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ПОдаткОВе ПлануВання як складОВа систеМи  
фІнансОВОгО уПраВлІння ПІдПриЄМстВа

анотація. Стаття присвячена розкриттю науково-практичних підходів щодо визначення ролі податко-
вого планування в системі фінансового управління підприємства. Розглянуто сутність, мету, завдання 
податкового планування, а також обґрунтовано його роль в системі фінансового управління підприємства. 
Визначені основні підходи науковців відносно класифікації принципів податкового планування. Вивчено 
показники для формування системи оцінювання податкового навантаження та ефективності податкової 
політики підприємства щодо мінімізації податкових платежів. Запропоновано реалізацію концепції по-
даткового планування через принципи, методи, інструменти, моделі податкового менеджменту. Розкрито 
взаємозв’язок між складовими процесу реалізації концепції податкового планування в системі менедж-
менту організацій.
ключові слова:податки, податкове навантаження, податкове планування, принципи, методи, 
інструменти.
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summary. The article is devoted to the disclosure of scientific and practical approaches to determining the role 
of tax planning in the system of financial management of the enterprise. Most of the work left out of the ques-
tion of developing a comprehensive tax planning system in the context of a dynamic change in tax legislation. 
The corporate tax system is an important regulator of the economy. Tax, and can stimulate production and 
scientific and technological progress, limit price increases and inflation. But at the same time, it is holding back 
investment, reducing consumption, slowing down savings and savings. Perfect tax planning can significantly 
improve business practices, increase production profitability, strengthen commercial settlement as a basis for a 
stable financial position and stable operation of the enterprise and fulfill its obligations to the budget, bank and 
counterparties. The essences, purpose, task of tax planning are considered, and its role in the system of financial 
management of the enterprise is substantiated. The main approaches of scientists to the classification of tax 
planning principles are determined. The indicators for the formation of the system of assessment of the tax bur-
den and the effectiveness of the enterprise tax policy to minimize tax payments were studied. The importance 
of tax planning as a factor of economic growth of economic entities is studied and under what circumstances it 
is caused. It can be argued that tax planning, closely interacting with finance, accounting, supply, is one of the 
basic tools for calculating business performance indicators, because such calculation without tax consequences 
does not reflect the complete picture of the economic situation. The implementation of the concept of tax plan-
ning through principles, methods, tools, models of tax management is proposed. The relationship between the 
components of the process of implementing the concept of tax planning in the organizational management sys-
tem is revealed. Conclusions have been made regarding the implementation of tax planning elements in enter-
prises, which requires a sound use of methods and unconditional adherence to tax planning principles.
Keywords: taxes, tax burden, tax planning, principles, methods, tools.

Постановка проблеми. В умовах рин-
кової економіки визначення ролі подат-

кового планування в управлінні податками на 
підприємстві є дуже актуальним, тому що рівень 
податкового навантаження має тенденцію до 
зростання. До того ж більшу частину економіки 
складає тіньовий сектор, в якому податкові пла-
тежі до бюджету не сплачуються. Тому особли-
вого значення набуває впровадження в систему 
управління податками підприємства підсистеми 
податкового планування. 

Однак існує проблема недостатньої теоретич-
ної та методологічної бази для впровадження 
методів податкового планування в практику, 
оскільки на даному етапі розвитку підприєм-
ницької діяльності жодне підприємство України 
не має відділу податкового планування або окре-
мих спеціалістів у цій галузі.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теоретичним та практичним аспектам податко-

вого планування присвячено наукові праці таких 
вчених, як П.К. Бечко [1], В.А. Горб [2] Л.М. Єріс 
[4], А.Г. Загородній [5]. Водночас, віддаючи на-
лежне значному науковому доробку цих та ін-
ших вчених, варто підкреслити, що увага авторів 
здебільшого сконцентрована на вивченні окре-
мих аспектів податкового планування. Низка 
завдань концептуального, теоретико-методично-
го та практичного характеру залишається недо-
статньо вирішеними, що ускладнює процес орга-
нізації податкового планування на вітчизняних 
підприємствах. Зокрема, поза увагою в більшості 
робіт лишилися питання розробки комплексної 
системи податкового планування в умовах дина-
мічної зміни податкового законодавства.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Сьогодні немає єдино-
го підходу до економічної сутності податкового 
планування, його мети, завдань та формування 
концепції з її складових у системі менеджменту 
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(принципів, методів, інструментів та моделей), 
а також реалізації податкового менеджменту 
в підприємстві. Саме ці проблеми, а також їх те-
оретичне та прикладне значення визначили ви-
бір теми та актуальність основних напрямів на-
укового дослідження.

