
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 21, 2015

59

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Бюджетна політика держави, в тому числі

фіскальна, здійснює безпосередній вплив на
фінансово�господарську діяльність окремих
підприємств, зокрема визначає рівень їх фінансо�
вої стійкості, ліквідності та платоспроможності.
Вплив податків, зокрема, їх фіскальної та регулю�
ючої функції, визначає обсяг фінансових ресурсів,
який залишається у розпорядженні підприємства.
Для забезпечення сталого економічного та соц�
іального розвитку держава повинна підтримувати
баланс між фіскальною і регулюючою функціями,
формуючи відповідним чином податкове наванта�
ження. Рівень податків в економіці повинен бути
таким, що здатний забезпечувати ефективність
діяльності господарюючих суб'єктів, передусім,
надавати можливість створювати власні інвес�
тиційні ресурси та залучати на вигідних умовах
кошти зовнішніх інвесторів. Підприємства, з іншо�
го боку, повинні постійно відстежувати зміни у
бюджетній політиці держави та досліджувати
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вплив окремих складових з метою прогнозування
можливих наслідків у повсякденній діяльності ок�
ремих господарюючих суб'єктів та галузей народ�
ного господарства.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

У західній науковій літературі питання впливу
рівня оподаткування прибутку підприємств на
їхню діяльність досліджували такі вчені, як Е. Ат�
кінсон, А. Ауербах, Д. Йоргенсон, М. Кінг, А.Лаф�
фер, В. Лейбфріц, Е. Мендоза, Дж. Мінц, Дж.
Стігліц, М. Фелдстайн, Д. Фулертон, А. Харбергер
та ін. Окремі теоретичні і практичні положення
впливу бюджетної і податкової політики держави
на функціонування підприємств досліджували
вітчизняні вчені, такі, як В. Андрущенко, А. Бриз�
галін, О. Василик, О. Вилкова, В. Вишневський,
В. Геєць, Г. Гендлер, А. Даниленко, О. Данілов, Л. Де�
миденко, Т. Єфименко, Я. Жаліл, Ю. Іванов, С. Ка�
ламбет, О. Кіров, А. Крисоватий, М. Литвин, І. Лу�
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ніна, Д. Маслова, П. Мельник, В. Пансков, В. Пуш�
карьова, М. Романовський, Д. Серебрянський, А.
Скрипник, М. Соколов, А. Соколовська, Л. Тар�
ангул, В. Федосов, Л. Шаблиста, К. Швабій,
В. Юрченко, Т. Юткіна.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Однак, незважаючи на значний обсяг наукових

праць присвячених даному питанню, залишається
невисвітленою низка аспектів, зокрема методичні
підходи щодо визначення впливу податкового на�
вантаження на ділову активність підприємства. При
цьому питання впливу податкової складової розг�
лядаються на макрорівні, тобто існуючі методики
дають можливість дослідити наслідки змін у
фіскальній політиці на рівні національної економі�
ки або окремих галузей. Дані методичні прийоми
не можна використати для визначення наслідків
державних заходів в бюджетній та податковій сфе�
рах на рівні окремого підприємства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
За часів незалежності України бюджетна пол�

ітика держави значною мірою намагалася копію�
вати моделі, характерні для країн з ринковою еко�
номікою, де уряд має важелі у сфері економічної
політики і за допомогою яких здатний впливати на
обсяг і динаміку доходів і видатків бюджету.

Намагання швидкого поповнення державного
бюджету, недотримання принципу економічної
обгрунтованості податкового реформування,
постійні зміни у податковому законодавстві Украї�
ни посилюють нестабільність умов господарюван�
ня шляхом формування надмірного податкового
навантаження [4].

Так, професор В.М. Геєць, зазначає, що фак�
тичний рівень фіскального навантаження в нашій
державі негативно впливає на конкурентоспро�
можність різних галузей економіки [3].

За таких умов надходження до бюджету, який
одержує держава суто фіскальними методами,
менші за обсягом у порівнянні з економічними
збитками суб'єктів господарювання.

У сучасних умовах стабільне функціонування
підприємства значною мірою залежить від пра�
вильного вибору його податкової політики, оск�
ільки податки складають істотну частину його вит�
рат. Тож, фіскальна політика має бути спрямова�
на на забезпечення раціональної системи напов�
нення бюджету, зростання обсягів виробництва,
забезпечення розширеного відтворення, знижен�
ня рівня інфляції шляхом маніпулювання інстру�
ментами, що регулюють податкові відносини між
усіма учасниками бюджетного процесу. Фіскаль�
на політика має бути побудована на таких заса�
дах, щоб, по�перше, забезпечити повне та своєчас�
не виконання державою своїх функцій, а по�дру�
ге, створити сприятливе макросередовище для ак�
тивної фінансово�господарської діяльності
суб'єктів господарювання, на основі балансу осо�
бистих і державних інтересів. Тобто має бути до�

сягнуте оптимальне співвідношення між частиною
новоствореної вартості, що залишається у суб'єкта
оподаткування, та частиною, що проходить стадію
вторинного перерозподілу через податковий та
бюджетний механізм.

