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АНАЛІЗ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА В 

КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ 

 

Досліджується вітчизняна практика аналізу розрахунків підпри-

ємства з бюджетом з урахуванням положень сталого національно-

го розвитку. Розкрито методику та організацію аналітичного за-

безпечення оптимальної для підприємства системи оподаткуван-

ня. 
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Постановка проблеми. В сучасних умовах становлення системи 

оподаткування існує чимало невирішених питань, зокрема: незадові-
льна результативність адміністрування розрахунків підприємства з 
бюджетом з огляду на показники оборотності активів, відсутність уні-
фікації методів податкового та фінансового підсистем обліку, недоста-
тній рівень дієвості контрольно-аналітичних процедур в системі опо-

даткування тощо. Питання податкового менеджменту на підприємстві, 
зареєстрованому як платник платків, мають стратегічне значення, обу-
мовлюють необхідність ефективного методичного та організаційного 

забезпечення системи розрахунків суб’єктів за податками та зборами, 

серед концептуальних основ якого – системні аналітичні етапи податко-

вого менеджменту. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі теоретичні та 

практичні питання податкового менеджменту, зокрема, обліково-

аналітичного забезпечення розрахунків з бюджетом, висвітлено в працях 

українських та зарубіжних фахівців, серед яких: Бейгельзімер М.Г., 

Бланк І.О., Горбунов А.Р., Литвиненко Я.Д., Кірш О.В., Ковальчук К.Ф., 

Мельник Д.Ю., Мних Є.В., Пеккер Дж., Підлужний М.П.,  

Погорлецький А.І., Рева Т.М., Соловйов І.М., Сутирін С.Ф.,  

Тарасенко Н.В., Уткін Е. А., Цал-Цалко Ю.С., Чумаченко М.Г., Шви-

даненко Г.О. та ін.  

Активне реформування податкової системи на засадах забезпечення 
збалансованості соціально-економічного та екологічного розвитку наці-
ональної економіки обумовлюють на даний час формування інновацій-
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них підходів в питаннях  аналітичного забезпечення менеджменту орга-
нізації підприємницької діяльності, в тому числі розрахунків з бюдже-
том. 

Постановка завдання. Мета дослідження полягає в обґрунтуванні 
методичних та організаційних складових аналітичного забезпечення на-
рахування та сплати податків і зборів на рівні підприємства, визначенні 
етапів та напрямків  формування аналітичної складової інформаційного 

забезпечення податкового менеджменту. 
Виклад основного матеріалу. Категорія “податковий менедж-

мент” історично базується на основних функціях управління, а саме: 
планування, організації, мотивації і контролю. 

В умовах запровадження Податкового кодексу України спостеріга-
ється суттєве, проте,  нерівнозначне податкове навантаження на 
суб’єктів господарювання, що призводить до диспропорційних умов 
конкуренції. Особливого значення набуває впровадження в діяльність 
підприємств заходів щодо оптимізації податкових платежів [1]. 

На нашу думку, податковий менеджмент (ПМ) – організація сис-
теми обов’язкових розрахунків платника податків з бюджетом  на 

засадах: дотримання чинного податкового законодавства; забезпе-
чення оптимальних розмірів та структури обігових коштів з метою 

створення умов для розвитку інвестиційно-інноваційної підприємниць-
кої діяльності з урахуванням збалансованості соціальної, економічної 
та екологічної його складових. 