Мета статті. Головною метою цієї роботи є роз-
робка теоретичних основ та практичних напрямів 
удосконалення податкового планування у фінан-
совій системі управління на підприємстві.

Виклад основного матеріалу. На сучасно-
му етапі розвитку вітчизняна податкова система 
характеризується складністю, мінливістю та над-
мірним податковим навантаженням, що призво-
дить до зниження ділової активності,збільшення 
частки збиткових підприємств, правової незахи-
щеність платників податків та тінізації діяль-
ності суб’єктів господарювання. За таких умов 
процес успішного функціонування та розвитку 
підприємств залежить від ефективності подат-
кового планування, здійснення якого дозволить 
підвищити якість управлінських рішень, націле-
них на мінімізацію податкових ризиків та опти-
мізацію податкових платежів підприємства.

У науковій літературі не існує єдності стосов-
но тлумачення поняття «податкове плануван-
ня», що породжує необхідність дослідження його 
економічного змісту та визначення його особли-
востей. Для детального аналізу підходів до ви-
значення податкового планування розглянемо 
сутність поняття у визначеннях різних авторів. 
Так, науковці у своїх дослідженнях трактують 
податкове планування, як: інтеграційний про-
цес, систему заходів, діяльність, сукупність ін-
струментів, методів, прийомів, способів і засобів 
інформаційно-аналітичного забезпечення [6]. 
На нашу думку, така багатовекторність у тракту-
ванні сутності поняття «податкове планування» 
викликана відсутністю його чіткого визначення 
у нормативних документах та пов’язана з підви-
щенням актуальності його застосування в прак-
тиці господарювання сучасних підприємств,що 
спричинено достатньо високими витратами на 
оплату податків, зборів та інших обов'язкових 
платежів. Ми вважаємо, що трактування подат-
кового планування як системи заходів або інстру-
менту дещо звужує його сутність та не враховує 
складності і багатоаспектності даної категорії. 
Визначення податкового планування як діяль-
ності, на наш погляд, є дискусійним, оскільки ді-
яльність характеризує процес взаємодії людини 
з об’єктами управління, завдяки чому досягаєть-
ся свідомо поставлена мета, яка виникла внаслі-
док появи потреби.

Таким чином, на основі аналізу та узагаль-
нення досліджень вітчизняних та зарубіжних 
економістів запропоновано податкове плануван-
ня розглядати як процес оптимізації податкових 
платежів, ефективного вибору або зміни режиму 
оподаткування та зменшення податкових ризи-
ків підприємства в контексті чинного податко-
вого законодавства, що дозволяє максимізувати 
прибутковість та ринкову вартість підприємства 
в теперішньому та майбутніх періодах.

У сучасних умовах господарювання вітчиз-
няні підприємства переважно використовують 
у своїй діяльності разові дії в сфері податкового 
планування,що знижує ефективність його ре-

зультатів. З огляду на це, на підприємстві необ-
хідно впровадити комплексну систему подат-
кового планування, що включатиме цільовий, 
інформаційний, організаційний та функціональ-
ний блок податкового планування, що дозволить 
об'єднати низку взаємодіючих і взаємообумовле-
них компонентів та міститиме моніторинг вико-
нання податкових планів і оперативного коригу-
вання розроблених заходів.

Значущим чинником для забезпечення пози-
тивної динаміки ділової активності є оптималь-
ний рівень податкового навантаження. Через те, 
що платник податків прагне зменшити своє по-
даткове навантаження, а держава – мобілізувати 
якнайбільшу суму коштів для виконання своїх 
функцій, оподаткування обов’язково має базува-
тися на принципі відкритості. Тому перед держа-
вою виникає завдання щодо створення таких умов, 
які б виключали випадки ухилення, а тим більше 
уникнення,від сплати податків, а перед суб’єктами 
господарювання постає проблема надання досто-
вірної та правдивої інформації про фінансові ре-
зультати господарства у податкові органи. 

Оцінка податкового навантаження має бути 
обов’язковою при аналізі впливу податків на фі-
нансово-господарську діяльність підприємства. 
Аналіз абсолютного податкового тиску охоплює:

– просторовий аналіз податків і зборів;
– часовий аналіз податків і зборів, які спла-

чуються;
– аналіз динаміки і структури податкових 

платежів.
Проте розрахунок розміру абсолютного подат-

кового тиску не зможе дати повне уявлення про 
рівень впливу податків і зборів на результатив-
ність діяльності господарства. Тому паралельно 
з показниками абсолютного податкового тиску 
розраховуються показники відносного податко-
вого тиску.

