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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У
ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ

ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ

ЗАВДАННЯМИ
За роки функціонування економі�

ки України на ринкових засадах, попри
декларування пріоритету стимулюючої
функції податків та чисельні спроби
удосконалити податкове законодав�
ство, так і не було сформовано дієвого
податкового механізму, що поряд із за�
безпеченням належного рівня держав�
них доходів утворював би умови роз�
витку бізнесу та ефективної діяльності
суб'єктів господарювання. Надмірний
рівень податкового тиску, складність
нарахування податків і підготовки
звітності, неузгодженість та неодноз�
начність трактування окремих норм
податкового законодавства ускладню�
ють функціонування багатьох сфер
економіки, зокрема й санаторно�ку�
рортної індустрії. Податкове наванта�
ження на санаторно�курортні заклади
залишається значним, а податкові сти�
мули щодо розвитку їхньої матеріаль�
но�технічної бази, поліпшення якості
оздоровчих послуг, ефективного та ра�
ціонального використання рекреацій�
них ресурсів відсутні. Тому проблема
оптимізації оподаткування санаторно�
курортних закладів залишається акту�
альною.

Особливої значимості вона набула
у регіонах, де сконцентровані значні
рекреаційні ресурси України, а сана�
торно�курортна сфера відіграє вагому
роль в економіці. До таких регіонів на�
лежить, зокрема, Закарпаття. Удоско�
налення оподаткування та виконання
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податками як фіскальної, так і стиму�
люючої функції забезпечить не лише
розвиток санаторно�курортного бізне�
су, а й, через притік відпочиваючих,
сприятиме пожвавленню торгівлі й по�
бутового обслуговування, активізації
інших видів господарської діяльності,
розвитку інфраструктури, підвищенню
рівня зайнятості населення, збіль�
шенню його дохідності тощо.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ, З ЯКИХ

ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ
ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ

Проблема оптимізації оподатку�
вання є однією із найдавніших в еко�
номічній науці. У вершину кута своїх
досліджень її ставив ще засновник кла�
сичної політичної економії Д. Рікардо.
Згодом вона знайшла своє відображен�
ня у працях А. Вагнера, М. Тургенєва,
Дж. Кейнса, А. Лаффера, М. Фрідмена
і багатьох інших відомих науковців.
Науковий інтерес до розробки засад
оптимального оподаткування не згас і
до тепер, адже із плином часу умови
функціонування економіки та держави
змінюються, що необхідно враховува�
ти при формуванні податкової системи
та впроваджені окремих податків і
зборів. Тільки у такий спосіб можна за�
безпечити достатній рівень державних
доходів та водночас сприяти розвитку
й ефективному функціонуванню еконо�
міки.

Нині засади оптимізації оподатку�
вання досліджуються когортою вітчиз�
няних і зарубіжних вчених�економістів.
Так, А. Соколовською, В. Загорським,
І. Лютим, В. Тропініною [1—3] актив�

но розробляються напрями удоскона�
лення податкової системи в Україні,
серед яких основними є скорочення
числа податків і зборів, спрощення по�
рядку нарахування основних податко�
вих платежів, зменшення кількості не�
виправданих пільг, зниження податко�
вого тиску на господарюючих суб'єктів.
В. Печуляк, Ю. Іванов із співавторами
[4—5] обгрунтовують засади форму�
вання ефективної державної податко�
вої політики, зокрема шляхом активі�
зації стимулюючої функції податків й
узгодження положень вітчизняного
податкового законодавства із нормами
міжнародного права. В. Андрущенко,
П. Лайко, В. Мельник, В. Опарін й інші
[6—9] у своїх працях пропонують ефек�
тивні механізми стимулювання еконо�
мічного розвитку через запровадження
спеціальних податкових режимів, по�
даткових інвестиційно�інноваційних
кредитів, знижок, цільових пільг тощо.
Податкові засоби із забезпечення пріо�
ритетів регіонального розвитку запро�
поновані у роботі Л. Тарангула [10].

ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ
РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ

ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ
ПРИСВЯЧЕНА ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ

Незважаючи на значні наукові до�
робки щодо обгрунтування методів і
механізмів удосконалення податкової
системи України, недостатньо розроб�
леними залишаються заходи з оптимі�
зації впливу податків на функціонуван�
ня окремих сфер економіки, зокрема
санаторно�курортного бізнесу. Нині
відсутні системні дослідження оподат�
кування санаторно�курортних зак�
ладів, не визначені основні проблеми,
які унеможливлюють ефективне подат�
кове регулювання їхнього розвитку, не
обгрунтовані напрями оптимізації опо�
даткування. Це зумовило доцільність
нашого дослідження, визначило його
мету і завдання.

Метою даного дослідження є об�
грунтування напрямів оптимізації опо�
даткування санаторно�курортних зак�
ладів. Завдання дослідження полягають
у:

1) оцінюванні рівня податкового
тиску на санаторно�курортні заклади;

2) визначені засад оптимізації най�
значиміших податкових платежів.

У процесі дослідження вивчено
вплив податків на функціонування 18
найбільших санаторно�курортних зак�
ладів Закарпатської області у 2007—
2009 рр.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Податкові платежі санаторно�ку�

рортних закладів Закарпаття є значним
джерелом доходів бюджетів різних
рівнів. Так, як свідчать дані табл. 1, по�
датки і збори, сплачені лише 18 найб�
ільшими закладами становлять від 1,5
до 1,9 % надходженнь до зведеного
бюджету по області. Слід зазначити, що
в окремих районах, наприклад, Сва�
лявському, значимість санаторно�ку�
рортної сфери зростає, а питома вага
податкових платежів у доходах бюдже�
ту сягає 40 %.

Частка платежів із збору за забруд�
нення навколишнього середовища, по�
датку з власників транспортних за�
собів, а також місцевих податків і
зборів у досліджуваних санаторно�ку�
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рортних закладах незначна й не пере�
вищує 1 %. Водночас надходження з
ПДВ коливаються від 2,6 до 4,4 %, збо�
ру за спеціальне використання водних
ресурсів — від 3,7 до 4,7 %, збору за гео�
логорозвідувальні роботи — від 6,3 до
8,8 %, а частка досліджуваних підпри�
ємств із плати за спеціальне викорис�
тання надр подеколи перевищує чверть
усіх надходжень по області.

З фіскальної точки зору найбільш
значимими платежами санаторно�ку�
рортних закладів є ті, надходження до
зведеного бюджету по яких, найбіль�
шими. Проте сплата ресурсних пла�
тежів притаманна лише тим підприєм�
ствам, які мають у власному розпоряд�
женні або видобувають певні види рек�
реаційних ресурсів (мінеральні води,
солі тощо). Так, плату за спеціальне ви�
користання надр сплачує лише полови�
на досліджених підприємств, збір за
геологорозвідувальні роботи — до 2/3,
а збір за спеціальне використання води
— від 67 до 78 % закладів, про що
свідчать дані табл. 2.

Поряд з тим, ПДВ, податок на при�
буток підприємств, плату за землю, збір
за забруднення навколишнього при�
родного середовища сплачує переваж�
на більшість підприємств. Отже, при
оптимізації оподаткування санаторно�
курортних закладів слід враховувати,

що удосконалення порядку нарахуван�
ня і сплати ресурсних платежів позна�
читься на роботі лише частки під�
приємств, тоді як зміни в обкладені ос�
новними податками вплине на роботу
усієї санаторно�курортної сфери.

Оптимізація оподаткування має,
перш за усе, спрямовуватися на зни�
ження надмірного податкового наван�
таження на діяльність санаторно�ку�
рортних закладів. У зв'язку з цим не�
обхідно враховувати, що від 95,7 до 98,4
% у структурі податків і зборів, що
сплачуються санаторно�курортними
закладами, формується за рахунок
лише чотирьох платежів: ПДВ, подат�
ку на прибуток підприємств, земельно�
го податку та плати за спеціальне ви�
користання надр. Частки усіх інших
податків і зборів не перевищують 1 %,
що наведено у табл. 3.