Побудова результативної системи оподаткування сприяє вирішен-

ню одного з головних питань діяльності підприємства – оцінці та по-

передженню межі між спроможністю сплачувати податки та збори на 
умовах забезпечення розвитку підприємництва та ухилення від їх 

сплати (або проведення розрахунків не в повному обсязі).  
Ключові моменти податкового адміністрування на підприємстві:  

- формування відповідального ставлення фахівців, в обов’язки яких 

входять нарахування та сплата податкових зобов’язань,  дотримання 
задекларованих норм та принципів Податкового кодексу;  

- удосконалення системи адміністрування, передусім, у частині усу-

нення суб'єктивізму, своєчасності проведення бюджетного відшкоду-

вання податку на додану вартість, зменшення масштабів ухилення від 

сплати податків;  
- покращення фінансових показників підприємства шляхом знижен-

ня податкового навантаження (в межах чинного податкового законо-

давства);  
- створення сприятливих умов для формування інвестиційно-
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інноваційного клімату шляхом застосування інструментів податкового 

стимулювання;  
- забезпечення механізму захисту прав платника податків шляхом 

створення ефективної системи розв’язання спорів з податкових питань 
під час проведення процедури адміністративного оскарження, а також 

у судовому порядку;  
- розробка результативних процедур контролю з боку керівного 

складу підприємства за нарахуванням та сплатою податкових зо-

бов’язань;  
- уніфікація методів обліку операцій, що є об’єктом оподаткування, 

в підсистемах бухгалтерського та податкового обліку; 

- забезпечення стабільності, прозорості та передбачуваності систе-
ми оподаткування з урахуванням економіко-організаційних особливо-

стей підприємства [4; 6]. 

Зазначені питання повинні бути в полі зору фахівців, задіяних в 
проведенні аналізу обов’язкових розрахунків підприємства з 
бюджетом. 

До аналізу як галузі науки належить економічний аналіз, який яв-
ляє собою систему спеціальних знань, спрямовану на дослідження 
економічних явищ та процесів у їх взаємозв’язку та взаємозумовленос-
ті, що формується під впливом об’єктивних економічних законів з на-
уковим обґрунтуванням завдань та договірних зобов’язань, оцінкою їх 

виконання, визначенням величини дії позитивних і негативних чинни-

ків, невикористаних резервів і розробкою пропозицій стосовно вироб-

лення оптимальних управлінських рішень, спрямованих на підвищення 
ефективності виробництва [8, С. 12]. 

Сьогодні існують різні погляди щодо структури економічного ана-
лізу. Серед вчених досить поширена думка стосовно поділу аналізу 

фінансово-господарської діяльності підприємства на фінансовий та 
управлінський. Необхідно зазначити, що думка вітчизняних науковців 
щодо виділення фінансового і управлінського обліку та їх сутності є 
неоднозначною. 

В основі фінансового аналізу господарської діяльності - аналіз по-

казників фінансового стану підприємства. В умовах практичного впро-

вадження системи оподаткування застосування методів фінансового 

аналізу дає можливість дослідити мотиваційний вплив системи опода-
ткування на реальний фінансовий стан платника податків. 
Управлінський аналіз господарської діяльності досліджує ефекти-

вність організаційно-адміністративного забезпечення діяльності 
суб’єкта. При здійсненні управлінського аналізу діяльності вирішу-

ються наступні задачі: якісна оцінка достовірності та повноти інфор-
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мації, що використовується; аналітична інтерпретація інформації, ві-
дображеній у фінансовій, статистичній, управлінській та внутрішній 

звітності для отримання правдивих висновків з позицій основних груп 

користувачів; оцінка показників і параметрів витрат, доходів та фінан-

сових результатів для обґрунтування управлінських рішень в процесі 
реалізації інноваційної діяльності та ін. 

Таким чином, управлінський аналіз виступає у якості посередника 
між інформаційною базою та управлінським персоналом підприємства 
та є одним із основних інструментів менеджера на етапі економічного 

обґрунтування прийняття рішень. 
На нашу думку, фінансовий та управлінський аналіз господарської 

діяльності мають дуже багато спільних рис, перебувають у постійній 

взаємодії та доповнюють один одного. Зважаючи на те, що в процесі 
аналізу системи оподаткування досліджується досить великий сег-
мент із усіх можливих господарських операцій підприємства, оперую-

чи при цьому інструментарієм фінансового аналізу, особлива увага 

приділяється заходам по забезпеченню  ефективності процесу управ-
ління. Відтак, доцільно для визначення організаційно-методичних під-

ходів аналізу податкової системи  об’єднати управлінський і фінансо-

вий аналіз в один комплекс – фінансово-управлінський аналіз систе-

ми оподаткування (податковий аналіз). 

