол. США/т СО2 (з 

урахуванням наявних пільг та преференцій – у середньому 131 дол. США/т 

СО2) (Коваленко, Василевська та Новосад, 2018).  

Зауважимо, що не оподатковуються паливні ресурси, які 

використовуються для виробництва електроенергії. Галузі промисловості, такі 

як сільське, лісове та рибне господарство, мають пільги (Торглер, 2018).  

Пальне з відновних джерел (етанол, метан, торф, біомаса та відходи)  

звільнене від сплати податку на СО2, що сприяло їх масовому  

залученню для опалення будівель та в промисловості (Коваленко та Бабміндра, 

2019). 

Данія використовувала ставку оподаткування близько 16,8 дол. США/т 

СО2, а надходження від податків на діоксиди карбону та сірки стали 
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компенсаторами переходу промисловості на нові ставки екологічних податків. 

У 2015 р. ставка податку в країні складала 26 дол. США/т. СО2 (Effective 

Carbon Rates, 2016). 

У Великобританії за рахунок екологічних податків компенсується 

зниження працедавцями ставки платежів із соціального страхування, а також 

заходи з енергозбереження та розвитку відновних джерел енергії. Не 

оподатковується електроенергія, яка виробляється з відновних джерел, і пальне, 

що використовується для виробництва тепла й електроенергії (когенерації). 

Сьогодні ставка податку на двоокис вуглецю складає 24 дол. США/т СО2 

(Effective Carbon Rates, 2016). 

У Швейцарії екологічні податки є компенсаторами для зниження вартості 

медобслуговування населення при ставці податку – 62 дол. США/т СО2. Окремі 

країни – Польща, Естонія, Мексика, Японія – запровадили експліцитну ставку 

вуглецевого податку на мінімальному рівні 1–2 дол. США/т СО2 (Effective 

Carbon Rates, 2016). 

Деякі країни оподатковують викиди СО2 частково.  

Наприклад, Франція не застосовує вуглецеве оподаткування у чистому  

вигляді, хоча у квітні 2016 р. обіцяли запровадження так званої  

«вуглецевої компоненти» в енергетичному оподаткуванні на рівні 22 євро за 

тонну СО2.  

Нова Зеландія взагалі відмовилася від карбонового податку через його 

великого навантаження для енергетичного сектора економіки (Effective Carbon 

Rates, 2016). 

Існуючі комбінації регіональних фіскальних інструментів  

у секторі оподаткування СО2 в глобальному масштабі поповнили  

національні бюджети більш як на 50 млн дол. США упродовж  

лише 2015 р, з яких приблизно 30% – за рахунок окремих ставок карбонового 

податку. 
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Першочерговою причиною застосування інструментів екологічного 

оподаткування було прагнення людства зменшити викиди парникових газів з 

метою вирішення проблеми глобальної зміни клімату.  

Для України 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 (Коваленко, 2019с). 

Екологічний податок за викиди в атмосферне повітря вуглекислого газу 

(СО2, далі – Викиди) справляються суб’єктами, які використовують палива в 

стаціонарних енергетичних установках. 

Податковий кодекс України визначив, що платниками екологічного 

податку є суб’єкти господарювання при провадженні діяльності яких 

виникають Викиди в атмосферу і інформація, про яких надається 

Міністерством екології та природних ресурсів України – органом, що 

забезпечує ведення державного обліку в галузі охорони атмосферного повітря у 

відповідності до Закону України «Про охорону атмосферного повітря». 

Облікові та дозвільні процедури Міністерства базуються на встановлених 

ним критеріях, які базуються на оцінці річних порогових обсягів Викидів. 

Міністерство формує Національний кадастр антропогенних викидів із джерел 

та абсорбції поглиначами парникових газів. Інформація про суб’єктів, що взяті 

на облік в галузі охорони атмосферного повітря надається органам ДФС.  

Податковий кодекс України не регулює порядок обліку обсягу Викидів, 

як об’єкта оподаткування екологічним податком. 

Передбачено, що податковий контроль за обліком обліку обсягу Викидів 

базується на положеннях законодавства про охорону атмосферного повітря. 

Законодавство про охорону атмосферного повітря передбачає застосування не 
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тільки результатів інструментальних вимірів обсягу Викидів, але й переважно 

базується на розрахункових показниках обсягу Викидів. 

Зокрема, органи державного регулювання та спостереження в галузі 

охорони атмосферного повітря затвердили низку методичних рекомендацій про 

порядок визначення обсягів Викидів (Методики до розрахунку викидів від 

спалювання конкретних видів палив для статистичного звіту 2-ТП (повітря), 

затверджених Державним комітетом статистики України; ГКД 34.02.305-2002 

«Викиди забруднювальних речовин у атмосферу від енергетичних установок. 

Методи визначення», затверджений Міністерством енергетики та вугільної 

промисловості України, Галузева методика розрахунку шкідливих викидів, які 

надходять від теплогенеруючих установок комунальної теплоенергетики 

України, затверджені Міністерством регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України), якими користуються суб’єкти 

господарювання (Офіційний сайт Комітету з питань податкової та митної 

політики). 

За результатами декларування податкових зобов’язань з екологічного 

податку за Викиди у 2017-2018 рр. встановлено, що декларування здійснюють 

22,5-56 тис. платників в залежності від пори року за обсяг Викидів понад 100 

млн. тон (оціночно за 2018 р. – 103 млн. тон) без можливості визначення 

джерела походження та кількості об’єктів утворення. Податкові зобов’язання за 

Викиди за чинною ставкою у 2018 р. складуть близько 42 млн. грн. (Коваленко, 

2019с). 

При цьому, органи в галузі охорони атмосферного повітря ухиляються від 

комплексного контролю за обсягами Викидів, які у переважній більшості 

розраховані платниками із застосуванням різноманітних методичних 

рекомендацій. 

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. (Бабміндра, 2018). 
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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 Видиків 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 30 грн. за 

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

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

За вказаною оцінкою показників часток екологічного податку за Викиди в 

інтервалі 0,5-3,9 % ціни зростання цін на енергоносій не очікується. 

Ефективна ставка екологічного податку для 1000 кубічних метрів газу 

горючих, у тому числі природного газу становитиме 55 грн. 

Таким чином, для зафіксованої рішенням Уряду ціни природного газу в 6 

500 грн. за тис. куб. метрів частка екологічного податку за Викиди не 

перевищить 0,85 %., а для природного газу за ринковою ціною в 9 800 грн. – 

0,56 %, тобто не перевищить 1 % ціни на природний газ. 

Ефективна ставка екологічного податку для 1 тони нафти, газового 

конденсату та моторних палив нафтових становитиме 99 грн. 

Таким чином, для ціни 1 тони нафти, газового конденсату, які у жовтні 

2018 р. зафіксовані на біржових торгах в 17 140 грн. за тону частка 

екологічного податку за Викиди не перевищить 0,58 %, у той час, як ставка 
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рентної плати для газового конденсату в 2019 р. зменшиться з 45 до 29 % 

вартості. 

Ефективна ставка екологічного податку для 1 тони вугілля, у тому числі 

імпортованого та коксівного становитиме 99 грн. 

Таким чином, для ціни 1 тони вугілля, що закуповується на державних 

шахтах за ціною в 2 535 грн. за тону частка екологічного податку за Викиди не 

перевищить 3,91 %, у той час, як різниця між ціною вугілля, що закуповується 

на державних шахтах та імпортованого перевищує 12 %. У випадку коксівного 

вугілля, ціна якого перевищує 5 500 грн., частка екологічного податку за 

Викиди не перевищить 1,80 %. 

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

ставці екологічного податку за Викиди в 30 грн. за тону Викидів надходження 

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

Проведено аналіз зміни екологічного податку на вуглекислий газ (табл. 3.1). 

Таблиця 3.1 

Зміна екологічного податку на вуглекислий газ, млн. грн. 

№ 

п/п 

Показник Ставка Відхилення,% 

10 30 

1 Екологічний податок на вуглекислий газ 757,5 6817,5 +900 

Примітка: розраховано автором  

 

Питання надходження фінансів до бюджету в умовах формування 

сприятливого інвестиційного клімату та бізнес середовища належать до 

основних напрямків податкової реформи в частині справляння ресурсних, у 

тому числі природоресурсних платежів на сучасному етапі. До шляхів її 

вирішення входять заходи зі спрощення та удосконалення порядку 

адміністрування податків, зменшення навантаження на суб’єктів 

господарювання, у тому числі й в частині витрат на декларування податкових 

зобов’язань з податків та зборів, уніфікації податкового обліку (Офіційний сайт 

Комітету з питань податкової та митної політики). 
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За результатами виконаного системного аналізу практики застосування 

норм Податкового кодексу України з екологічного податку дослідження має на 

меті законодавчо унормувати найбільш актуальні проблемні питання, подальше 

спрощення та підвищення ефективності адміністрування екологічного податку, 

розширення кола податкових агентів екологічного податку, а також суттєвого 

зменшення навантаження на суб’єктів господарювання, у тому числі й в частині 

витрат на складання податкової звітності та декларування податкових 

зобов’язань з зазначеного податку. 

Фактичні зобов’язання підприємств по податку на СО2 при ставці 10 грн. 

за тонну сягають 590,3 млн. грн. при використанні вугілля і 167,2 млн.грн. при 

використанні природного газу. 

Оцінка справляння екологічного податку СО2 при ставці 30 грн. за тонну 

для підприємств сягатиме: 

1. Викиди СО2 при використанні підприємствами вугілля у розмірі 

198,1 млн. тонн: 

Пн = 198,1 * 30 = 5943 млн.грн. 

2. Викиди СО2 при використанні підприємствами природного газу у 

розмірі 54,4 млн. тонн: 

Пн = 54,4 * 30 = 1632 млн.грн. 

Таким чином, при зміні ставки екологічного податку до 30 грн. за тонну 

матимемо: 

Пн = 5943+1632 – 590,3 – 167,2 = 6817,5 млн.грн. 