Комплекс відносних показників, які викорис-
товують при аналізі податкового навантаження, 
представлений в таблиці 1.

Збільшення або зменшення податкового на-
вантаження підприємства залежить від виду 
його діяльності та обраної системи оподаткуван-
ня. Зміна або розширення видів діяльності суттє-
во впливають на суму податкових платежів, при 
цьому розраховується найбільш ефективний ва-
ріант отримання позитивного результату.

Концепція податкового планування – це 
система поглядів платників податків на мак-
симальне використання можливостей чинного 
законодавства з метою оптимізації податкових 
платежів чи зміни терміну їх сплати, відповідно, 
збільшення доходів та прибутків суб’єктів госпо-
дарювання. Взаємозв’язок складників реалізації 
концепції податкового планування в організації 
наведено на рис. 1.

Ми пропонуємо, щоби концепція податкового 
планування на підприємстві базувалась на від-
повідних принципах, а її реалізація, використан-
ня методів, інструментів та моделей оптимізації 
податкових платежів дали змогу контролювати 
виконання податкових зобов’язань, підвищили 
ефективність планування податків, змінили тер-
мін сплати чи оптимізували податкові платежі.

Отже, під податковим плануванням розумі-
ються способи вибору «оптимального» поєднання 
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побудови правових форм відносин і можливих 
варіантів їх інтерпретації в рамках діючого по-
даткового законодавства. І його можна визна-
чити, як вибір між різними варіантами методів 
здійснення діяльності і розміщення активів, 
спрямований на досягнення можливо більш 
низького рівня податкових зобов’язань. Очевид-
но, що в ідеалі таке планування має бути пер-
спективним, оскільки багато рішень, що при-
ймаються в рамках проведення угод особливо 
при проведенні великих інвестиційних програм, 

дуже дорогі, і їх необґрунтованість може спричи-
нити за собою великі фінансові втрати.

Тому податкове планування має ґрунтуватися 
не тільки на вивченні діючих податкових зако-
нів та інструкцій, але і на загальній принципо-
вій позиції, що займають фіскальні органи з тих 
чи інших питань, проектах податкових законів, 
напрямків податкових реформ, а також на аналі-
зі напрямів податкової політики, що проводиться 
урядом. Ефективність податкового планування 
завжди слід співвідносити з витратами на його 

Таблиця 1
комплекс відносних показників, які використовують  

при аналізі податкового навантаження
№ 
з/п Показник розрахунок економічний зміст

1. Загальне податкове навантаження

1.1 Рівень ефективності 
оподаткування ЕСП=Пзаг/БП

Показує відношення загального 
обсягу податкових відрахувань до бази 
оподаткування

1.2
Рівень податкомісткості 
реалізованої продукції 
(податкоспроможності 
підприємства)

КВР=Пзаг/ВР
Визначає питому вагу загальних 
податкових платежів, які здійснює 
підприємство в бюджет із суми виручки  
від реалізації

1.3 Рівень податкового 
навантаження доходів ПНд=Пзаг/Д Визначає частку всіх податків і зборів  

у доходах суб’єкта господарювання

1.4 Рівень податкового 
навантаження витрат ПНв=Пзаг/В Частка всіх податків і зборів у витратах 

суб’єкта господарювання

1.5 Рівень податкового 
навантаження прибутку ПНп=Пзаг/П Частка всіх податків і зборів у прибутку 

суб’єкта господарювання

1.6 Дохід на 1 гривню сплачених 
податків Дп=Д/Пзаг Показник обернений до коефіцієнта 

податкового навантаження доходів
2. Податкове навантаження з податку на додану вартість

2.1 Коефіцієнт податкового 
навантаження доходів із ПДВ ПНДпдв=(ПЗ-ПК)/Д Частка ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету 

в загальній сумі доходів

2.2 Коефіцієнт податкового 
навантаження витрат із ПДВ ПНВпдв=(ПЗ-ПК)/В Частка ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету 

в загальній сумі витрат

2.3
Коефіцієнт податкового 
навантаження виторгу від 
реалізації продукції із ПДВ

ПНВРпдв=(ПЗ-ПК)/ВР Частка ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету 
у виторзі від реалізації продукції

Джерело: розроблено автором за даними [7]

рис. 1. Взаємозв’язок складників реалізації концепції податкового планування  
в системі менеджменту організацій

Джерело: [8]
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його сутність 

Окремі прийоми 
або система 

прийомів, які 
застосовують у 
податковому 
плануванні 

Засоби реалізації 
концепції 

податкового 
планування 

Групування чи 
комбінування 

декількох 
інструментів 
податкового 

планування, які 
використовують 
задля зменшення 

податкового 
навантаження на 

підприємство 



«Молодий вчений» • № 9 (73) • September, 2019 р. 494

е
к

о
н

о
м

іч
н

і 
н

а
у

к
и

проведення. Слід також співвідносити цілі по-
даткового планування зі стратегічними (комер-
ційними) пріоритетами організації. Крім того, 
податкове планування має враховувати наступні 
принципи (табл. 2). 