За змістом та повнотою досліджуваних питань податковий аналіз – 

це тематичний аналіз окремих показників чи їх груп, відносин в облас-
ті податків, що проводиться з метою підвищення ефективності госпо-

дарської діяльності на умовах дотримання податкового законодавства. 
Організаційну модель аналізу розрахунків підприємства з бюдже-

том по податках та зборах доцільно представити у вигляді взаємо-

пов’язаних модулів (рис. 1). 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Організаційна модель податкового аналізу  

ІІІ. Аналіз мотиваційного 

впливу системи оподатку-
вання на розвиток підприєм-

ницької діяльності 

ІІ. Аналіз повноти та точності 
визначення об’єктів оподатку-
вання. Оцінка ресурсного за-
безпечення проведення своєча-
сних розрахунків з бюджетом 

І. Оцінка організаційно-
економічної ефективності 
системи оподаткування (в 
першу чергу, вибору альтер-

нативних систем 
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Оцінка організаційно-економічної ефективності системи оподатку-

вання  необхідна для уникнення неочікуваних ситуацій на етапах ви-

значення розмірів бюджетних зобов’язань. Комплексну оцінку системи 

оподаткування підприємства рекомендуємо проводити з використан-

ням схеми, наведеної на рис. 2. 

 
 

Рис. 2. Етапи комплексного оцінювання системи оподаткування підприємства 
 

Аналіз та оцінювання системи оподаткування підприємства є важ-

ливим елементом в системі податкового менеджменту. Його зміст роз-
кривається у вивченні впливу податків і зборів на фінансовий стан 

суб’єкта господарювання, дослідженні процесів оподаткування підп-

риємства у взаємозв’язку та взаємозалежності з показниками фінансо-

во-господарської діяльності. 
Вивчення системи оподаткування підприємства ґрунтується на сис-

темному підході, який дозволяє: 
- обґрунтовувати вибір альтернативних схем оподаткування та 

методів податкового обліку; 

- застосовувати моделювання в питаннях мінімізації податків з 
точки зору їх економічної доцільності в рамках правового поля; 

Етапи комплексного оцінювання  ефективності  

системи оподаткування підприємства 

1-й етап. Моніторинг макро-економічних чинників: 
� Аналіз проблем практичного впровадження альтернативних систем опо-
даткування підприємствами відповідної галузі та організаційної структури  
� Аналіз перспективного розвитку галузі в системі національної економіки 

2-й етап. Оцінювання внутрішнього середовища підприємства (в т.ч. визна-
чення його платоспроможності): 

� Аналіз ресурсного забезпечення інноваційно-інвестиційного розвитку підп-
риємства 
� Аналіз системи внутрішнього аудиту (контролю) за результатами практики 
впровадження системи оподаткування на підприємстві та виявлених проблем-
них питань 
� Оцінка фахового рівня задіяних працівників 

 

3-й етап. Вивчення ефективності системи оподаткування: 
� Аналіз розмірів податкових зобов’язань, нарахованих та перерахованих під-
приємством 
� Оцінка податкового навантаження з урахуванням перспектив інноваційно-
інвестиційного розвитку підприємства 
 

5-й етап. Кількісний аналіз ризиків системи оподаткування  

4-й етап. Інноваційні методи аналізу системи оподаткування  
підприємства. Якісний аналіз ризиків 
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- реалізовувати на практиці стратегію ефективного та максималь-
но успішного управління господарюючим суб’єктом (в т.ч. по 

обов’язкових платежах до бюджету). 
Будь-які рішення в області інвестиційної, науково-технічної полі-

