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У статті приділена увага проблемам податкової політики підприємства і розглядаються її принципи в умовах формування 
здорового податкового клімату країни. Проведено аналіз факторів, що впливають на її вибір, а також наведені наслідки впливу 
економічної діяльності суб’єктів господарювання на макроекономічний стан.
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Податкова політика підприємства являє собою 
узагальнену модель поведінки підприємства в рам-
ках діючого податкового законодавства, що забезпе-
чує підвищення ефективності діяльності підприєм-
ства на шляху досягнення його цілей.

Постановка проблеми. Сплата податків завжди 
була обтяжливою для підприємців, тому не дивно 
що при проведенні податкової політика велика ува-
га приділяється можливим шляхам зменшення або 
уникнення податкових платежів.

Аналіз останніх досліджень. Проблемам спла-
ти податків присвячені роботи українських, росій-
ських та зарубіжних вчених Т.А. Козенкової [1], 
Т.О. Дуліка і В.Г. Бикової [2], Н.В. Афанасєвої та 
А.Б. Гончарука [3], Д. Гетманцева [4], Р.Е. Сьюзена 
[5], Л. Тимофєєва [6] та ін. Проте більшість праць 
науковців розглядають податкову політику з пози-
ції інструменту, що дозволить отримати максималь-
ні прибутки для підприємства та мінімізувати по-
даткові платежі.

Мета статті. Проаналізувати фактори, які впли-
вають на вибір податкової політики, сформувати 
принципи податкової політики, що характерні для 
здорової економічної ситуації у податковому полі та 
окреслити наслідки впливу ухилення та мінімізації 
податкових платежів суб’єктами господарської ді-
яльності на економіку країни.

Виклад основного матеріалу. Проведений уза-
гальнюючий аналіз принципів податкової політики 
підприємства українських на зарубіжних авторів по-
казав, що він є неповним і повинен бути доповнений 
наступними принципами:

1. Вища стратегічна ціль. Усвідомлення, при-
йняття і слідування загальній стратегії розвитку сус-
пільства.

2. Орієнтація на перспективу. Керівництво під-
приємства повинно буди далекоглядним і передбач-
ливим, розуміти наслідки своїх дій в майбутньому.

3. Діяти відповідно до встановлених формальних 
і неформальних правил поведінки в ринковій еконо-

міці. Адже, як відомо, ринкова економіка це перш за 
все діяльність в межах чітко визначених правил для 
кожного гравця ринку.

4. Єдності всіх учасників ринкових відносин, зла-
годженості процесів в ній.

5. Відкритості інформації у двосторонньому по-
рядку. Тобто інформація повинна бути доступна як 
на етапі формування бази оподаткування, так і на 
кожному етапі розподілу та використання податко-
вих платежів та інших надходжень податкового ха-
рактеру.

Складність реалізації податкової політики під-
приємством обумовлена впливом зовнішніх і вну-
трішніх факторів.

До зовнішніх факторів слід віднести:
1. Зміна податкового законодавства. Даний фак-

тор є одним з визначальних, оскільки має вплив не 
тільки на стабільність ринкового середовища, а й на 
необхідність постійної переорієнтації та відповідної 
гнучкості виробництва, збуту, постачання, викорис-
тання ресурсів та кадрової політики, яку не кожне 
підприємство може собі дозволити у важких умовах 
трансформаційних процесів.

2. Невизначеність і нестабільність політичної си-
туації. Поряд зі зміною податкового законодавства 
нестабільною залишається зовнішньоекономічне ста-
новище держави, що тягне за собою недостатню за-
хищеність прав приватної власності та зміну вектору 
економічного розвитку.

3. Інформативність. Доступність повної та досто-
вірної інформації щодо надходжень, розподіл та ви-
користання податкових надходжень значною мірою 
впливають на прийняття рішення платниками подат-
ків про повноту та своєчасність їх сплати.

4. Правова відповідальність. Чітко визначена, 
різка і дієво розроблена система адміністративно 
та кримінальної відповідальності щодо порушення, 
ухилення, недостовірності інформації.

5. Співпраця з постачальниками та клієнтами. 
Співпраця з невідомими або сумнівними постачаль-
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никами та клієнтами несе свій відбиток на форму-
вання зовнішнього середовища організації та форму-
вання його податкової політики.