Реалізація запропонованих змін позитивно вплине на наповнення 

державного бюджету. За орієнтовними розрахунками у разі прийняття 

вказаного законопроекту додаткові надходження до бюджету складуть більше 

6,8 млрд. грн. (рис. 3.3). 

Водночас, поширення податкових агентів в справлянні екологічного 

податку, визначення платниками збору за спеціальне використання води 

первинних водокористувачів суттєво зменшить витрати платників на 
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здійснення податкового обліку, а також складання та подання податкової 

звітності із вказаних платежів. 

 

 

Рис. 3.3. Зміна додаткових надходжень до бюджету при введені 

екологічного оподаткування 

Примітка: побудовано автором  

 

Дослідження проведено у світлі розгляду п. 212 Плану заходів з 

імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з Європейським Союзом, 

Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, 

(стаття 353 додатку XXVIII до Глави 4 «Оподаткування» Розділу V 

«Економічне і галузеве співробітництво») з метою імплементації положень 

Директиви Ради 2003/96/ЄС від 27 жовтня 2003 р. (далі – Директива) про 

реструктуризацію системи Співтовариства з оподаткування продуктів енергії та 

електроенергії виходячи із майбутніх потреб України у сфері охорони 

навколишнього середовища та енергоефективності, якими вони можуть бути, 

зокрема, у результаті міжнародних переговорів щодо зміни клімату. 

Приймаючи до уваги необхідність забезпечення належних умов реалізації 

вимог Директиви, зокрема у частині оподаткування продуктів енергії та 

електроенергії виходячи із потреб України у сфері охорони навколишнього 

середовища та енергоефективності досліджено необхідність спрощення та 

підвищення ефективності адміністрування екологічного податку, розширення 
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кола податкових агентів екологічного податку, а також суттєвого зменшення 

навантаження на суб’єктів господарювання, у тому числі й в частині витрат на 

складання податкової звітності та декларування податкових зобов’язань з 

зазначеного податку. 

Дослідження показує, що при адмініструванні екологічного податку 

доцільним є: 

1) підвищення ставок екологічного податку за викиди в атмосферне 

повітря стаціонарними джерелами забруднення: 

а) газоподібних вуглеводнів, наприклад, такого парникового газу, як 

метан, неконтрольовані еманації якого мають місце під час видобування 

покладів кам’яного вугілля, з метою стимулювання запровадження ефективних 

технологій хімічної або енергетичної утилізації таких обсягів метану; 

б) вуглекислого газу, з метою наближення її величини до ставок ЄС, як 

механізму спрямованого на скорочення використання мінеральних палив для 

виробництва енергії та продуктів енергії; 

2) запровадження прозорих принципів визначення об’єктів оподаткування 

викидів в атмосферне повітря: 

а) вуглекислого газу, який генерується мінеральними паливами, що 

вводяться в господарських обіг, пропорційно кількості введеного у обіг палива, 

із покладенням обов’язків податкового агента безпосередньо на виробників та 

імпортерів таких палив; 

б) газу-метану вугільних родовищ (вуглевмісних товщ) в частині 

поточної дегазації виробленого простору, як кількості взятих на геологічний 

облік гірничого підприємства та погашених запасів газу-метану таких родовищ; 

Водночас, у розділі рентна плата за видобування корисних копалин 

доцільним є запровадити оподаткування окремих видів енергетичних газів: 

а) газу-метану вугільних родовищ, якісні характеристики якого після 

видобування забезпечують можливість використання такого газу, як товару; 

б) повітряно-метанової суміші, в частині поточної дегазації виробленого 

простору яка утилізується з отриманням продуктів теплової або електричної 
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енергії. 

У випадку газу-метану, як товару база оподаткування відповідає 

аналогічній вартості для газів горючих іншого походження, а у випадку 

повітряно-метанової суміші – вартість виробленої теплової або електричної 

енергії. 

За розрахунками у разі запровадження справляння екологічного податку 

за викиди в атмосферу парникових газів від використання мінеральних палив 

податковими агентами облікова кількість декларантів екологічного податку 

зменшиться із 120 тис. суб’єктів до 100-150 суб’єктів господарювання 

(рис. 3.4). При цьому встановлення ставки за викиди вуглекислого газу на рівні 

1 євро за тону – 10 % біржової ціни квот, додаткові надходження екологічного 

податку оцінюються у розмірі 6,8 млрд. грн. 

 

Рис. 3.4. Зміна облікової кількості декларантів екологічного податку 

Примітка: побудовано автором 

 

Враховуючи досвід європейських країн та теоретико-методичні підходи 

вітчуджень пропонуємо свої кроки покращення екологічного податку 

(Коваленко, 2019b): 

- Уточнити поняття терміну екологічного податок, визнати його 

таким як загальнодержавний обов’язковий платіж, що справляється з 

фактичних обсягів: 

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

 захоронення (розміщення) відходів; 

 тимчасового зберігання (власних) радіоактивних відходів. 

- Визначити нове коло платників екологічного податку: 

Платниками податку є учасники цивільних відносин, які на території 

України і в межах її континентального шельфу та виключної (морської) 

економічної зони: 

 здійснюють викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря; 

 вводять в обіг енергоносії, при використанні яких утворюється 

двооксид вуглецю (вуглекислий газ, оксид вуглецю IV); 

 здійснюють скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти; 

 здійснюють захоронення (розміщення) відходів; 

 утворюють та тимчасово зберігають радіоактивні відходи 

(експлуатуючі організації ядерних установок (атомних електростанцій)). 

- Визначити, що не є платниками податку за розміщення відходів 

суб'єкти господарювання, які розміщують на власних територіях (об'єктах) 

виключно відходи, що обліковуються ними як вторинна сировина або 

розміщують на власних територіях (об'єктах) виключно відходи, на 

захоронення яких впродовж року укладено угоди із суб’єктами ,що здійснюють 

захоронення (розміщення) відходів. 

- Визначити що об’єктом та базою оподаткування екологічного 

податку є: 

- обсяги та види забруднюючих речовин, які викидаються у 

атмосферне повітря; 

- обсяги введених в обіг (відпущених у звітному періоді споживачу) 

енергоносіїв, при використанні яких утворюється двооксид вуглецю 

(вуглекислий газ, оксид вуглецю IV); 

- обсяги та види забруднюючих речовин, які скидаються 

безпосередньо у водні об’єкти; 
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- обсяги та види відходів, що захоронюються (розміщуються); 

- Встановити ставки податку за викиди в атмосферне повітря 

окремих забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення на 

рівні: 

 вуглецю окис - 222,51 грн. за 1 тонну; 

 вуглеводних, у тому числі метану, включаючи метан газово-

метанові суміші, газів горючих, які транспортуються (постачаються, 

розподіляються) - 431,1 грн. 

- Для обчислення обсягу викидів двооксид вуглецю (вуглекислий газ, 

оксид вуглецю IV) до ваги (маси) енергоносіїв, що вводяться в обіг 

застосовуються такі коефіцієнти: 

 природний газ, у тому числі газово-метанові суміші, що 

утилізуються при спалюванні – 2,57 грн.; 

 зріджений газ – 2,58 грн.; 

 нафта та рідкі нафтопродукти – 3,09 грн.; 

 вугілля – 3,14 грн.»; 

При цьому визначити що ставка екологічного податку за викиди 

вуглекислого газу, що виникають в результаті використання енергоносіїв має 

становити еквівалент 1,00 євро за одну тонну викидів двооксиду вуглецю 

(вуглекислого газу, оксиду вуглецю IV). 

- Уточнити визначення терміну – ставки податку за захоронення 

(розміщення) окремих видів надзвичайно небезпечних відходів, 

- Визначити: що ставка екологічного податку за утворенні та такі, що 

тимчасово зберігаються експлуатуючими організаціями ядерних установок 

(атомних електростанцій) складає 0,12 грн. у розрахунку на 1 кВт-год 

виробленої електричної енергії. 

- Визначити що суми податку обчислюються платниками податку за 

податковий (звітний) квартал, крім платників податку що вводять в обіг 

енергоносії, при використанні яких утворюється двооксид вуглецю 



162 

 

(вуглекислий газ, оксид вуглецю IV), та тих що утворюють та тимчасово 

зберігають радіоактивні відходи (експлуатуючі організації ядерних установок 

(атомних електростанцій, для яких податковий (звітний) період складає 

календарний місяць. 

- Визначити що суми податку, який справляється за викиди в 

атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами 

забруднення (Пвс): 

 обчислюються платниками податку, крім платників що вводять в 

обіг енергоносії, при використанні яких утворюється двооксид вуглецю 

(вуглекислий газ, оксид вуглецю, самостійно щокварталу виходячи з фактичних 

обсягів викидів, крім двооксиду вуглецю (вуглекислого газу, оксиду вуглецю 

IV), ставок податку за формулою 3.1: 

 

 ,                                            (3.1) 

 

де Мi – фактичний обсяг викиду i-тої забруднюючої речовини, крім 

двооксиду вуглецю (вуглекислого газу, оксиду вуглецю IV), в тоннах (т);  

Нпi – ставки податку в поточному році за тонну i-тої забруднюючої 

речовини у гривнях з копійками.  