тики підприємства, змін в асортименті продукції, заміни ринків збуту 

потребують прогнозування можливих податкових наслідків, оскільки 

стосуються джерел виникнення податкових зобов’язань, тобто юриди-

чних фактів, з якими законодавець пов’язує обов’язки по нарахуванню 

і сплаті податків та зборів. Водночас, для адміністрації підприємства 
важливо володіти інформацією не лише про розмір майбутніх подат-
кових платежів при можливих змінах показників його господарської 
діяльності, а й зробити все можливе задля досягнення таких економіч-

них показників діяльності, які б забезпечили оптимальне оподаткуван-

ня. В такому значенні податковий аналіз виступає своєрідним регуля-
тором інтересів виробництва та оподаткування (керівництва підприєм-

ства та зовнішніх контролюючих органів з питань оподаткування) .  
Предметом аналізу системи оподаткування є інформаційно-

аналітичне забезпечення рішень, які приймаються в області оподатку-

вання підприємства, та їх практична реалізація. Рекомендується вклю-

чати в методику податкового аналізу два взаємопов’язані блоки:  

1. аналіз та оцінку впливу податків на результати діяльності підп-

риємства;  
2. аналіз оподаткування підприємства в розрізі окремих податків. 
Основною метою аналізу системи оподаткування підприємства 

є отримання інформативних величин, які: 
1. характеризують результативність режимів, способів та прийомів 

у сфері оподаткування, обраних платником податків; 
2. відображають ступінь впливу реальних обсягів податкових зо-

бов’язань на результати діяльності, рентабельність та фінансову стій-

кість суб’єкта господарювання; 
3. забезпечують вивчення процесів оподаткування підприємства за 

всіма причинно-наслідковим зв’язками динаміки основних економіч-

них показників . 
Завданням податкового аналізу є об’єднання наявної інформації в 

систему знань щодо її використання для досягнення поставленої мети.  

Результативність аналізу системи оподаткування підприємства пе-
вною мірою залежить і від застосування поза облікових джерел інфор-

мації, зокрема, законодавчого і нормативного забезпечення, що визна-
чає можливості практичної реалізації такого аналізу. 

Системність аналізу системи оподаткування – важливий принцип, 
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на якому засновані сучасні дослідження економічних явищ та проце-
сів. Вивчення господарської діяльності підприємства як підконтроль-
ної системи, що складається із взаємопов’язаних підсистем (виробниц-

тва і реалізації продукції, техніки та технології, середовища функціо-

нування тощо), дозволяє змістити аспект аналізу для цілей управління 
оподаткуванням в бік таких підсистем господарської діяльності, яким 

властиві ознаки фактичного і юридичного характеру, що обумовлюють 
обов’язки суб’єкта господарювання нараховувати та сплачувати пода-
тки. 

Всі основні взаємозв’язки в податковому аналізі формуються через 
об’єкт оподаткування (лише при його наявності виникає обов’язок 

сплати податку). Виникнення  об’єкта оподаткування, в свою чергу, 

пов’язано з предметом оподаткування, тобто з виробничими ресурсами 

та результатами їх використання . 
Виникнення об’єктів оподаткування (наприклад, віднесемо їх до 

підсистем 1-3) призводить до формування податкового поля як спектру 

основних податків до сплати (підсистема 4), в якому кожен податок 

характеризується переліком обов’язкових елементів, що несуть визна-
чене юридичне навантаження. Результат взаємодії факторів оподатку-

вання оцінюється величиною податкового зобов’язання та/або показ-
ником податкового навантаження – дійсного податкового тиску на пі-
дприємство в умовах зміни його діяльності (підсистема 5) [6; 7]. 

Основними показниками таких підсистем можуть бути: 

- підсистеми 1: середньорічна вартість основних засобів, аморти-

зація, фондовіддача, вартість задіяних у виробництві предметів праці, 
фонд заробітної плати, продуктивність праці і т.д.; 

- підсистеми 2: обсяг виготовленої і реалізованої продукції; 
- підсистеми 3: величина витрат ресурсів, собівартість окремих 

виробів, прибуток і рівень рентабельності тощо; 

- підсистеми 4: показники нарахованих податків і зборів, які сфо-

рмовані за правилами податкового обліку; 

- підсистеми 5: показники, що характеризують рівень оподатку-

вання підприємства, якість податкових режимів, ефективність викори-

стання елементів облікової політики для цілей оподаткування; 
- підсистема 6: показники податкового навантаження (як варіант - 

відношення розмірів сплачених\нарахованих податкових зобов’язань  
до  доходів підприємства звітного періоду). 