6. Суспільна думка. Сформована парадигма сус-
пільної свідомості щодо завдань, функції, механіз-
му та необхідності податкової системи визначає 
прийняття рішення про сплату податків кожним 
окремим суб’єктом підприємницької діяльності.

До внутрішніх факторів належать:
1. Економічні – сюди відносяться «вигоди», які 

отримує підприємство, шляхом отриманням пільг, 
субсидій в оподаткуванні або зменшенням цих пла-
тежів іншими методами, що не передбачені законо-
давством країни.

2. Інформаційні – недостатність інформативного 
забезпечення, застарілість та викривлення інформа-
ційних даних, які надходять до підприємства накла-
дають свій ефект на формування податкової політи-
ки підприємства.

3. Культурно-психологічні – один із визначаль-
них чинників, який характеризує внутрішні якості 
керівника підприємства та філософію ведення під-
приємницької діяльності.

Нами було проведене дослідження, перед яким 
стояло завдання з’ясувати, які з факторів мають ви-
значальний вплив на вибір податкової політики під-
приємства.

Дослідження проводилося в два етапи. На пер-
шому ми запропонували фахівцям з податкової по-
літики, а саме керівників, фінансових директорів 
та головних бухгалтерів підприємств хімічної про-
мисловості прорангувати фактори, які, на їх думку, 
впливають на її вибір.

Достовірність результатів експертних оцінок ви-
значалася із залученням методів математичної ста-
тистики. У процесі обробки результатів експертного 
опитування в роботі проведено аналіз узгодженості 

думок експертів за допомогою коефіцієнта конкор-
дації (W), що визначається за формулою [7, с. 299]:

𝑊𝑊 =
12𝑆𝑆

𝑚𝑚2(𝑛𝑛3 − 𝑛𝑛) ,

де S – сума квадратів відхилень значень показ-
ників від середнього значення (фактична дисперсія 
оцінок, що даються експертами),

m – кількість експертів (7),
n – кількість факторів що оцінювалося (9).
Отримане значення 0,028695 та 0,031876 свід-

чить про високий ступінь погодженості думок екс-
пертів щодо факторів та сили їх впливу на вибір по-
даткової політики підприємства.

У дослідженні брали участь такі підприємства: 
ПАТ «Спільне українсько-словацьке підприємство 
«Теріхем-Луцьк», ПАТ «Луцькпластмас», ПАТ 
«Спектр», ПАТ «Західна промислова група», ЗАТ 
«Здолбунівський завод пластмасових виробів «Іс-
кра», ПАТ «Дубенський завод гумово-технічних ви-
робів».

Його результати відображені у таблиці 1. Ранжу-
вання проводилося за 9-бальною шкалою, де 9 – най-
більший вплив фактора, 1 – найменший. В остан-
ньому рядку таблиці вказане середнє значення по 
кожному фактору.

Отже, на думку опитаних респондентів, найбіль-
ший вплив на вибір податкової політики підприєм-
ствами хімічної промисловості здійснює часта зміна 
податкового законодавства, невизначеність і неста-
більність політичної ситуації, внутрішні економічні 
фактори, правова відповідальність.

На другому етапі ми запропонували виділити 
фактори, які б найбільшою мірою вплинули на при-
йняття рішення формування податкової політики 
«бездоганної ділової репутації» або оптимізації по-
даткових платежів. І отримали наступні результати 
(таблиця 2).

Таблиця 1
Вплив факторів на вибір податкової політики підприємства

Часта зміна 
податкового 

законодавства

Невизна-
ченість і не-
стабільність 
політичної 
ситуації

Інформатив-
ність суспіль-

ства

Правова від-
повідальність

Співпраця з 
постачаль-
никами та 
клієнтами

Суспільна 
думка

Внутрішні 
економічні 
фактори

Внутрішні 
інформаційні 

фактори

Внутрішні 
культурно-

психологічні 
фактори

9 8 3 6 1 2 7 5 4

8 7 5 9 2 1 6 4 3

9 7 3 6 2 1 8 5 4

9 7 2 8 1 3 6 3 5

9 6 3 5 2 1 7 8 4

7 8 3 4 1 5 9 6 2

6 9 1 7 3 4 5 2 8

8,143 7,429 2,857 6,429 1,714 2,429 6,857 4,714 4,286

Таблиця 2
Сила впливу факторів на вибір податкової політики підприємства «Бездоганної ділової репутації», 

