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ФОРМУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ, ЗНАЧИМИХ  

ДЛЯ ОЦІНКИ ПОДАТКОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ 
ПІДПРИЄМСТВА ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ПОДАТКОВОГО 

ПЛАНУВАННЯ 
 

Анотація. Запропоновано підхід щодо оцінки податкового потенці-
алу та організації податкового планування на основі формалізації кри-
терію — податкове поле суб’єкта господарювання за відповідними ста-
діями кругообігу капіталу в процесі здійснення господарської діяльності. 
Пропозиції можуть бути використані при розробці фінансових планів 
суб’єктів господарювання поточного та стратегічного характеру. 

Ключові слова: податкове планування, податковий потенціал, кру-
гообіг капіталу, елементи податку. 

 
Актуальність. Одним із напрямків підвищення ефективності 

господарювання є забезпечення користувачів інформацією, яка з 
достатньою повнотою характеризує вплив податкової системи на 
внутрішнє середовище підприємства, дозволяє оцінювати подат-
ковий потенціал підприємств, приймати обґрунтовані управлін-
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ські рішення, в тому числі оптимальні варіанти здійснення фі-
нансово-господарської діяльності в умовах діючої податкової си-
стеми та за умов існуючого рівня податкового навантаження. Ін-
формаційне забезпечення процесу управління підприємством — 
це досить складний механізм узгодження інформаційних ресурсів 
і способів їх організації, необхідних та придатних для реалізації 
аналітичних процедур, особливо в сфері податкових відносин. У 
процесі оцінки податкового потенціалу суб’єктів господарюван-
ня та податкового планування його діяльності може використо-
вуватися значний обсяг інформації, що вимагає здійснення її сис-
тематизації та оцінки, а об’єктивність і якість роботи в цьому 
напрямку визначається ступенем доступу до інформації, її повно-
тою, достовірністю.  

Постановка завдання. Метою даного дослідження є обґрун-
тування підходів до класифікації податкового планування з ура-
хуванням елементів податку як економічної категорії та сутності 
фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання.  

Результати дослідження. Для найповнішого врахування 
особливостей фінансово-господарської діяльності доцільно вра-
ховувати внутрішньосистемні зв’язки в господарській діяльності 
підприємства, яка має циклічний характер, адже цикли господар-
ських операцій тісно пов’язані між собою та у сукупності пред-
ставляють собою господарську систему, а в загальному вигляді 
характеризують кругообіг капіталу підприємства та закінчуються 
лише у випадку припинення його діяльності 

Вся система податкових платежів суб’єкта господарювання, 
кількісно виражена сумою податкових зобов’язань за цими пла-
тежами формує його податкове поле. Податкове поле кожного 
конкретного суб’єкта господарювання характеризується його ви-
ключною індивідуальністю (залежить від форми реєстрації бізне-
су, режиму оподаткування, виду і специфіки діяльності, співвід-
ношення із системою оподаткування), а його зміна призводить і 
до зміни підходів до податкового планування. Зміна податкового 
поля суб’єкта господарювання автоматично призводить і до змі-
ни підходів до податкового планування.  

Об’єкти оподаткування фіксуються в системі бухгалтерського 
обліку, податкові зобов’язання, які виникли у зв’язку з наявністю 
даних об’єктів, також відображаються у бухгалтерському обліку в 
строки, встановлені законодавством. Таким чином, формується 
податкове поле суб’єкта господарювання, на якому проектуються 
два взаємозалежних ряди – об’єкти оподаткування і суми нарахо-
ваних обов’язкових платежів на фоні дотримання графіка їх нара-
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хування, на якому наочно простежується їх взаємозв’язок [1, с. 16]. 
Зауважимо, що при його формуванні необхідно дотримуватися 
вимог Податкового кодексу України [2] та Положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку [3] 

При подальшому використанні податкового поля для цілей 
оцінки податкового потенціалу та податкового планування доці-
льно враховувати цикли фінансово-господарської діяльності. На-
приклад, для формування програм аудиторських перевірок про-
понується циклічний підхід [4, с. 63-72], в межах якого виділяють 
такі цикли: 1) цикл придбання та заготівлі матеріальних ціннос-
тей; 2) цикл виробництва; 3) цикл реалізації та отримання дохо-
дів; 4) цикл оплати; 5) фінансово-інвестиційний цикл або цикл 
інвестування.  

Формула кругообігу капіталу дозволяє представити всю гос-
подарську діяльність підприємства у вигляді трьох етапів: 

Етап I – придбання ресурсів, необхідних для ведення госпо-
дарської діяльності. Придбання ресурсів відображається умовно 
як їх закупівля з одночасною сплатою коштів без уточнення дже-
рела одержання таких коштів. 

Етап II – процес виробництва продукції (робіт, послуг), що, як 
правило, є метою діяльності підприємства. На даному етапі здій-
снюється «споживання» у процесі виробництва придбаних на 
етапі I ресурсів, а також одночасне придбання і «споживання», за 
необхідності, послуг у процесі виробництва. Підсумком етапу II 
виступають: активи у вигляді незавершеного виробництва та со-
бівартість виготовленої продукції (робіт, послуг). 

