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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У
ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ

ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ

ЗАВДАННЯМИ
У країнах з розвинутою ринковою

економікою податкова система виконує
фіскальну і регулюючу функції, а саме:
слугує основним механізмом забезпе'
чення державних доходів та водночас
ефективно стимулює розширення
підприємницької діяльності, регулює
інвестиційні процеси, забезпечує акти'
візацію науково'технічного прогресу і
технологічного оновлення виробницт'
ва. Функціонуюча система оподатку'
вання в Україні поки що не відповідає
вимогам ринку, не утворює сприятли'
вого бізнес'середовища та гальмує роз'
виток підприємницької ініціативи, на'
копичення капіталу, впровадження
інновацій тощо. Вона упродовж багать'
ох років посідає передостанні місця у
спеціалізованих міжнародних рейтин'
гах. Так, у рейтингу 2010 р. Paying Taxes
за версією Всесвітнього банку украї'
нська податкова система опинилася на
181 місці із 183, випередивши лише ве'
несуельську й білоруську [1]. Її основ'
ними проблемами названі надмірна
кількість податків та значні витрати
часу на їх нарахування й сплату. Тому
для України проблема удосконалення
податкової системи та утворення спри'
ятливих умов розвитку бізнесу зали'
шається актуальною і стає рушійним
мотивом сучасних податкових реформ.

Серед основних напрямів рефор'
мування уряд визначає скорочення
кількості податків і зборів, зниження
ставок, запровадження спеціальних ва'
желів стимулювання підприємницької
діяльності, спрощення взаємовідносин
між платниками і податковими органа'
ми, забезпечення прозорості порядку
нарахування і сплати податкових пла'
тежів, удосконалення організаційного
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механізму їх стягнення тощо. Урядом і
податковими органами здійснюється
активна законотворча, організаційна,
методична, навчальна, просвітницька
робота. Адже для забезпечення комп'
лексності й ефективності податкових
реформ необхідно не лише обгрунтува'
ти заходи з податкового стимулюван'
ня розвитку бізнесу та підприємниць'
кої ініціативи, а й розробити механіз'
ми їх практичної реалізації. У цих ме'
ханізмах важливу роль відграють мето'
ди оцінювання ефективності податко'
вого регулювання економіки, які на
сьогодні розроблені недостатньо.
Особливої актуальності податкові ре'
форми та методичний аспект їх реалі'
зації набули для тих сфер діяльності,
які відіграють значну роль в економіці
окремих регіонів. У Закарпатті до та'
ких належить, зокрема, санаторно'ку'
рортна сфера.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ, З ЯКИХ

ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ
ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ

У науковій літературі й практиці
здобули розповсюдження декілька ме'
тодик оцінювання впливу податків на
розвиток економіки. Серед них широ'
ко уживаним є розрахунок індексу по'
даткового тягаря, який щорічно обчис'
люється американським аналітичним
центром "Heritage Foundation" для
різних країн світу та враховує питому
вагу податків у ВВП, розміри податко'
вих ставок та рі'вень складності нара'
хування і сплати усіх податкових пла'
тежів, що містить податкова система
держави [2]. Крім того, кількісне вимі'
рювання податкового тягаря подеколи
здійснюється на основі обчислення
ефекту доходу та додаткових складо'
вих [3]. Вплив податків на поширення
приватної підприємницької ініціативи,
інвестування та ймовірність тінізації

економіки зазвичай оцінюють на
підставі кривої Лафера, яка наочно де'
монструє зв'язок між податковим тис'
ком, з одного боку, та підприємниць'
кою активністю і державними дохода'
ми — з іншого [4]. Ймовірність подат'
кової дискримінації окремих господа'
рюючих суб'єктів, галузей економіки
або, навпаки, рівень надання їм подат'
кових преференцій визначається за до'
помогою спеціальних діагонального та
асиметричного тестів [5]. Активно зас'
тосовуються й інші методи оцінювання.

ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ
РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ

ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ
ПРИСВЯЧЕНА ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ

Незважаючи на наведений у нау'
ковій літературі, методичних виданнях
й інструктивних матеріалах розгалуже'
ний інструментарій оцінок впливу по'
датків на умови і результати діяльності
господарюючих суб'єктів, висвітлені
методи не дають можливості повно і
всебічно оцінити ефективність подат'
кового регулювання їх розвитку. І досі
не обгрунтовано комплекс показників
вимірювання податкового тиску на
різні сторони життєдіяльності підпри'
ємств, оцінювання його змін у динаміці,
виявлення взаємозв'язку із формуван'
ням і використанням капіталу. Не виз'
начені підходи до оцінювання ефектив'
ності податкового регулювання роз'
витку підприємств різних сфер еконо'
мічної діяльності, що унеможливлює
врахування галузевих особливостей
податкового впливу. Перш за усе, це
стосується розвитку санаторно'курор'
тних закладів із'за їхньої пріоритет'
ності та вагомого значення в економіці
окремих регіонів країни, зокрема За'
карпаття. Потреба у вирішенні усього
комплексу означених вище проблем
спонукала до здійснення нашого досл'
ідження, дала підстави визначити його
мету й сформулювати завдання.