 платники що вводять в обіг енергоносії, при використанні яких 

утворюється двооксид вуглецю (вуглекислий газ, оксид вуглецю IV 

обчислюють та сплачують податок за викиди вуглекислого газу, що виникають 

в результаті використання енергоносіїв на дату подання митної декларації для 

митного оформлення для обсягів енергоносіїв, що імпортуються; 

 платники, що вводять в обіг енергоносії, при використанні яких 

утворюється двооксид вуглецю (вуглекислий газ, оксид вуглецю IV) 

обчислюють та сплачують податок за викиди вуглекислого газу, що виникають 

в результаті використання енергоносіїв за обсяги введених в обіг на митній 

території України (відпущених у звітному періоді споживачу) енергоносіїв, при 
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використанні яких утворюється двооксид вуглецю (вуглекислий газ, оксид 

вуглецю IV) за формулою 3.2: 

 

П = О × К × С,                                                    (3.2) 

 

де П – податкове зобов’язання за введені в обіг на митній території 

України (відпущені у звітному періоді споживачу) енергоносії, при 

використанні яких утворюється двооксид вуглецю (вуглекислий газ, оксид 

вуглецю IV); 

О – обсяг введених в обіг на митній території України (відпущених у 

звітному періоді споживачам) енергоносіїв, при використанні яких утворюється 

двооксид вуглецю (вуглекислий газ, оксид вуглецю IV); 

К – коефіцієнт визначений для відповідного виду енергоносіїв  

С – ставка податку за введені в обіг енергоносії, при використанні яких 

утворюється двооксид вуглецю (вуглекислий газ, оксид вуглецю IV), становить 

еквівалент 1,00 євро за 1 (одну) тону викидів двооксиду вуглецю (вуглекислого 

газу, оксиду вуглецю IV). 

- платники, що утворюють та тимчасово зберігають радіоактивні 

відходи (експлуатуючі організації ядерних установок (атомних електростанцій) 

обчислюють та сплачують за утворенні та такі, що тимчасово зберігаються 

експлуатуючими організаціями ядерних установок (атомних електростанцій) за 

формулою 3.3:  

 

П = О × С,                                                (3.3) 

 

де П – податкове зобов’язання за утворенні та такі, що тимчасово 

зберігаються експлуатуючими організаціями ядерних установок (атомних 

електростанцій); 

О – обсяг виробленої електричної енергії атомними електростанціями; 

С – ставка податку за утворенні та такі, що тимчасово зберігаються 
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експлуатуючими організаціями ядерних установок (атомних електростанцій) 

складає 0,12 гривні у розрахунку на 1 кВт-год виробленої електричної енергії. 

- Визначити що базовий податковий (звітний) період для 

екологічного податку дорівнює календарному кварталу, а для платників 

екологічного податку що вводять в обіг енергоносії, при використанні яких 

утворюється двооксид вуглецю (вуглекислий газ, оксид вуглецю IV), та тих що 

утворюють та тимчасово зберігають радіоактивні відходи (експлуатуючі 

організації ядерних установок (атомних електростанцій, податковий (звітний) 

період дорівнює календарному місяцю. 

- Визначити що платники податку складають податкові декларації: 

- за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин 

стаціонарними джерелами забруднення, крім податку за викиди вуглекислого 

газу, що виникають в результаті використання енергоносіїв за обсяги введених 

в обіг на митній території України (відпущених у звітному періоді споживачу) 

енергоносіїв, при використанні яких утворюється двооксид вуглецю 

(вуглекислий газ, оксид вуглецю IV), скиди забруднюючих речовин у водні 

об'єкти, розміщення протягом звітного кварталу відходів у спеціально 

відведених для цього місцях чи на об'єктах; 

- за місцем розміщення стаціонарних джерел, спеціально відведених 

для цього місць чи об'єктів; 

- за обсяги введених в обіг (відпущених у звітному періоді 

споживачу) енергоносіїв, при використанні яких утворюється двооксид 

вуглецю (вуглекислий газ, оксид вуглецю IV) – за місцем перебування платника 

на податковому обліку у контролюючих органах; 

- Визначити, що податкову декларацію з екологічного податку до 

контролюючих органів не подають: 

 платники, які обчислюють та сплачують на дату подання митної 

декларації для митного оформлення для обсягів енергоносіїв, що імпортуються; 

 платники, які використовують енергоносії при експлуатації 
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енергоустановок, крім платників, що вводять в обіг енергоносії, при 

використанні яких утворюється двооксид вуглецю (вуглекислий газ, оксид 

вуглецю IV), за утворені обсяги двооксиду вуглецю (вуглекислий газ, оксид 

вуглецю IV); 

 платники, які використовують енергоносії при експлуатації 

енергоустановок потужністю до 100 кВт/год (включно), не декларують 

зобов’язання за викиди в атмосферу інших видів забруднюючих речовин, що 

утворюються при використанні енергоносіїв; 

 платники за утворенні радіоактивні відходи та такі, що тимчасово 

зберігаються експлуатуючими організаціями ядерних установок (атомних 

електростанцій). 

Оцінка регуляторного впливу та прогноз результатів. 

Запропоновані зміни матимуть вплив на забезпечення збалансованості 

Державного бюджету та удосконалення адміністрування податків, а також 

покращення бізнес-середовища в результаті суттєвого зменшення витрат 

платників на здійснення податкового обліку, а також складання та подання 

податкової звітності податків та зборів.  

 

 

3.3. Стратегія формування податкової політики та оптимізація 

податкового навантаження шляхом введення податку на виведений 

капітал 

 

Рівень економічного розвитку підприємства залежить від багатьох 

факторів, а саме від інноваційної спроможності, технологічного розвитку, 

обсягів та типу залучених інвестицій та інші. 

Основою господарської діяльності підприємства є фінансова стратегія, 

яка забезпечує ефективне використання фінансових ресурсів. Фінансова 

стратегія відіграє важливу роль, тому що фінанси відображаються всі види 

діяльності підприємства і запобігає збалансуванню функціональних цілей. 
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Фінансова стратегія є складовою стратегії економічного розвитку 

підприємства. Вона визначає довгострокові цілі підприємства, фінансову 

діяльність та найбільш ефективні шляхи її досягнення. Фінансова та загальна 

стратегія економічного розвитку підприємства пов'язані двостороннім зв'язком, 

з одного боку - носячи до загальної стратегії підпорядкований характер вона 

повинна бути узгоджена з її цілями та напрямками, з іншого - впливає на її 

формування. Це пояснюється тим, що основною ціллю загальної стратегії є 

забезпечення економічного росту, що прямо пов'язане з розвитком товарного 

ринку, а основними цілями фінансової стратегії є розвиток фінансового ринку. 

Висновок, якщо тенденції розвитку цих ринків не збігаються з фінансовою 

стратегією, вносяться корективи до загальної або навпаки. 

Формування фінансової стратегії на рівні довготривалого курсу в 

аспектах визначення її мети, завдань, стратегічних цілей - здійснюється 

засновниками підприємства і контролюється на рівні керівництва. Окремі 

напрямки формування фінансових ресурсів розв'язання завдань конкретного 

етапу розвитку, шляхом перегрупування фінансових ресурсів та зміни способів 

організації фінансових відносин здійснюється на рівні фінансових управлінь по 

конкретних їх відділах. 

Послідовність формування фінансової стратегії здійснюється за такими 

етапами: 

- визначення загального періоду формування фінансової стратегії; 

- формування стратегічних цілей фінансової діяльності; 

- стратегічний аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища 

підприємства; 

- генерування стратегічних альтернатив та формування стратегічного 

фінансового плану; 

- розробка фінансової політики в окремих аспектах фінансової 

діяльності; 

- конкретизація показників фінансової стратегії по періодах її 

реалізації; 
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- оцінка розроблюваної фінансової стратегії (Грицюк, 2013). 

По окремих напрямках фінансової діяльності підприємства формується за 

рахунок фінансової політики, що є складовою формування фінансової стратегії. 

Фінансова політика включає політику формування активів і структури капіталу, 

політику управління активами та інвестиціями, політику управління 

фінансовими ризиками та запобігання банкрутства та політику формування 

фінансових ресурсів, до складу якої входить податкова політика (рис. 3.5).  

 

Рис. 3.5. Податкова політика у стратегії економічного розвитку 

підприємства 

Примітка: побудовано автором на основі (Грицюк, 2013) 
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Податкова політика це головний фактор управління підприємством, вона 

сама може бути критерієм коригування окремих напрямків операційної 

діяльності підприємства. Ефективна податкова політика підприємства враховує 

всі особливості діяльності та динаміку розвитку підприємства. 

При формуванні податкової політики потрібно врахувати кожну 

особливість діяльності підприємства. Це зумовлено, тим що податки впливають 

на показники фінансово-господарської діяльності підприємства, а саме на обсяг 

реалізації, собівартість продукції, прибуток, платоспроможність та фінансову 

стійкість. 

Враховуючи динаміку розвитку підприємства, формування податкової 

політики залежить від розробленого плану розвитку підприємства, що може 

бути складений: 

 на короткостроковий період до 1 р. Такий план визначає динаміку 

основних параметрів: обсягу обороту, складу та структури собівартості, 

інвестицій в основні та оборотні засоби і т. д.; 

 на середньостроковий період, як правило це 2-3 рр.; 

 на довгостроковий період - 5 рр. Такі дані необхідні для визначення 

амортизаційної політики. 

Відповідно до типу плану податкова політика може здійснюється за 

такими етапами: 

- виявлення напрямків операційної діяльності підприємства, що б 

мінімізувати податкові платежі за рахунок різних ставок оподаткування; 

- виявлення напрямків зменшення бази оподаткування підприємств 

за рахунок використання податкових пільг; 

- урахування регіональних особливостей формування податкової 

політики підприємства; 

- проведення податкового планування на підприємстві; 

- оцінка ефективності розробленої податкової політики підприємства.  

Податкова політика підприємства базується на нормах податкового 

законодавства і є сукупністю положень податкового обліку, які підприємство 
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визначає самостійно, а також норм податкового права, які підприємство які 

підприємство використовує для розрахунку податкового навантаження. 

Кожне підприємство за мету має мінімізувати податки і максимізувати 

прибуток. Такий крок веде до розвитку підприємства. Є багато способів 

управління податками. Деякі вважають, що управлінням податками повинні 

займатися тільки великі підприємства, які можуть ховати свій прибуток в 

офшорних компаніях. Слід зазначити, що використання офшорів - це тільки 

один із способів управління податками. Є і інші способи такі як:  

- використання податкових пільг;  

- вибір облікової політики підприємства;  

- розробка контрактних схем, які дозволяють вибрати оптимальний 

податковий режим при здійсненні конкретної угоди та інші. 