оптимізації податкових платежів

Часта зміна 
податкового 

законодавства

Невизна-
ченість і не-
стабільність 
політичної 
ситуації

Інформатив-
ність суспіль-

ства

Правова від-
повідальність

Співпраця з 
постачаль-
никами та 
клієнтами

Суспільна 
думка

Внутрішні 
економічні 
фактори

Внутрішні 
інформаційні 

фактори

Внутрішні 
культурно-

психологічні 
фактори

6 5 8 3 4 7 1 2 9
5 4 9 2 1 7 6 3 8
4 3 8 1 7 6 5 2 9
6 2 8 3 5 7 4 1 9
6 5 9 4 2 8 1 3 7
8 7 9 5 1 3 2 4 6
5 6 7 1 4 8 3 2 9

5,714 4,571 8,286 2,714 3,429 6,571 3,143 2,429 8,143
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1 – Внутрішні інформаційні фактори, 2 – Співпраця з поста-
чальниками та клієнтами, 3 – Правова відповідальність, 4 
– Внутрішні економічні фактори, 5 – Невизначеність і неста-
більність політичної ситуації, 6 – Часта зміна податкового 
законодавства, 7 – Суспільна думка, 8 – Внутрішні культур-
но-психологічні фактори, 9 – Інформативність суспільства

Рис. 1. Сила впливу факторів на вибір 
податкової політики «бездоганної ділової репутації» 

та оптимізації податкових платежів

Отже, аналіз представлених даних показав, що на 
вибір податкової політики «бездоганної ділової репу-
тації» та оптимізації податкових платежів найбіль-
шим чином впливають три основні фактори:

1. Внутрішні культурно-психологічні фактори.
2. Інформативність суспільства.
3. Суспільна думка.
Результати дослідження на першому і на друго-

му етапі мають абсолютно різні результати. Звідси, 
робимо висновок, що рушійними силами формуван-
ня та реалізації «здорової» податкової політики, яка 
притаманна для зрілого ринкового середовища, є 
внутрішні культурно-психологічні, інформативність 
суспільства та загальна суспільна думка, а не подат-
кова система, невизначеність і нестабільність полі-
тичної ситуації, це, скоріше, фактори «виправдан-
ня» для переважної більшості підприємців.

Наслідки податкової політики мінімізації та ухи-
лення від сплати податків в Україні є:

1. Тіньова економіка. Як ми вже говорили, в 
України її частка сягає до 40%, що обумовлює склад-
ність в її управлінні та прийнятті ефективних та ді-
євих рішень.

2. Напруженість у суспільстві. Недостатні над-
ходження до Пенсійного фонду і постійний його де-

фіцит є однією з головних причин невпевненості в 
отриманні пенсійних виплат у майбутньому.

3. Надмірні витрати на адміністративний контр-
оль за дотриманням податкової дисципліни, які не 
завжди є виправданими і ефективними, оскільки іс-
нує можливість «налагодити контакти» з органами 
контролю та адміністрування.

4. Підвищення навантаження на офіційну еконо-
міку, оскільки надходження повинні покривати ре-
альні витрати бюджету. У випадку розширення бази 
оподаткування і виведення економіки з тіні, ту ж 
величину надходжень можна отримати меншим по-
датковим навантаженням.

Висновки. У процесі досягнення стратегічних 
переваг через податкову політику на підприємстві 
центральне місце, на нашу думку, має відводитися 
реалізації політики бездоганної ділової репутації. 
В окремих випадках має місце податкова політика 
оптимізації, коли це передбачено законом, і про-
водиться відповідна державна програма розвитку 
тієї чи іншої галузі чи регіону. Вибір вищезгаданої 
податкової політики залежить в першу чергу від 
внутрішніх принципів управління підприємства і 
лише в другу чергу – від зовнішнього економіч-
ного середовища. Податкова політика «Бездоган-
ної ділової репутації» має позитивний вплив як на 
мікро середовище організації, так і на макросередо-
вище, особливо що стосується частини виведення 
економіки з тіні.
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