У середньому по досліджуваних
санаторного�курортних закладах час�
тка ПДВ у виручці у 2007—2009 рр. ко�
ливалася від 5,7 до 8,3 %, а в окремих із
них сягала у 2007 р. 13,4 %, у 2008 р. —
12,8 % та у 2009 р. — 16,5 %. Хоча такий
рівень податкового навантаження не
можна вважати надмірним, проте він
набув у останні роки чіткої тенденції до
зростання, що свідчить про погіршен�
ня умов непрямого оподаткування. Од�
ночасно спостерігається тенденція по�

силення тиску прямих податків. Так,
усереднена частка податку на прибуток
у фінансовому результаті діяльності
санаторно�курортних закладів за дос�
ліджуваний період зросла з 18,0 % у
2007 р. до 36,4 % у 2009 р. Поряд з тим,
внаслідок відмінностей фінансового і
податкового обліку, в окремих підприє�
мствах через механізм оподаткування
вилучалося понад 71—79 % прибутку.

Частина підприємств потерпала від
надмірного рівня земельного і ресурс�
ного оподаткування. Так, якщо усеред�
нена частка земельного податку у вит�
ратах санаторно�курортних закладів
становила 1,2—1,5 % у 2007—2009 рр.,
то в окремих із них зростала до 11 %.
Плата за спеціальне використання надр
у середньому становила близько 2 % у
структурі витрат, а у деяких закладів
сягала чверті усіх витрат діяльності.

Сукупні рівні оподаткування витрат,
доходів і прибутку досліджуваних сана�
торно�курортних закладів Закарпаття
наведені на рис. 1. Під рівнями оподат�
кування ми розуміємо питому вагу по�
датків і зборів, які сплачуються за раху�
нок витрат, доходів або прибутку у су�
купних обсягах відповідних джерел (вит�
ратах, доходах, прибутках). Так, згідно
чинного законодавства серед податкових
платежів санаторно�курортних закладів
за рахунок витрат сплачуються майнові
податки, ресурсні платежі, збори за заб�
руднення навколишнього природного се�
редовища й на розвиток виноградарства,
садівництва і хмелярства, місцеві подат�
ки і збори. За рахунок виручки від реалі�
зації продукції (доходу) сплачується
ПДВ, за рахунок прибутку — відповідно
податок на прибуток підприємств.

Як видно з рисунку, рівень оподат�
кування усіх трьох означених джерел
значний. До того ж слід враховувати,
що санаторно�курортні заклади за ра�
хунок витрат поряд із податками спла�
чують ще й внески до фондів соціаль�
ного страхування. У такому разі рівень
вилучення коштів через податкові й
страхові механізми зростає з 2—3 до
15—17 %, що є надмірним.

Дані рисунку наочно демонструють
також тенденцію посилення податково�
го тиску на заклади санаторно�курорт�
ної сфери, що склалася упродовж ос�
танніх років. Це погіршує умови їх фун�
кціонування та не створює стимулів до
ефективної роботи і подальшого роз�
витку. Так, 28—39 % досліджуваних
підприємств у 2007—2009 рр. були збит�
ковими. При цьому сума збитків у 1,6—
2,6 рази перевищувала суму прибутків
санаторно�курортної сфери. Крім того,
близько 61 % підприємств у 2009 р. ско�
ротили обсяги надання оздоровчих по�
слуг порівняно із 2007 р. Майже у двох
третин санаторно�курортних закладів
зріс борговий тягар та погіршився
фінансово�економічний стан.

З цих причин метою оптимізації
оподаткування санаторно�курортних
закладів має бути поліпшення умов їх
діяльності, сприяння підвищенню ефек�
тивності функціонування та створення
стимулів для майбутнього розвитку.

Основні напрями оптимізації мають
спрямовуватися на скорочення чисель�
ності податкових платежів шляхом ска�
сування неефективних і малозначимих із
них, а також на удосконалення найваж�
ливіших податків і зборів, що сплачують�
ся санаторно�курортними закладами.

Таблиця 1. Частка податкових платежів досліджених санаторно6курортних
закладів у сукупних надходженнях до Зведеного бюджету Закарпаття у 2007—

2009 рр., %

 
  

2009 .  
2007, +,- 2007 2008 2009 

      2,6 3,5 4,4 1,8 
      0,8 0,5 0,2 -0,6 

     1,3 1,3 2,1 0,8 
  1,9 2,1 2,1 0,2 

     26,1 15,5 16,2 -9,9 
   ,   

   6,3 7,7 8,8 2,5 

      0,8 0,7 0,7 -0,1 
      3,8 3,7 4,7 0,9 

      
     0,1 0,1 0,1 0,0 

    0,5 0,4 0,4 -0,1 
    2,1 0,7 0,8 -1,3 

 1,7 1,5 1,9 0,2 

Таблиця 2. Частка санаторно6курортних закладів Закарпатської області, що
сплачували податкові платежі у 2007—2009 рр., %