Для ефективного управління податками використовують податкове 

планування. На підставі податкового планування на підприємстві повинна бути 

розроблена податкова стратегія підприємства. Процес формування податкової 

стратегії рекомендується здійснювати в декілька етапів (Маліков, 2012): 

1. Визначення загального періоду формування податкової стратегії. 

Головною умовою його визначення є тривалість періоду, прийнятого для 

формування загальної стратегії розвитку підприємства, так як податкова 

стратегія носить по відношенню до неї підпорядкований характер і не може 

виходити за межі цього періоду. Враховуючи сьогоднішній нестабільний 

розвиток економіки країни цей період не повинен бути надто тривалим. 

2. Дослідження чинників зовнішнього податкового середовища і 

податкової політики держави. Таке дослідження визначає вивчення економіко-

правових умов діяльності підприємства з урахуванням сучасного стану 

податкового середовища і можливих його змін в майбутньому періоді. 

3. Формування стратегічних цілей діяльності підприємства у сфері 

податкового планування. Головною метою такої діяльності являється 

підвищення рівня добробуту власників підприємства і максимізація 

рентабельності виробництва за рахунок зниження податкових витрат. Разом з 
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тим, ця головна мета потребує певної конкретизації з урахуванням завдань і 

особливостей майбутнього розвитку підприємства. 

В якості стратегічних нормативів з окремих аспектів податкового 

планування підприємства можуть бути встановлені (Маліков, 2012): 

• мінімальна частка податкових відрахувань від додаткової вартості, 

виробленої підприємством; 

• середньорічний темп зниження частки податкових відрахувань; 

• мінімальний рівень грошових активів, які забезпечують поточну 

податкову платоспроможність підприємства; 

• граничний рівень податкових ризиків в розрізі напрямків 

господарської діяльності підприємства. 

4. Конкретизація цільових показників по термінам їх реалізації. В 

процесі цієї конкретизації забезпечується динамічність подання системи 

стратегічних нормативів податкового планування, а також їх внутрішня і 

зовнішня синхронізація по часу. 

5. Розробка податкової політики по окремим аспектам діяльності по 

плануванню податкових відрахувань. 

Цей етап формування фінансової стратегії є найбільш відповідальним. 

Податкова політика підприємства це форма реалізації податкової ідеології і 

податкової стратегії підприємства в розрізі найбільш важливих аспектів у сфері 

податкового планування на окремих етапах її здійснення. У відмінності від 

податкової стратегії у цілому, податкова політика формується лише по 

конкретним напрямкам податкового планування на підприємстві, що потребує 

забезпечення найбільш ефективного управління заходами, які направлені на 

досягнення головної стратегічної цілі цього процесу (Маліков, 2012). 

Формування податкової політики по окремим аспектам податкового 

планування носити багатоступінчатий характер. Наприклад, в межах політики 

управління податковими відрахуваннями підприємства може бути розроблена 

політика управління прямими і непрямими податками. В свою чергу, політика 
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управління непрямими податками може включати в якості самостійних блоків 

політику управління окремими їх видами: ПДВ, акцизний збір і т.д. 

6. Розробка системи організаційно-економічних та економіко-правових 

заходів по забезпеченню реалізації податкової політики. 

Система організаційно-економічних заходів передбачає формування на 

підприємстві «центрів податкової відповідальності» різних типів; визначення 

прав, обов’язків і ступеню відповідальності їх керівників за результати 

податкового планування; розробка системи стимулювання робітників за їх 

вклад в підвищенні ефективності податкового планування (Маліков, 2012). 

7. Оцінка ефективності розробленої податкової стратегії. 

Це заключний етап стратегічного податкового планування на 

підприємстві. Він проводиться по наступним параметрам: 

• погодженість податкової стратегії підприємства загальної стратегії 

його розвитку. В процесі такої оцінки виявляється ступень відповідності цілей, 

напрямків і етапів реалізації цих стратегій; 

• погодженість податкової стратегії підприємства з прогнозуючими 

змінами зовнішнього середовища. В процесі цієї оцінки визначається, 

наскільки розроблена податкова стратегія відповідає прогнозуючому розвитку 

економіки країни, змінам податкової політики держави і кон’юнктури 

фінансового ринку в розрізі окремих її сегментів; 

• результативність розробленої податкової стратегії. Оцінка 

результативності податкової стратегії може бути проведена, перш за все, на 

основі прогнозуючих розрахункових фінансових коефіцієнтів, а також 

виходячи із динаміки показника частки податкових відрахувань від добавленої 

вартості. Поряд з цим можуть бути оцінені і нематеріальні результати 

розробленої стратегії - зростання ділової репутації підприємства; підвищення 

рівня соціальної задоволеності суміжного зовнішнього середовища та ін. 

(Гриньов, 2014). 

Розроблена підприємством податкова політика потребує аналізу оцінки її 

ефективності. Аналіз здійснюється за допомогою сукупності  
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відповідних показників, основними із яких, на думку вчених,  

можуть бути: 

1. Коефіцієнт ефективності оподаткування, який дозволяє отримати 

узагальнену характеристику ефективності вибраної податкової політики. Він 

показує як співвідносяться між собою показники чистого прибутку і загальної 

суми податкових платежів. Розрахунок цього показника здійснюється за 

формулою 3.4: 

 

Ео =                                                      (3.4) 

де Е0 - коефіцієнт ефективності оподаткування; 

ЧП - сума чистого прибутку, тис. грн.; 

Пп - загальна сума податкових платежів, тис. грн. 

Ми вважаємо, що позначатися цей коефіцієнт повинен Кео, щоб було 

зрозуміло, що це не просто показник, а саме коефіцієнт. 

2. Податкова місткість фінансових ресурсів. Показник 

використовується для визначення суми податкових платежів, які приходяться 

на одиницю сформованих фінансових ресурсів. Н.Г Слав’янська. (2005) 

пропонує здійснювати розрахунок цього показника за формулою 3.5: 

 

ПМФР =                                                    (3.5) 

 

де ПМФР - податкова місткість фінансових ресурсів; 

Пп - загальна сума податкових платежів, тис. грн.; 

∑ФР -обсяг фінансових ресурсів, тис. грн. 

3.  Коефіцієнт пільгового оподаткування. Може використовуватись 

для визначення ефективності використання підприємством наданих 

законодавством пільг по податковим платежам в цілому, або по окремим видам 

податків. Розрахунок цього показника здійснюється за формулою 3.6: 
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Кпп =                                                (3.6) 

 

де К пп - коефіцієнт пільгового оподаткування; 

Е ПП - загальна сума податкових пільг, яка використовується 

підприємством, тис. грн.; 

П п - загальна сума податкових платежів, тис. грн. 

За допомогою даних показників оцінюються альтернативні варіанти 

податкової політики підприємства, порівняння яких дозволить обрати для 

реалізації найбільш ефективну версію (Грицюк, 2014). 

Для формування податкової політики підприємства необхідно проводити 

аналіз інформаційної податкової бази. Даний аналіз доцільно проводити за 

двома напрямками: за попередні періоди (при цьому вихідною інформацією 

виступають дані податкових декларацій, розрахунків за попередні періоди) і 

майбутні періоди (показники бюджетів підприємства). 

При цьому аналізі слід приділити увагу таким складовим, як факторному 

аналізу податкових платежів, аналізу структури і динаміки податкових 

платежів, аналізу податкового навантаження підприємства, аналізу податкової 

заборгованості підприємства. 

Факторний аналіз податкових платежів в податковому аналізі дозволить 

виділити внутрішні і зовнішні фактори, що забезпечують оптимізацію 

оподаткування підприємства, більш високий рівень податкового планування і 

прогнозування (Литвиненко, 2003). 

Пізнання процесів оподаткування підприємства базується на методі 

економічного аналізу. Складовими рисами діалектики його основи є єдність 

аналізу і синтезу, вивчення економічних явищ у взаємозв'язку, розвитку, 

динаміці, які дозволять повною мірою обґрунтувати логіку функціонування 

системи оподаткування на мікрорівні, врахувати тенденції її розвитку, пізнати 

основні напрями вдосконалення податкової політики на корпоративному рівні 

управління податками. 
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Особливостями методу економічного аналізу є використання системи 

показників і факторів господарської діяльності, вибір вимірників та оцінки 

залежно від особливостей аналізованих явищ, вивчення причин зміни 

показників і виявлення впливу факторів на результативний показник з 

використанням прийомів математики, статистики та господарського обліку. 

Процес податкового аналізу базується на податковому законодавстві, які 

використовують властиві податковій сфері, синтетичні і аналітичні показники. 

Вивчення і вимірювання впливу факторів на величину досліджуваних 

показників у податковому аналіз і здійснюється за допомогою детермінованого 

факторного аналізу як одноступінчатого, так багатоступінчатого, динамічного і 

статичного типу. Прямі зв'язки в податковому аналізі є важливими в першу 

чергу, оскільки вони дають найточніші оцінки факторних впливів у динаміці 

зміни узагальнюючого показника. У разі неможливості визначення 

безперервного ланцюга прямих зв'язків застосовується стохастичний аналіз, 

спрямований на вивчення непрямих зв'язків. Але, незалежно від способів 

факторного аналізу, його завдання буде полягати у виділенні факторів зміни 

узагальнюючого показника за критеріями причинності, достатньої 

специфічності, самостійності існування, облікової можливості і визначення, 

чим саме чисельний приріст податкового зобов'язання (або податкового 

навантаження) зобов'язаний збільшенню кожного фактора (Литвиненко, 2003). 

Факторний аналіз релевантніше використовувати у два етапи:  

− аналіз факторів, які впливають на суму податкового платежу; 

− за найзначущіми факторами проводиться більш поглиблений аналіз з 

метою виявлення статей, що мають найістотніший вплив на суму податкового 

платежу. 

У системі управління оподаткуванням на мікрорівні податковий аналіз 

тісно пов'язаний з іншими функціональними явищами. Він є сполучною ланкою 

між обліком і прийняттям управлінських рішень, відіграє важливу роль у 

підготовці інформації для податкового планування. 
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Українське податкове і господарське законодавство постійно змінюється. 