Відповідальним етапом в процесі аналізу системи оподаткування є 
обробка інформації, яка вимагає відповідного методичного забезпе-
чення та використання технічних засобів. Ґрунтовно розроблена ме-
тодологія податкового аналізу з урахуванням особливостей системи 
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оподаткування конкретного підприємства дозволить належним чи-

ном налаштувати автоматизовану систему, а також стане серйоз-
ною підмогою в ході поглибленого вивчення економічних явищ та про-

цесів. 
На даний час в Україні існує досить широкий спектр програмних 

продуктів для підтримки управлінських рішень на підприємстві, на-

приклад: 1С: Підприємство, Парус-Підприємство, GrossBee XXI, 

MegapolisTM .Підприємство, FinExpert тощо. Кожен з таких продук-
тів містить податковий модуль, який дозволяє здійснювати розрахун-

ки фінансових показників з урахуванням платежів по податках та 

зборах. Водночас, зазначені програмні продукти не достатньо орієн-

товані на задачі податкового менеджменту, тому при наявності ма-

теріальних ресурсів та технічних можливостей потребують подаль-
шого удосконалення. 

Зважаючи на те, що в розвитку економічної теорії все вагоміше мі-
сце займають міждисциплінарні підходи, що базуються на застосуван-

ні апарату синергетичного моделювання, економіко-математичних мо-

делей та методів, вважаємо за доцільне рекомендувати застосування 
теорії нечітких множин в аналізі системи оподаткування, оскільки во-

на дає змогу врахувати кількісні, якісні, нормативні та логічні факто-

ри, отримувати адекватні результати та формувати обґрунтування 
управлінських рішень в області оподаткування підприємства. 

Підсистеми 1-3, описані нами вище, містять перелік показників, не-
обхідних для формування моделі діагностики податкового наванта-
ження підприємства на основі теорії нечітких множин. Вихідною лінг-
вістичною змінною є фінансовий стан суб’єкта господарювання, якому 

присвоюються різні значення в залежності від рівня оподаткування 
(підсистема 6). 

 Система взаємопов’язаних показників податкового аналізу дає мо-

жливість керівництву суб’єкта господарювання управляти величиною 

податкового навантаження, використовуючи не лише зовнішню, а й 

внутрішню інформацію підприємства.  
Висновки. При умові впровадження розкритих в роботі методич-

них та організаційних підходів фінансово-управлінського аналізу сис-
теми оподаткування, що є основною для прийняття виважених рішень 
щодо розрахунків підприємства  з бюджетом по обов’язкових плате-
жах, система податкового менеджменту забезпечить надходження еко-

номічних вигод через оптимізацію виробничих ресурсів. В основі такої 
оптимізації – вилучення мінімально необхідних для сплати податків і 
зборів обігових коштів, орієнтація виробництва на визначені державою 
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пріоритетні напрямки, що мають пільгове оподаткування, сприяння 
реалізації програм збалансованого соціально-економічного та екологі-
чного розвитку та макро- та мікро-рівнях. 

Покладені в основу управління оподаткуванням принципи систем-

ності дозволять послідовно виявляти невикористані внутрішні можли-

вості оптимізації системи податків, узгоджувати результати податко-

вого аналізу та внутрішнього контролю  з показниками фінансового 

стану платника податків. 
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Исследуется отечественная практика анализа расчетов предприя-

тия с бюджетом с учетом положений стабильного национального 

развития.  Раскрыто методику и организацию аналитического 

обеспечения оптимальной для предприятия системы налогообло-

жения. 
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