Значення податкового планування як чинника 
економічного зростання господарюючих суб’єктів 
зумовлене, перш за все, такими обставинами:

– політична та економічна нестабільність і по-
правки, що часто вносяться, в податкове законо-
давство роблять більш конкурентоздатними ті 
організації, які оперативно реагують на такі змі-
ни, а зробити це можуть, як правило, тільки гос-
подарюючі суб’єкти, що займаються багатоварі-
антними розрахунками податкової оптимізації;

– податкова економія є резервом для збіль-
шення чистого прибутку фірми і дозволяє здій-
снювати модернізацію, технічне переозброєння, 
закупівлю нового устаткування і таке інше, тобто 
служить джерелом фінансування інвестиційних 
довгострокових програм і створює основу для фі-
нансової значущості господарюючого суб’єкта;

– максимізація чистого прибутку створює умо-
ви для зростання дивідендних виплат і відпо-
відно вартості акції та зростання капіталізації 
(ціни) фірми.

Податкове планування за умови його правиль-
ної організації дає підприємству можливість:

– дотримуватися податкового законодав-
ства шляхом правильності розрахунку податків 
та інших платежів податкового характеру; звес-

ти до мінімуму податкові зобов'язання; макси-
мально збільшити прибуток; розробити струк-
туру взаємовигідних угод із постачальниками 
і замовниками;ефективно керувати грошовими 
потоками і уникати штрафних санкцій.

Висновки і пропозиції. Податкове плануван-
ня на підприємстві являє собою цілеспрямовану ді-
яльність, орієнтовану на максимальне використан-
ня всіх нюансів існуючого законодавства з метою 
досягнення найвищого фінансового результату 
шляхом законної оптимізації господарської діяль-
ності підприємства з точки зору її податкових на-
слідків, тобто податкове планування сприяє опти-
мізації податкового портфеля на підприємстві.

Можна стверджувати, що податкове плану-
вання, впритул взаємодіючи з фінансами, облі-
ком, постачанням, є одним із базових інструмен-
тів розрахунку показників ефективності бізнесу, 
тому що такий розрахунок без обліку податкових 
наслідків не відображає повну картину еконо-
мічного стану. 

Отже, податкове планування є обов’язковим 
інструментом менеджменту підприємства при 
прийнятті фінансових рішень. Впроваджуючи 
на підприємствах елементи податкового пла-
нування, необхідно вирішити питання його ор-
ганізаційного забезпечення, тобто закріпити за 
виконавцями функції податкового планування, 
для виконання яких необхідно обґрунтоване ви-
користання методів й безумовне дотримання 
принципів податкового планування.

Таблиця 2
Принципи податкового планування

Принцип зміст принципу

Адекватності витрат Вартість впроваджуваної схеми не повинна перевищувати суму, на яку 
зменшуються податки.

Юридичної відповідності Схема оптимізації повинна бути легітимною у відношенні як до вітчизняного, так 
і міжнародного законодавства.

Конфіденційності Доступ до інформації про фактичне призначення та наслідки проведених 
трансакцій має бути максимально обмежений.

Підконтрольності
Досягнення бажаних результатів від використання схеми оптимізації податкових 
зобов’язань залежить від добре продуманого контролю та існування реальних 
важелів впливу на всіх виконавців і на всіх етапах реалізації.

Допустимого поєднання 
форми і змісту Якщо дійсність трохи прикрашає, то робити це бажано без елементів абсурду.

Нейтралітету Оптимізацію податкових платежів необхідно проводити за рахунок своїх 
податкових платежів, а не за рахунок збільшення відрахування контрагентів.

Диверсифікації На оптимізацію податкових зобов’язань, як один з видів економічної діяльності, 
можуть впливати різні зовнішні і внутрішні факторів несприятливого характеру. 

Автономності Дії щодо оптимізації оподаткування повинні якомога менше залежати  
від зовнішніх учасників.

Джерело: [3]
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