За аналізований проміжок часу можуть відбутися істотні зміни і в структурі 

самого підприємства, як об'єкта дослідження. Тому не всі показники можуть 

бути порівняні по роках дослідження і є ускладненим застосування 

детермінованих методів аналізу. 

Власникам підприємства податковий аналіз надає інформацію про 

сукупний вплив податків на динаміку їх власних доходів, дозволяє оцінити 

ефективність податкового виробництва як сукупність способів, засобів, 

технічних прийомів і методів, що застосовуються керівництвом підприємства 

для обов'язковості сплати податків. 

Аналіз структури і динаміки податкових платежів. 

Цей аналіз необхідний для розрахунку структури сум податків і зборів за 

кожен рік досліджуваного періоду. 

Аналіз структури податкових платежів підприємства слід проводити за 

питомими видами джерел сплати податкових коштів: 

1) непрямі податки: податок на додану вартість, акцизний податок, 

митні збори; 

2) податки і збори, що включаються у витрати виробництва та обігу: 

плата за користування надрами, плата за землю, збір за спеціальне 

використання води екологічний податок і ін.; 

3) податки і збори, що сплачуються з фінансового результату; 

4) податок на прибуток підприємств; 

5) загальна сума податків і зборів, сплачена підприємством (Хом’як, 

2010). 

Аналіз структури динаміки податкових платежів дозволить: 

- виявити платежі, які мають найбільшу питому вагу в загальній 

сукупності податків;  

- проаналізувати зміни, що відбулися за період у співвідношеннях 

питомих ваг податків;  
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- визначити причини динаміки податкової структури; виявити ті 

податки, у яких відбулися найбільш значущі зміни то виявити причини, які її 

викликали. 

Аналіз податкового навантаження підприємства. 

Податкове навантаження являє собою як кількісну, так і якісну 

характеристику впливу податкової системи на господарюючий суб'єкт. 

Від рівня податкового навантаження залежить економічна поведінка 

суб'єкта господарювання, його фінансове становище. Тому на  

лідируючу позицію у податковому аналізі висувається отримання найбільш 

інформативних показників податкового тягаря, а саме системи аналітичних 

показників, з яких складаються узагальнюючі показники податкового 

навантаження. 

На мікроекономічному рівні показник податкового навантаження 

відображає частку сукупного доходу платника податку, який вилучається до 

бюджету. Показник розраховується як відношення суми всіх нарахованих 

податкових платежів організації до обсягу реалізації продукції, робіт та послуг. 

Сукупне податкове навантаження підприємства - це відношення всіх 

нарахованих податкових платежів до виручки від продажу товарів (робіт, 

послуг) за звітний період, включаючи доходи від інших надходжень (формула 

3.7) (Хом’як, 2010): 

 

ННорн = ,                                              (3.7) 

 

де ННорн - податкове навантаження на підприємство при застосуванні 

загального режиму оподаткування; 

НП - загальна сума всіх нарахованих податків; 

В - доходи від реалізації товарів (робіт, послуг) і майнових прав; 

ВД - позареалізаційні доходи. 
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Податкова ціна отриманої виручки в кожного підприємства залежить від 

показників, що визначають бази оподаткування по податках, які сплачуються 

підприємством. Кожне підприємство має свою специфіку, але при цьому можна 

визначити основні фактори, які впливають на розмір податкового 

навантаження.  

До таких факторів можна віднести (Хом’як, 2010): 

- елементи договірної та облікової політики для цілей оподаткування; 

- пільги і звільнення; 

- основні напрямки розвитку бюджетної, податкової та інвестиційної 

політики держави, що впливають безпосередньо на елементи податків; 

- отримання податкового кредиту, розстрочок і відстрочок по податках і 

зборах; 

- розміщення бізнесу та органів управління господарюючих суб'єктів в 

офшорах, у тому числі у вільних економічних зонах, що діють на території 

України. 

Таким чином, з метою росту ефективності управління податкової 

політики підприємства необхідно провести податковий аналіз за такими 

складовими, як факторний аналіз податкових платежів; аналіз структури і 

динаміки податкових платежів; аналіз податкового навантаження підприємства; 

аналіз податкової заборгованості підприємства. 

Проведемо аналіз ефективності податкової політики промислових 

підприємств за 2015-2017 рр. (табл. 3.2). 

Аналіз показує, що з 2015 по 2016 рр. ефективність податкової політики 

на АТ «Мотор Січ» та ПрАТ «Запорізький автомобілебудівний завод» 

зменшилася на 22,28% та 21,20%, з 2016-2017 рр. рівень ефективності зріс на 

11,76% та 0,87%. Це означає, що вони вибрали ефективну стратегію. 

ПрАТ «Запоріжтрансформатор» та ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат» 

навпаки з 2016 р. вибрали неефективну податкову стратегію, тому мають спад 

показників. ПрАТ «Запоріжтрансформатор» з 2015 по 2016 рр. ефективність 

податкової політики виросла на 22,03%, з 2016 по 2017 рр. має спад на 4,03%. 
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ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат» з 2015 по 2016 рр. ефективність 

податкової політики зросла на 186,04%, з 2016 по 2017 рр. має спад на 113,90%. 

Для зміни ефективності податкової політики пропонується підприємствам 

розглянути можливість використання податкових пільг та розробити ефективну 

податкову стратегію, спираючись на досвід минулих років. 

Таблиця 3.2 

Коефіцієнт ефективності оподаткування з 2015 по 2017 роки, %. 

№ 

п/п 

Підприємство Роки Відхилення 

2015 2016 2017 2016/2015 2017/2016 

коефіцієнт ефективності оподаткування 

1 АТ «Мотор Січ» 26,53 4,25 16,01 -22,28 11,76 

2 ПрАТ «Запоріжтран

сформатор» 
3,27 25,30 21,26 22,03 -4,03 

3 ПрАТ «Запорізький 

абразивний 

комбінат» 

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

4 ПрАТ «Запорізький 

автомобілебудівний 

завод» 

32,18 10,98 11,85 -21,20 0,87 

Примітка: побудовано автором на основі (Офіційний сайт АТ «Мотор Січ»; 

Офіційний сайт ПрАТ «Запоріжтрансформатор»; Офіційний сайт ПрАТ «Запорізький 

абразивний комбінат»; Офіційний сайт ПрАТ «Запорізький автомобілебудівний завод») 

 

Фінансова політика є найважливішою складовою частиною економічної 

системи. Саме вона визначає місце національної економіки у світовому 

економічному і політичному просторі, відіграє важливу роль в процесі 

регулювання ключових параметрів економічного, соціального та екологічного 

розвитку в цілому.  

Система оподаткування України почала формуватися після проголошення 

незалежності України і на протязі цього часу зазнала суттєвих законодавчо-

правових змін, особливо по податку на прибуток підприємств. Оскільки саме 

він зазнавав суттєвих змін об’єкту оподаткування (прибуток, валовий дохід) і 

ставки оподаткування (від 35% до 18%) аж до початку 2015 р. (Закон УРСР, 

1991). 



179 

 

Нестабільність та недосконалість податкового законодавства, в частині 

адміністрування податку на прибуток впливало на правову незахищеність 

платників податків, збільшення частки збиткових підприємств. 

В окремі бюджетні періоди він відігрівав важливу роль в надходженнях 

до Загального фонду Державного бюджету України. Але впродовж 2011-

2014 рр. він втратив свою регулюючу функцію, питома вага його зменшилась і 

по завершенню 2014 р. складала 12,9% в загальних податкових надходженнях. 

Податкова реформа після революції гідності була однією з найбільш 

очікуваних реформ для бізнесу та інвесторів в Україні. Саме з прийняттям 

Податкової реформи наприкінці 2014 р. набула чинності кардинально нова 

редакція розділу ІІІ ПКУ «Податок на прибуток підприємств». Об'єктом 

оподаткування з податку на прибуток підприємств став прибуток, який 

визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового 

результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій 

звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на 

різниці, які виникають відповідно до положень розділу III ПКУ (Податковий 

кодекс, 2010). Однак це не вплинуло на збільшення надходжень до бюджету 

(Коваленко та Бабміндра, 2018b). 

Питома вага податку на прибуток у 2015 р. в порівнянні з 2014 р. 

знизилась на 13,4%, а у порівнянні з 2010 р. на цілих 37%. Вочевидь 

відбувається тенденція до зниження фіскальної функції прямого податку та 

перенесення її на непрямі податки.  

Для об’єктивності, слід відмітити що у всьому світі впродовж тривалого 

часу відбувається тенденція до зменшення фіскальної ролі податку на 

прибуток. Зокрема, його частка у структурі надходжень США становила: 36% у 

1927 р., 23% у 1960 р., 12,5 % у 1980 р. та 8,7% у 1992 р. У Німеччині та Австрії 

податок на прибуток сьогодні відіграє найменше фіскальне значення 

(відповідно 5% та 5,7% від загальної суми податкових надходжень) (Шлафман, 

2012). 

http://msfz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/FZ001275
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Інфляційні процеси в українських реаліях були одним із ключових 

чинників, що вплинули на номінальне зростання надходжень податку на 

прибуток. В 2017 р. номінальні надходження податку на прибуток у зведеному 

бюджеті були у 1,5 рази вищі за показники 2010 р. Проте в порівнянних цінах 

2010 р. реальні надходження податку на прибуток навпаки, скоротились в 1,4 

рази (Офіційний сайт Державної фіскальної служби України; Офіційний сайт 

Державної казначейської служби України). 

За даними сайту Державної фіскальної служби України станом на 

01.01.2018 р. рахується 297 тисяч загальної кількості зареєстрованих платників 

податку на прибуток, із яких лише 973 компанії, або 0,3% забезпечує всі 

надходження з податку на прибуток до бюджету (Офіційний сайт Державної 

фіскальної служби України). 