Етап III – процес реалізації продукції (робіт, послуг), у резуль-
таті якого відбувається перехід права власності до покупця на 
придбану ним продукцію (роботи, послуги). Одночасно з факти-
чним вибуттям (відвантаженням) продукції (робіт, послуг) підп-
риємство фіксує одержання доходів від реалізації. Цей етап дія-
льності пов’язаний з формуванням фінансового результату 
суб’єкта господарювання. На цьому етапі виникає й особлива 
група витрат підприємства: витрати на збут, у результаті «спожи-
вання» у процесі продажу раніше придбаних активів і одночасно-
го придбання і «споживання» відповідних послуг. 

Поділ діяльності суб’єкта господарювання на три послідовних 
етапи, дозволяє відтворити процес формування об’єктів, які при-
зводять до виникнення в обліку відповідних значимих для подат-
кового планування показників. 

Наприклад, на етапі I суб’єкт господарювання створює запас 
ресурсів (активів), необхідних для ведення господарської діяльно-
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сті. На даному етапі діяльності суб’єкта господарювання виника-
ють декілька значимих показників, які впливають на процес пода-
ткового планування та його податкове поле: визначається величи-
на податкового кредиту з ПДВ; формується об’єкт оподаткування 
митними платежами; формується об’єкт оподаткування транспор-
тним податком; формується об’єкт оподаткування плати за землю.  

Фінансовий результат господарської діяльності розраховуєть-
ся тільки на етапі III діяльності суб’єкта господарювання в про-
цесі зіставлення показників доходів і витрат, які виникли при 
проведенні операцій з реалізації продукції, товарів, робіт або по-
слуг (в деяких випадках процес кругообігу капіталу здійснюється 
без його проходження через етап ІІ — «Виробництво продукції 
(робіт, послуг)»). 

Однак, податкові зобов’язання виникають у суб’єкта господа-
рювання не тільки на етапі III і відповідно враховуються при об-
численні прибутку/збитку, але і як результат господарських опе-
рацій етапів I і II. Останнє пояснюється тим, що в національній 
системі оподаткування справляються податкові платежі, де базою 
оподаткування виступає не тільки, і не лише фінансовий резуль-
тат, але й інші ресурси підприємства. Наприклад, придбання ак-
тивів тривалого користування – основних засобів, у тому числі 
транспортних засобів і/або земельних ділянок, призводить до ви-
никнення зобов’язань по єдиному соціальному внеску та податку 
на майно (податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ді-
лянки, транспортного податку, податку за землю). Споживання в 
процесі виробництва таких ресурсів, як праця, приводить до ви-
никнення податкових зобов’язань по єдиному соціальному внес-
ку, а більшості техніко — технологічних ресурсів – до сплати 
екологічного податку та рентних платежів.  

Узагальнення інформації щодо структури податкового поля 
суб’єкта господарювання на кожному з етапів кругообігу капіта-
лу, дозволяє сформувати загальне податкове поле, за умови ви-
користання суб’єктом господарювання загальної системи опода-
ткування та «стандартного» переліку податків і зборів, 
справляння яких передбачено ст. 9 Податкового кодексу України 
(його приклад з урахуванням деяких податків представлено в 
таблиці 1). Слід враховувати, що для кожного, окремо взятого 
суб’єкта господарювання, структура податкового поля буде ви-
ключно індивідуальною, так як його формування залежить від 
особливостей діяльності й включає тільки ті податкові платежі в 
бюджет, обов’язки щодо сплати яких виникають у цього суб’єкта 
господарювання. 
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Таблиця 1 
СТРУКТУРА ЗАГАЛЬНОГО ПОДАТКОВОГО ПОЛЯ СУБ’ЄКТА  

ГОСПОДАРЮВАННЯ (ЗА ОКРЕМИМИ ПОДАТКАМИ),  
ЯКЕ ВПЛИВАЄ НА ПРОЦЕС ОЦІНКИ ПОДАТКОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ  

ТА ОРГАНІЗАЦІЮ ПОДАТКОВОГО ПЛАНУВАННЯ 

Група  
показників 

Назва  
податкових 

платежів 
Етапи господарської діяльності Підстави  

виникнення 

Податкові зо-
бов’язання пла-
тника податків 

ПДВ 
Етап ІІІ «Реалізація продукції  
(робіт, послуг) і формування 
 фінансового результату» 

Операції  
реалізації 

Податковий 
кредит ПДВ 

Етап І «Придбання ресурсів,  
необхідних для здійснення  
господарської діяльності» 

Операції з при-
дбання активів 

Етап ІІ «Виробництво продукції 
(робіт, послуг)» 

Операції з при-
дбання робіт  
(послуг)  

Податкові зо-
бов’язання пла-
тника податків 

Акцизний 
податок 

Етап ІІІ «Реалізація продукції  
(робіт, послуг) і формування  
фінансового результату» 