 
  

2009 .  
2007, +,- 2007 2008 2009 

    94,4 88,9 94,4 0,0 
 -  ,  

     
16,7 16,7 5,6 -11,1 

    88,9 94,4 88,9 0,0 
  83,3 83,3 88,9 5,6 

     50,0 44,4 50,0 0,0 
   ,   

   
61,1 61,1 66,7 5,6 

     
 

94,4 94,4 100,0 5,6 

     
 

66,7 77,8 77,8 11,1 

      
     

77,8 77,8 77,8 0,0 

  94,4 94,4 100,0 5,6 
  27,8 33,3 33,3 5,5 
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Із введенням в дію Податкового
кодексу України [11] очікується по�
ліпшення оподаткування санаторно�
курортного бізнесу. Зокрема:

1) зменшиться кількість податків і
зборів, у тому числі шляхом поєднання
окремих із них, як, наприклад, плати за
спеціальне використання надр та збору
за геологорозвідувальні роботи, вико�
нані за рахунок державного бюджету;

2) поліпшаться умови розвитку ма�
теріально�технічної бази та онов�лен�
ня основних засобів шляхом змін по�
рядку нарахування амортизації;

3) забезпечаться стимули щодо
впровадження інновацій через застосу�
вання податкового інноваційно�інвес�
тиційного кредиту;

4) удосконалиться механізм опо�
даткування доданої вартості шляхом
застосування маржинального принци�
пу оподаткування тощо.

Проте, зазначені новації, на нашу
думку, є недостатніми, адже вони не
спроможні будуть забезпечити належні
умови функціонування та розвитку са�
наторно�курортних закладів. Необхід�
но розробити додаткові заходи із удос�
коналення механізмів оподаткування
доданої вартості, прибутку підпри�
ємств, землі та використання надр. Так,
доцільно:

— підвищити привабливість кори�
стування послугами вітчизняних сана�
торно�курортних закладів шляхом оп�
тимізації рівня обкладення непрямими
податками;

— поліпшити дієвість та розшири�
ти сферу застосування інноваційно�
інвестиційного кредиту із податку на
прибуток підприємств;

— сприяти облаштуванню тери�
торії санаторно�курортних зон через
стимули у земельному оподаткуванні;

— утворити стимули раціонального
й ефективного використання рекреацій�
них ресурсів через удосконалення по�
рядку нарахування ресурсних платежів.

За результатами дослідження
зроблено наступні висновки:

1. Податковий тиск на санаторно�
курортні заклади є значним та має тен�
денцію до посилення. Переважним чи�
ном надмірне навантаження виникає
при оподаткуванні доданої вартості,
прибутку, землі та використання ре�
сурсів. Це погіршує умови функціону�
вання санаторно�курортних закладів,
унеможливлює їх ефективну роботу та
майбутній розвиток.

2. З метою оптимізації оподаткуван�
ня санаторно�курортних закладів необ�
хідно скоротити кількість сплачуваних
ними податкових платежів, а також

удосконалити механізм обкладення до�
даної вартості, прибутку підприємств,
землі та використання ресурсів задля
підвищення привабливості користуван�
ня послугами вітчизняних санаторно�
курортних закладів, розвитку їх матер�
іально�технічної бази, облаштування те�
риторій, забезпечення раціонального й
ефективного використання рекреацій�
них ресурсів.

Перспективними напрямами по�
дальших розвідок щодо оптимізації
оподаткування у сфері санаторно�ку�
рортного бізнесу є визначення опти�
мального рівня податкового наванта�
ження, удосконалення концептуальних
засад та обгрунтування заходів з подат�
кового регулювання розвитку санатор�
но�курортних закладів.
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Таблиця 3. Структура податкових платежів санаторно6курортних  закладів
Закарпаття у 2007—2009 рр., %

Рис. 1. Рівні оподаткування доходів, витрат і прибутку санаторно6курортних
закладів Закарпаття у 2007—2009 рр.