В основі фіскальної політики мають бути вра�
ховані інтереси всіх суб'єктів бюджетних відносин
шляхом досягнення збалансованості між мініміза�
цією податкового навантаження та повнотою ре�
алізації функцій, що виконує держава. Для побу�
дови зваженої фіскальної політики головним зав�
данням є визначення оптимального розміру подат�
кового навантаження, яке дасть змогу зацікавити
підприємства у підвищенні рівня ефективності
фінансово�господарської діяльності. В контексті
цього варто постійно здійснювати аналітичну ро�
боту для досягнення компромісу між державою, з
одного боку, і платниками податків — з іншого.

Крім того, досить дієвим механізмом, що дозво�
ляє ефективно побудувати взаємовідносини між плат�
никами податків та бюджетом, є створення системи
податкового менеджменту на підприємстві. Така си�
стема дозволить врахувати умови діяльності суб'єкта
господарювання, специфіку його фінансово�госпо�
дарської діяльності, сезонність виробництва, обсяги
діяльності, відносини з контрагентами, рівень рента�
бельності та дасть змогу підвищити конкурентоз�
датність підприємства і забезпечити необхідний рівень
податкових надходжень до бюджетної системи.

Тож, ведення зваженої податкової політики на
підприємстві, а також використання такого дієво�
го механізму як податкове планування, дозволить
знизити частку витрат на сплату податків на ос�
нові оптимізації податкових платежів шляхом ви�
бору діючих систем оподаткування (традиційної
чи альтернативних). При чому вибір даних систем
має бути направлений не на мінімізацію податко�
вих зобов'язання, а на оптимізацію податкових
платежів та їх вплив на фінансовий стан.

Підсумовуючи, відмітимо, що на зростання чи�
стої рентабельності підприємств, а відтак, і рівня
фінансової стійкості впливає скорочення витрат та
пошук внутрішніх резервів покращення діяльності,
в тому числі і за рахунок оптимізації податкових
платежів. Ведення виваженої та ефективної
фіскальної політики як на макрорівні, так і побу�
дова дієвої системи податкового менеджменту на
рівні підприємства, сприяє підвищенню фінансової
сталості суб'єктів господарювання та рівня ділової
активності, а відтак, створює додаткові можливості
для розширеного відтворення та підгрунтя для зро�
стання величини валового внутрішнього продукту.

За таких умов важливого значення набуває на�
явність у стратегії підприємства складових, які да�
ють можливість адекватно оцінити рівень впливу
оподаткування на кінцеві результати своєї діяль�
ності, ефективно будувати свою фінансову політи�
ку і забезпечувати не тільки своє економічне зрос�
тання, а й розвиток суспільства в цілому [2].

Критерієм оцінки впливу зазначених податків
на роботу підприємств може бути прибуток, що є
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основним власним джерелом фінансо�
вих ресурсів для розвитку виробницт�
ва. Податок на прибуток сплачується як
частина від отриманого підприємством
прибутку і тому має значний вплив на
функціонування суб'єктів господарю�
вання, адже при цьому зменшуються
можливості розширеного відтворення.

Ефективність впливу системи опо�
даткування на результати діяльності
підприємств можна оцінити за допомогою низки
показників, які розраховуються як співвідношення
окремих складових фінансових надходжень та спла�
чених податків. Прикладами таких показників мо�
жуть бути податковіддача доходів, податковіддача
витрат та податковіддача активів, які розраховують�
ся як відношення суми сплачених податків до суми
валового доходу, чистого прибутку, сукупних вит�
рат, та середньорічної вартості активів, відповідно.

Найбільш важливими показниками оцінки
ефективності механізму оподаткування є ви�
значення суми податкових платежів, які здійснює
підприємство від фонду оплати праці. На другому
етапі визначають суму платежів, які входять в ціну
продукції, що реалізується, а також суму податку
на прибуток та ефективну ставку оподаткування
прибутку підприємств. Останнім етапом оцінки
ефективності податкового механізму є визначен�
ня суми загальних податкових платежів, які роз�
раховуються підсумовуванням усієї суми податків.

Крім того, податкове планування на підприємстві
має врахувати всі особливості діяльності суб'єкта гос�
подарювання та можливість і доцільність переходу
підприємства на альтернативні системи оподаткуван�
ня, враховуючи вимого чинного законодавства [1].

Такі дії мають бути направлені на аналіз і по�
дальший вибір найбільш оптимальної системи опо�
даткування на основі порівняння обсягів сплачу�
ваних, за використовуваної системи оподаткуван�
ня, податків з розмірами умовно обчислених по�
даткових платежів в рамках альтернативних сис�
тем оподаткування (рис. 1).

Таким чином, податкове навантаження на
підприємстві визначається як частка загального
обсягу сплачених податків, носіями сплати яких є
підприємство, до рівня загальної виручки від реа�
лізації та/або до рівня чистого прибутку суб'єкта
господарювання.

Податкове навантаження на рівні держави
(макрорівні) розраховується як відношення за�
гального обсягу надходжень від сплати податків
до величини валового внутрішнього продукту.

ВИСНОВКИ
У процесі планування фінансової діяльності,

керівники та спеціалісти підприємств повинні оці�
нювати рівень впливу податкового навантаження
на показники ділової активності, фінансової
стійкості та ліквідності. Запропоновано методи
оцінки впливу фіскальної політики на фінансові
результати діяльності суб'єктів господарювання

шляхом розрахунку показників, які характеризу�
ють співвідношення сплачених податків, доходів,
витрат та вартості активів.
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Рис. 1. Механізм вибору оптимальної системи
оподаткування для підприємства