Збитки по податку на прибуток мають щорічну тенденцію до збільшення, 

зроблено аналіз зміни сплати податку на прибуток за 2015-17 рр. (табл. 3.3) і 

(рис. 3.6) 

Таблиця 3.3 

Сплата податку наприбуток, млрд. грн. 

№ 

п/п 
Показник 

Періоди Відхилення,% 

2015 2016 2017 2016/2015 2017/2016 

1 Податок на прибуток 1096 1175 1296 +0,07 +10 

Примітка: побудовано автором на основі (Офіційний сайт Державної фіскальної 

служби України) 

 

З України щороку виводиться приблизно 10% ВВП без належного 

оподаткування. Питома вага податку на прибуток у всіх податкових 

надходженнях за результатами 2017 р. склала 8% та 2% від ВВП.  

Підприємства прозвітували про трильйон двісті дев’яносто шість 

мільярдів збитків за наслідками діяльності у 2017 р. Саме такі платники 

найбільше виводять кошти за кордон за рахунок накопичених збитків. Крім 

того окремі підприємства мінімізують податкове навантаження з податку на 
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прибуток за рахунок застосування міжнародних угод, ставка оподаткування 

2,6%. 

 

Рис. 3.6. Податок на прибуток промислових підприємств за 2015-2017 рр., 

млрд. грн. 

Примітка: побудовано автором на основі (Офіційний сайт Державної фіскальної 

служби України) 

 

Аналізуючи системи оподаткування прибутку в різних країнах, треба 

відмітити, що механізм справляння податку на прибуток Україні відповідає 

класичній європейській моделі і є стандартним у міжнародному порівнянні, і 

найпоширенішим серед країн ЄС. Він полягає у прямому оподаткуванні 

чистого прибутку підприємства але має низку недоліків, серед яких (Кендюхов, 

2015): 

- складні правила розрахунку об'єкта оподаткування (фінансовий 

результат як базовий показник для розрахунку об'єкта оподаткування з 

подальшим коригуванням на різниці – це постійний ризик претензій з боку 

контролюючих органів); 

- необхідність ведення окремого обліку податкової амортизації; 

- проблеми з накопиченням збитків підприємствами (що особливо 

актуально для України у зв’язку з курсовими різницями);  

- агресивні схеми податкового планування,  

що використовуються великими компаніями з метою уникнення 
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оподаткування, що призводить до надмірного податкового тиску на сумлінних 

платників податку; 

- встановлення планів надходжень з податку на прибуток, які 

спускаються на місця у вигляді коефіцієнтів податкового навантаження в 

залежності від галузі, в якій здійснюється діяльність. Сьогодні це робиться 

негласно. Але на практиці, досить часто, перевірка правомірності розрахунку 

зобов’язань з податку на прибуток не здійснюється, її основна мета – це 

встановлення порушення та здійснення донарахувань на заздалегідь визначену 

суму. 

Наслідком є те що податок наразі вважається «справедливим» (принцип 

справедливості закріплений Податковим кодексом України), фіскальна 

ефективність податку на прибуток підприємств досить низка. 

Треба відмітити, що багаточисленні дослідження експертів дозволяють 

зробити висновок, що бізнес та інвестиції обмежує не тільки складність 

адміністрування податку, а інституційні проблеми: корупція, брак довіри до 

судів. 

Ще однією перешкодою для становлення в Україні 

конкурентоспроможної у глобальному вимірі національної економіки, 

забезпечення належної технологічної та екологічної безпеки є високий рівень 

зносу основних засобів (в цілому по національній економіці у 2016 р. – 58,1%, а 

у провідному її секторі – переробній промисловості – 76,4%). 

Низька фіскальна ефективність податку на прибуток та ідея вивільнення 

коштів на розвиток та модернізацію підприємств і стимулювання економічного 

зростання підштовхнула до заміни податку на прибуток на податок на 

виведений капітал, запровадження оподаткування лише тієї частини прибутку 

підприємств, яка не спрямовується на розширення чи створення виробництва.  

Податок на виведений капітал (ПнаВК) – не є поширеною європейською 

практикою та належить до експериментальних, нових, нестандартних і 

малопоширених систем оподаткування. 
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Дослідити міжнародний досвід щодо запровадження податку на 

розподілений прибуток дозволяє аналіз реформи проведених у Естонії, Латвії, 

Македоніі та Грузії.  

З метою посилити капітал компаній, щоб стимулювати інвестиції, в 

Естонії знизили витрати на дотримання правил зі сплати та адміністрування 

податку. Це перша країна у світі яка скасувала використання у якості об'єкту 

оподаткування бухгалтерського прибутку і перейшла у 2000 р. до 

оподаткування розподіленого прибутку або платежів, прирівняних до 

розподілення прибутку (наприклад, витрати, які не стосуються діяльності 

бізнесу, великі пожертвування, операції з пов'язаними сторонами) для 

компаній-резидентів та постійних представництв, за ставкою 20%. Запровадила 

заходи проти подвійного оподаткування дивідендів, та правила тонкої 

капіталізації. Ввела місячні податкові декларації, сплата податку 10-го числа 

кожного місяця.  

Динаміка надходжень від податку на розподілений прибуток в Естонії 

свідчить про те, що надходження від цього податку скоротилися вдвічі 

протягом перших двох років, з 2% до 1% ВВП. Таке падіння було пов’язано з 

тим, що в перші два роки платники здійснювали виплату дивідендів за рахунок 

сум, які вже були оподатковані за старою системою у складі фінансового 

результату. Починаючи з третього року встановилася динаміка поступового 

зростання цих надходжень до 1,5% ВВП. 

На думку експертів З. Девіда та Б. Олександра (2017), після впровадження 

реформи Естонія стала «корпоративним банком» для транснаціональних 

компаній. Прибутки зберігали в Естонії з відсутнім оподаткуванням, а також 

відсутнім податком на процентні платежі.  

Водночас уряд Естонії і компанії переконані, що податкова реформа 

поліпшила діловий клімат в країні (Девід та Олександра, 2017). 

Згідно з дослідженнями Податковою Фундацією (The Tax Foundation) — 

незалежної неприбуткової організації – лідера з питань досліджень податкової 

політики, наразі саме Естонія п’ятий рік поспіль є країною з найкращим 
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податковим кодексом серед країн ОЕСР, і посідає перше місце як в загальному 

рейтингу Індексу конкурентоспроможності податкових систем (International Tax 

Competitiveness Index дані на 23 жовтня 2018 р.), так і в частині оподаткування 

прибутку підприємств. 

В Македонії після запровадження податку на розподілений капітал у 2009 

році бюджетні надходження від податку скоротились майже вдвічі з 8,6% ВВП 

до 4,4% ВВП у 2009 р. Доходи від оподаткування прибутків компаній були 

вищими у сусідніх країнах. Збільшення податкових доходів було додатковою 

мотивацією для скасування реформи у 2014 р. 

Разом з тим бізнес підтримував систему оподаткування, так як вона була 

сприятливою для інвестицій через поліпшення ліквідності компаній (Девід та 

Олександра, 2017). 

Молдова у 2008 р. запровадила нульову ставку на реінвестований 

прибуток. Податкові надходження зменшились з 2,8% ВВП до 1,1% ВВП у 

2008 р. і збільшились після скасування нульової ставки у 2012 р. Неочікуваний 

великий фіскальний вплив та загальна економічна криза призвели до стрімкого 

росту дефіциту бюджету. Податкова намагалась закрити дірку за рахунок 

збільшення зібраних штрафів. Було повністю нівельовано ефект на 

інвестиційну привабливість (Девід та Олександра, 2017). 

Податок на розподілений прибуток в Грузії запроваджено з 2017 р. лише 

частково. Бюджет збалансовано за рахунок підняття акцизів та податків на 

автомобілі. Фінансові компанії/інституції надалі сплачують податок на 

прибуток. Уряд прагне поліпшити інвестиційний клімат. Саме через відмову від 

оподаткування податком на прибуток на користь податку на розподілений 

прибуток, було припинено співпрацю з МВФ (Девід та Олександра, 2017). 

Латвія впровадила пакет реформ з оподаткування бізнесу у 2018, який 

наслідує конкурентну Естонську модель. Наразі оподатковує тільки розподілені 

прибутки бізнесу за ставкою 20%. Латвія і до цього була в першій п’ятірці 

найбільш конкурентних країн, але ця реформа дозволила зайняти друге місце у 

загальному рейтингу Індексу конкурентоспроможності податкових систем 
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(International Tax Competitiveness Index дані на 23 жовтня 2018 р.) і друге місце 

в частині оподаткування прибутку підприємств. 

В Україні перша спроба заміни податку на прибуток у податок на 

розподілений прибуток була у 2015 р. Саме ця норма була закладена у 

законопроект від 26.10.15 р. №3357 «Про внесення змін до Податкового 

кодексу України щодо податкової лібералізації», і яка надалі заклала основу 

для напрацювання подальших змін до Податкового кодексу з цього питання. 

Ідея була підтримана Асоціацією платників податків України, Українським 

інститутом майбутнього, членами коаліції «За детінізацію економіки», 

Громадською радою при Державній фіскальній службі України (Офіційний 

сайт Верховної ради України). 

Для напрацювання відповідних змін до законодавства при Міністерстві 

фінансів України було створено робочу групу, в яку увійшли народні депутати 

України, представники центральних органів виконавчої влади, бізнесу, 

громадськості та фахівці у сфері оподаткування. Після вивчення естонського 

досвіду застосування моделі податку на розподілений прибуток та консультацій 

з іноземними радниками Мінфіну України (Боб Конрад та Кріс Вілс) з’явилась 

назва податок на виведений капітал. 

Необхідність підготовки такого законопроекту визначено на засіданні 

Національної ради реформ 25 жовтня 2016 р. і закріплено пунктом 5 розділу ІІ 

Закону України від 21 грудня 2016 р. № 1797-VІІІ «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в 

Україні» (Податковий кодекс, 2010). 