Операції  
реалізації 

Податкові  
зобов’язання 
платника  
податків 

Транспорт-
ний податок 

Етап І «Придбання ресурсів,  
необхідних для здійснення  
господарської діяльності» Володіння  

транспортними 
засобами Етап ІІ «Виробництво продукції 

(робіт, послуг)» 

Податкові  
зобов’язання 
платника  
податків 

Плата за  
землю 

Етап І «Придбання ресурсів,  
необхідних для здійснення  
господарської діяльності» Володіння  

земельними  
ділянками Етап ІІ «Виробництво продукції 

(робіт, послуг)» 

Податкові  
зобов’язання 
податкового 
агента 

Податок 
 з доходів 
 фізичних 

осіб 

Етап ІІ «Виробництво продукції 
(робіт, послуг)» 

Розрахунки з 
працівниками Етап ІІІ «Реалізація продукції  

(робіт, послуг) і формування  
фінансового результату» 

 
Деякі податкові зобов’язання, які виникають на етапах I і II ді-

яльності суб’єкта господарювання, відносяться в момент їхнього 
нарахування не на рахунки фінансових результатів, а включаються 
до складу інших показників, сформованих у системі обліку,  
наприклад до складу витрат, які виникли в процесі виробництва й 
формують показник виробничої собівартості виготовленої про-
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дукції. Це означає, що податки, включені до складу витрат і від-
повідно до складу собівартості, будуть брати участь у розрахунку 
фінансового результату підприємства пізніше – у момент реалі-
зації продукції. Однак, при здійсненні податкового планування 
для суб’єкта господарювання важливо враховувати, що дані по-
даткові зобов’язання виникнуть раніше і мають бути включені до 
загальної суми податкових зобов’язань. 

З метою податкового планування необхідно виявити на кож-
ному етапі господарської діяльності суб’єкта господарювання 
операції або об’єкти, які як призводять, так і не призводять до 
виникнення податкових зобов’язань. Це дозволить розрахувати 
загальну суму податкових зобов’язань, які виникають у суб’єкта 
господарювання за звітний період та повинні бути сплачені у ви-
значені податковим законодавством строки.  

Отже, процес податкового планування визначається специфі-
кою і структурою його податкового поля, у зв’язку з чим, зале-
жить від специфіки формування бази оподаткування за відповід-
ними податковими платежами, яка може включати як галузеві так 
і технологічні особливості, структуру ресурсів, джерела сплати 
податків тощо. 

Комплексний підхід до визначення системи показників, які 
визначають процес податкового планування суб’єкта господарю-
вання дозволив сформувати його інформаційну модель (рис. 1). 

 

Інформаційна модель оцінки податкового потенціалу та податкового  
планування суб’єкта господарювання  

Основні показники діяльності суб’єкта господарювання  

База оподаткування за конкретними податковими платежами, об’єкти  
оподаткування за якими виникають на відповідних стадіях кругообігу капіталу  

Етап І «Придбання 
необхідних ресурсів 

для ведення діяльності» 

Етап ІІ «Виробництво 
продукції  

(робіт, послуг)» 

Етап ІІІ «Реалізація 
продукції (робіт, послуг) і 
формування фінансового 

результату» 

Податкові пільги, передбачені чинним законодавством, які надають право  
звільнення платника податків від обов’язку щодо нарахування та сплати податку  
або збору чи сплати податку або збору в меншому розмірі  

Заборгованість платника податку за окремими податковими платежами  
 

Рис. 1. Інформаційна модель оцінки податкового потенціалу  
та податкового планування суб’єкта господарювання 
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Висновки. Динамічне моделювання економічної діяльності 
суб’єкта господарювання дозволило формалізувати критерій, на 
основі якого має базуватися оцінка податкового потенціалу та по-
даткове планування, — податкове поле суб’єкта господарювання 
за відповідними стадіями кругообігу капіталу в процесі здійснення 
господарської діяльності (придбання економічних ресурсів для ве-
дення діяльності; виробництво продукції (робіт, послуг); реаліза-
ція продукції (робіт, послуг) і формування фінансового результа-
ту). Поділ діяльності суб’єкта господарювання на три 
послідовних етапи, дозволяє відтворити процес формування 
об’єктів, які призводять до виникнення значимих для здійснення 
податкового планування показників. На основі дослідження ком-
плексу показників, які визначають процес оцінки податкового 
потенціалу та податкового планування, побудовано інформаційну 
модель їх здійснення, вихідними елементами якої є: основні по-
казники діяльності суб’єкта господарювання; база оподаткування 
за конкретними податковими платежами, об’єкти оподаткування 
за якими виникають на відповідних стадіях кругообігу капіталу; 
податкові пільги, передбачені чинним законодавством які нада-
ють право звільнення платника податків від обов’язку щодо на-
рахування та сплати податку або збору чи сплати податку або 
збору в меншому розмірі; заборгованість платника податку за ок-
ремими податковими платежами. Для здійснення більш деталь-
них аналітичних досліджень необхідно враховувати елементи 
податків, передбачені діючим податковим законодавством.  
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