Президент України 5 липня 2018 р. вніс до Верховної Ради України 

проект Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 

податку на виведений капітал», реєстр. номер 8557 (офіційний сайт Верховної 

ради України). 

Законопроект передбачає заміну з 1 січня 2019 р. податку на прибуток 

підприємств податком на виведений капітал. При цьому на 3 роки (до 31 грудня 

2021 р.) дозволяється застосування податку на прибуток підприємств банками 

http://bc-ua.org/uchasniki-koalicii/
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за їх рішенням. Також законопроектом передбачається, що сума дивідендів, що 

виплачується за 2018 р. (а для банків, які продовжили сплату податку на 

прибуток підприємств після 1 січня 2019 р., за 2021 р.), не 

оподатковуватиметься податком на виведений капітал у межах обсягу 

оподаткованого прибутку, з якого раніше був сплачений податок на прибуток 

підприємств (Офіційний сайт Верховної ради України). 

Платниками податку на виведений капітал передбачено визначити 

резидентів (суб'єктів господарювання – юридичних осіб, які провадять 

господарську діяльність як на території України, так і за її межами) та 

нерезидентів - юридичних осіб (постійних представництв нерезидентів), які 

провадять на території України визначену Кодексом діяльність (Офіційний сайт 

Верховної ради України). 

Об'єктом оподаткування податком на виведений капітал визначаються 

операції з виведення капіталу та прирівняні до них, а саме: 

- виплата дивідендів на користь неплатника податку; 

- виплата частини прибутку державними некорпоратизованими, 

казенними чи комунальними підприємствами; 

- повернення внесків власнику корпоративних прав – неплатнику 

податку (у сумі, що перевищує вартість внеску, здійсненого засновником та/або 

власником до статутного капіталу такої юридичної особи) тощо. 

Визначені ставки податку на виведений капітал у розмірах (Коваленко та 

Бабміндра, 2018b): 

 15% – до операцій з виведення капіталу; 

 20% – до операцій, прирівняних до операцій з виведення капіталу 

(крім зазначених нижче операцій, що оподатковуються за ставкою 5%); 

 5% – до коштів, сплачених на виконання боргових зобов'язань 

пов'язаним особам – нерезидентам (у випадках перевищення сукупної суми 

боргових зобов'язань перед всіма пов'язаними особами – нерезидентами над 

сумою власного капіталу платника більш ніж у 3,5 рази (для фінансових 
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установ та компаній, що провадять виключно лізингову діяльність, – більш ніж 

у 10 разів) або реєстрації нерезидента у державі, що є низькоподатковою 

юрисдикцією, застосовуватиметься ставка 20%). 

Передбачено створення Реєстру платників податку на виведений капітал, 

дані якого оприлюднюватимуться на веб-сайті Державної фіскальної служби 

України. На початковому етапі (до 31 грудня 2018 р.) Реєстр буде сформовано 

Державною фіскальною службою України шляхом включення до нього 

платників податку на прибуток підприємств, зареєстрованих у контролюючих 

органах станом на 1 грудня 2018 р. (крім банків, які прийняли рішення 

сплачувати податок на прибуток підприємств) (Офіційний сайт Комітету з 

питань податкової та митної політики). 

Крім того, з метою забезпечення прозорості адміністрування податку 

передбачається запровадження автоматизованого аналізу податкової 

інформації. Для цього під час здійснення з неплатником податку операцій, які є 

об'єктом оподаткування, в розрахункових документах платником податку 

зазнаватиметься у встановленому Національним банком України порядку код 

операції. Групована за кодами операцій інформація про кошти, перераховані 

платником податку неплатнику податку (без ідентифікації особи – неплатника 

податку, з яким була здійсненна операція), надаватиметься контролюючим 

органам для співставлення з податковою звітністю в автоматичному режимі та 

відображатиметься разом з результатами порівняння в електронному кабінеті 

платника податку (Офіційний сайт Комітету з питань податкової та митної 

політики). 

Суми переплат з податку на прибуток підприємств, сформовані до 1 січня 

2019 р., платники податків зможуть використати в рахунок зменшення 

грошових зобов'язань з податку на виведений капітал або ці суми будуть 

повернені платникам в установленому порядку. 

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 
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нерезидентам). Операції є прямим об’єктом оподаткування і не вимагають 

складних розрахунків бази оподаткування. ПнВК не використовує такі 

елементи як витрати чи доходи, а тому не виникають збитки.  

На думку розробників законопроекту, від впровадження податку на 

виведений капітал держава вирішить питання з накопиченим більше 

трильйоном збитків, бо надає бізнесу відстрочку у сплаті податку до моменту 

виведення коштів з бізнесу. Кошти, які залишаються в бізнесі, вкладаються в 

розвиток бізнесу та оновлення існуючої інфраструктури.  

Бізнес втрачає сенс приховувати справжні фінансові статки підприємств, 

що дозволить їм залучати інвестиції та кредити. Залишені в бізнесі кошти 

підвищують фінансову стабільність в період економічної нестабільності. 

Експерти сподіваються на відновлення принципу справедливості в 

оподаткуванні, вирівнюванні податкового навантаження між середнім та 

великим бізнесом. 

Запропонована система дозволить провести реформу Державної 

фіскальної служби України, скільки значно скорочується кількість операцій для 

контролю (контролюються лише операції з виведення коштів на неплатників). 

Інформацію про операції податкова буде отримувати від банківського сектору, 

що забезпечить можливість автоматизації контролю та віддалений аналіз без 

необхідності виїзних перевірок. Все це дозволить скоротити штат податкових 

органів, залучених у перевірку податку на прибуток та залучити фахівців 

високого рівня з достойною зарплатою. 

Всі розуміють, що після відмови від податку на прибуток неминуче 

утвориться дефіцит в українському бюджеті.  

За розрахунками Мінфіну, бюджетні втрати в перший рік запровадження 

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

ефекту від детінізації), за другий р. – до 31 млрд. гривень. 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% (Офіційний сайт 
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Міністерства фінансів України; Офіційний сайт Комітету з питань податкової 

та митної політики). 

Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій, прямі 

втрати від зміни системи оподаткування оцінено від 38 млрд. грн. до 47 млрд 

грн. в перший рік запровадження податку. 

На сьогодні єдині можливі шляхи компенсації бюджетних втрат — це 

значне підвищення ставок податків або скорочення витрат. 

Експерти Німецької консультативної групи, Інституту економічних 

досліджень та політичних консультацій вважають, що введення ПнВК матиме 

обмежений вплив на зростання інвестицій в Україні. 

На засіданні Комітету податкової та митної політики Верховної ради 

України, яке відбулось 6 листопада 2018 р., представник Світового банку Фарук 

Кхан підкреслив, що Україна не готова до втрат, які будуть викликані 

введенням даної схеми оподаткування через ризик втрати податкових 

надходжень (офіційний сайт Комітету податкової та митної політики). 

«Більшість країн оподатковує корпоративний прибуток, і тільки деякі 

перейшли до оподаткування розподіленого прибутку. При цьому під час такого 

переходу багато хто з цих країн втратили істотну частку доходів від 

оподаткування прибутку. Така втрата зараз неприпустима для України», – 

заявив Кхан. 

Він звернув увагу на той факт, що в найближчій перспективі Україні 

знадобляться значні обсяги фінансування для обслуговування зовнішніх 

зобов'язань і покриття фіскальних потреб. 

На думку експертів, ідея запровадження податку на виведений капітал, 

над якою вони працювали впродовж останніх 3 р., мала надати підприємствам 

стимул до розвитку. 

Запровадження в Україні податку на виведений капітал замість податку 

на прибуток – одне з гострих питань перемовин України з Міжнародним 

валютним фондом, адже за умовами участі в програмі кредитування Україна не 

має права кардинально змінювати податкову систему. 
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За інформацією Міністерства фінансів України, МВФ може погодитися 

на запровадження ПнВК з наступного року в іншому, ніж це запропоновано 

законопроектом №8557, у форматі – поетапно для окремих категорій платників. 

Зокрема, запропоноване Мінфіном поширення дії ПнВК лише на 

суб’єктів мікро- і малого бізнесу з річним оборотом до 200 млн. грн. 

дискредитує саму ідею запровадження нової форми оподаткування 

корпоративного прибутку і залишає широкі можливості великому бізнесу 

уникати сплати податку на прибуток. А пряма заборона юридичним особам 

використовувати спрощену систему оподаткування, передбачену для третьої 

групи платників єдиного податку, прямо суперечить вимогам законопроекту 

про ПнВК, не погіршувати умови ведення бізнесу для малого бізнесу. 

Погоджений Міністерством фінансів України з Міжнародним валютним 

фондом варіант нейтрального для бюджету 2019 р. запровадження нового 

податку, є неприйнятним ні для авторів законопроекту, ні для бізнесу в цілому 

(Офіційний сайт Міністерство фінансів України). 

Для збереження в актуальному стані самої ідеї запровадження в Україні 

нової системи корпоративного оподаткування, з одного боку, а з іншого, 

забезпечення виконання зобов'язань України як суверенної держави — 

учасника міжнародних відносин, введення податку на виведений капітал 

відтерміновано.  

Якщо розглядати зміну податкового навантаження на підприємства, то 

слід зауважити, що ставки податку на виведений капітал вже є в податковому 

кодексі України. Даним податком є дохід нерезидентів і прирівняних до них. 

Тобто введення податку на виведений капітал зменшить податковий тягар 

підприємств на суму податку з прибутку, сума якого буде залишатися у 

підприємства. Даний крок стимулюватиме підприємства не приховувати свій 

прибуток, а навпаки намагатися його збільшити. 

 

 



191 

 

Висновки до розділу 3 

 

За результатами дослідження сформульовані такі основні висновки та 

практичні рекомендації: 

1. Розроблено облікову податкову політику підприємств на засадах 

дотримання Європейських норм викидів в атмосферне повітря вуглекислого 

газу (СО2), результатом якої є зменшення декларантів з 120 тис. суб’єктів до 

150 суб’єктів і збільшення надходжень до державного бюджету з 42 млн.грн. до 

6,8 млрд. грн. 

2. Розроблено методику справляння екологічного податку 

підприємствами, яка враховує викиди в атмосферне повітря забруднюючих 

речовин стаціонарними джерелами забруднення, що спростить декларування 

податків і покращить навколишнє середовище. 

3. Удосконалено сутнісне наповнення поняття «екологічний податок», 

який 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. 

4. Розроблено організаційно-економічний механізм оптимізації 

податкової політики шляхом введення податку на виведений капітал. Даний 

податок замінить податок на прибуток, що збереже прибуток для розвитку 

підприємства. Цілю податку на виведений капітал є виведення економіки 

країни з тіньового сектору, що дозволить залучити більше іноземних 

інвестицій, а підприємствам оновитися. 

5. Розроблено комплекс інструментів покращення податкової 

політики для розвитку інноваційної діяльності промислових підприємств, до 

яких входять зменшення податкового навантаження по податку на прибуток, 

зменшення податкової бази, введення податкових канікул для інноваційної 

діяльності та пільгове адміністрування підприємств. 
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6. Практичне застосування розроблених теоретичних, методичних і 

практичних засад підтверджується відповідними довідками про впровадження 

результатів наукового дослідження на вітчизняних промислових підприємствах 

(Додаток В).  

 

Результати дослідження за розділом 3 опубліковано у працях: 

(Коваленко, 2019b; Коваленко, 2019c; Коваленко та Бабміндра, 2018b; 

Коваленко та Бабміндра, 2019; Коваленко, Василевська та Новосад, 2018).  
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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. 

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 
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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 5 місце 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 втратити частину ВВП, і 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 
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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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ДОДАТОК А 

 

Таблиця А.1 

Використання палива в Україні за 2017 р., т3 

№ 

п/п 
Показники 

Періоди 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

1 Вугілля 

кам’яне 
4967,10 3868,6 2860,2 3533,2 2830,9 3230,0 3596,0 3926,5 3742,3 4131,9 4093,1 4063,5 

3 Газ 

природний, 

млн. м3 

5203,60 4439,1 3182,4 1970,6 1326,7 1177,8 1258,9 1320,0 1383,6 2281,6 3782,8 4124,1 

4 Бензин 

моторний 
39,50 38,5 43,6 45,4 46,5 45,8 49,7 49,6 50,9 48,8 46,5 43,5 

5 Газойлі 

(паливо 

дизельне) 

191,50 192,5 271,6 401,0 325,5 283,0 369,4 370,0 425,4 438,7 374,2 282,4 

6 Мазути 

топкові 

важкі 

95,40 80,0 67,3 17,5 22,2 24,6 23,0 22,0 23,1 45,8 69,6 77,4 

7 Пропан і 

бутан 

скраплені 

5,60 7,3 8,7 10,6 8,6 8,6 9,2 9,5 9,4 10,2 10,1 10,1 

Примітка: побудовано автором  
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ДОДАТОК Б 

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

1. Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації 

1.1. Монографії: 

 

1. Коваленко, А. В., 2016. Аналіз макро- та мікроекономічних показників 

– інструментарій сталого розвитку економіки держави та регіонів. В: 

Н. Г. Метеленко, ред. Екологічний вектор модернізації економіки та освіти – 

Європейський контент сталого розвитку регіонів: монографія. Тернопіль: 

ФОП Паляниця В.А. с. 161-166 (0,14 друк. арк.).  

 

1.2. Публікації у наукових фахових виданнях України: 

 

2. Коваленко, А. В., 2018. Сутність податкової політики. Вісник 

Запорізького національного університету: збірник наукових праць. Економічні 

науки, №3 (39), с. 122-127 (0,31 друк. арк.). 

 

1.3. Праці у наукових періодичних виданнях інших держав та у виданнях 

України, які внесені до міжнародних наукометричних баз даних: 

 

3. Kovalenko, A., Vasylevska, H. and Novosad, І., 2018. Scandinavian 

experience of forming optimal fiscal space: lessons for Ukraine. Contemporary 

Economy: Electronic Scientific Journal, [online] Vol. 9, Issue 4, pp. 39-49. 

Доступно: <https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/wg/article/view/1942/1413> 

[Дата звернення 04 Квітня 2018] (0,58 друк. арк., особистий внесок автора: 

0,31 друк. арк., порівняно податкову політику України з країнами Скандинавії) 

(Міжнародна представленість та індексація журналу: Index Copernicus 

(Польща), Polska baza cytowań (POL-index) (Польща)). 
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4. Коваленко, А. В. та Бабміндра, Д. І., 2018. Податкова підтримка 

розвитку малого та середнього підприємництва. Вісник Запорізького 

національного університету: збірник наукових праць. Економічні науки, 

№4 (40), с. 55-59 (0,21 друк. арк., особистий внесок автора: 0,13 друк. арк., 

проведено аналіз діяльності підприємництва) (Міжнародна представленість 

та індексація журналу: Index Copernicus (Польща).   

5. *Коваленко, А. В., 2019. Перспектива розвитку податкової політики 

промислових підприємств Запорізького регіону. Вісник Запорізького 

національного університету: збірник наукових праць. Економічні науки, 

№1 (41), с. 21-24 (0,23 друк. арк.) (Міжнародна представленість та 

індексація журналу: Index Copernicus (Польща). 

6. *Коваленко, А. В., 2018. Ефективність реформування податкової 

системи України у контексті європейської інтеграції. Науковий вісник 

Одеського національного економічного університету: збірник наукових праць, 

№6-7 (258-259), с. 54-74 (0,85 друк. арк.) (Міжнародна представленість та 

індексація журналу: Реферативна база даних «Україніка наукова», 

Український реферативний журнал «Джерело», Національна бібліотека 

України імені В.І. Вернадського, Академія Google (США), Польська наукова 

бібліографія, Social Science Open Access Repository, Електронний архів 

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 

та індексація журналу: Реферативна база даних «Україніка наукова», 

Український реферативний журнал «Джерело», Національна бібліотека 

України імені В.І. Вернадського, Академія Google (США), Польська наукова 

бібліографія, Social Science Open Access Repository, Електронний архів 

Одеського національного економічного університету). 

                                                             
 Видання одночасно належить до наукових фахових видань України.  
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представленість та індексація журналу: Академія Google (США), CiteFactor, 

Research Bible (Японія), Index Copernicus (Польща)).  

10. Коваленко, А. В., 2018. Вплив децентралізації податкової політики 

на розвиток України. Молодий вчений: науковий журнал, №12 (64), с. 273-277 

(0,38 друк. Арк.) (Міжнародна представленість та індексація журналу: 

Академія Google (США), CiteFactor, Research Bible (Японія), Index Copernicus 

(Польща)). 

 

3. Опубліковані праці апробаційного характеру: 

 

11. Коваленко, А. В., 2016. Фінансово-економічні проблеми та 

перспективи розвитку підприємництва в регіоні. В: Запорізька державна 

інженерна академія, Сучасні проблеми та перспективи  

розвитку підприємництва та фінансово-економічного потенціалу регіону: 

Міжнародна науково-практична конференція. Запоріжжя, Україна, 11 

Листопад 2016. Запоріжжя: Запорізька державна інженерна академія, Ч. 1 

(0,18 друк. Арк.).  

12. Коваленко, А. В., 2017. Фінансово-економічний механізм розвитку 

підприємств в умовах євроінтеграції: досвід Польщі як приклад для України. В: 

Запорізька державна інженерна академія, Суспільство, релігія, культура, наука, 

                                                             
 Видання одночасно належить до наукових фахових видань України.  

http://molodyvcheny.in.ua/ru/archive/63/
http://molodyvcheny.in.ua/ru/archive/63/
http://molodyvcheny.in.ua/ru/archive/64/
http://molodyvcheny.in.ua/ru/archive/64/
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техніка, світа, економіка в умовах новітніх глобальних викликів для України і 

Польщі: Міжнародна науково-практична конференція. Запоріжжя, Україна, 21-

23 Вересень 2017. Запоріжжя: Запорізька державна інженерна академія; ФО-П 

Систерова Н.О. (0,12 друк. Арк.).  

13. Коваленко, А. В., 2019. Проблеми екологічного оподаткування 

промислових підприємств. В: Автори статей, Наукова економічна  

організація «Перспектива», ред., Міжнародні економічні відносини на 

сучасному етапі: стан, проблеми та розвиток: Міжнародна науково-

практична конференція. Дніпро, Україна, 16 Лютий 2019. Дніпро: НО 

«Перспектива» (0,17 друк. Арк.).  

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 

молодих вчених. Київ, Україна, 23 Лютий 2019. Київ: Аналітичний центр «Нова 

Економіка» (0,18 друк. Арк.).  
 

Продовження Додатку Б 

Апробація результатів дисертаційної роботи  

№ 
з/п 

Тип конференції Назва конференції 
Місце і дата 
проведення 

Тип 
участі 

1 
Міжнародна науково-

практична конференція 

Сучасні проблеми та 
перспективи розвитку 

підприємництва та 
фінансово-економічного 

потенціалу регіону 

Запоріжжя, Україна, 
11 листопада 2016 р. 

Очна 

2 
Міжнародна науково-

практична конференція 

Суспільство, релігія, 
культура, наука, техніка, 

освіта, економіка в умовах 
новітніх глобальних 

викликів для України і 
Польщі 

Запоріжжя, Україна, 
21-23 вересня 2017 р. 

Очна 

3 
Міжнародна науково-

практична конференція 

Міжнародні економічні 
відносини на сучасному 
етапі: стан, проблеми та 

розвиток 

Дніпро, Україна, 16 
лютого 2019 р. 

Заочна 

4 

Міжнародна науково-
практична конференція 

для студентів, аспірантів 
та молодих вчених 

Глобалізація сучасного 
світового господарства: 

стан, проблеми, 
ефективність 

Київ, Україна, 23 
лютого 2019 р. 

Заочна 
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