Метою даного дослідження є об'
грунтування методичних підходів щодо
оцінювання ефективності податкового
регулювання розвитку господарюючих
суб'єктів. Завдання дослідження поля'
гають у:

1) визначені комплексу критеріїв
оцінювання ефективності податко'вого
регулювання на основі аналізу динамі'
ки податкового тиску та розробці по'
рядку їх обчислення;

2) оцінюванні ефективності подат'
кового регулювання розвитку санатор'
но'курортних закладів Закарпаття на
основі запропонованих методичних
підходів.

МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Дослідження здійснене за матеріа'
лами 18 найбільших санаторно'курор'
тних закладів Закарпаття за період
2007—2009 рр. Основними методами
дослідження є розрахунково'конст'
руктивний, аналіз коефіцієнтів, абст'
рактно'логічний.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Підприємницька активність та роз'

виток господарюючих суб'єктів як ос'
новні об'єкти податкового регулювання
значною мірою залежать від рівня по'
даткового тиску. Для них характерний
зворотній тип економічного зв'язку, за
якого посилення тиску знижує ак'
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тивність та гальмує розвиток підприєм'
ництва, тоді як послаблення, навпаки,
утворює умови для збільшення капіта'
лу та розширення обсягів діяльності.
Отже, податковий тиск є основним ви'
разником ефективності податкового
регулювання, а рівень податкового тис'
ку, в свою чергу, має слугувати індика'
тором вимірювання цієї ефективності.

Рівень податкового тиску має харак'
теризуватися не одним, а декількома по'
казниками, за допомогою яких оцінюва'
тиметься вплив податків на майно
підприємства, джерела фінансування,
процес і результати діяльності тощо. По'
казники мають відбивати існуючий рівень
тиску та характеризувати його динаміку
— посилення чи послаблення у часі.

Враховуючи вищевикладене у про'
цесі дослідження було обгрунтовано де'
сять основних показників вимірювання
динаміки податкового тиску, які умож'
ливлюють оцінювання ефективності по'
даткового регулювання розвитку сана'
торно'курортних закладів, порядок об'
числення яких наведено у табл. 1. Показ'
ники поділено на чотири групи, кожна з
яких забезпечує визначення впливу по'
датків на окремий аспект життє'
діяльності підприємства. Так, коефіціє'
нти посилення податкового тиску на май'
но підприємства свідчать про зміну опо'
даткування, що супроводжує процес
інвестиційної діяльності підприємства та
накопичення його активів, зокрема ос'
новних засобів. Ці показники, показують
наявність або відсутність податкових
стимулів нарощування обсягу госпо'
дарських засобів для розширення діяль'
ності, утворення сприятливих умов інве'
стування й капіталізації.

Коефіцієнти посилення податково'
го тиску на джерела фінансування, у
свою чергу, сигналізують про вплив по'
датків на зрушення структури власності
та зростання боргового тягаря, демон'
струють зв'язок оподаткування та ефек'
тивності фінансової діяльності підприє'
мства. Показники двох останніх груп
відбивають посилення тиску, що супро'
воджує поліпшення ефективності та
підвищення інтенсивності операційної
діяльності підприємства. При цьому ос'
новні показники свідчать про загальні
зміни оподаткування, а додаткові — про
зміни податків, що сплачуються за ра'
хунок доходів, прибутку і витрат.

Як видно із даних табл. 1, методичні
підходи грунтуються на визна'ченні
співвідношення динамічних індексів
приросту податкових платежів та
індексів, що характеризують зміни
фінансово'майнового стану і резуль'
татів діяльності санаторно'курортних
закладів. Такий порядок оцінювання
уможливлює врахування динамічної
складової зміни податкового тиску.

Базовим індексом методики є індекс
приросту податкових платежів. Він об'
числюється за наступною формулою:

(1),

де In — індекс приросту податко'
вих платежів;

ПП
1
 — сума податкових платежів,

сплачених підприємством у звітному
періоді;

ПП
0
 — сума податкових платежів,

сплачених підприємством у попереднь'
ому періоді.

У разі, коли індекс приросту подат'
кових платежів дорівнює одини'ці, це
означає, що обсяг оподаткування у по'
рівняні із попереднім періодом не
змінився. Коли індекс менший від оди'
ниці — обсяг оподаткування зменшив'
ся, більший від одиниці — зріс. Проте
зменшення чи зростання обсягу оподат'
кування у жодному разі не сигналізує
про посилення чи послаблення податко'
вого тиску на господарюючих суб'єктів,
адже такі зміни зазвичай супроводжу'
ють коливання господарської актив'
ності, зростання чи скорочення обсягів
вироблюваної продукції, виконаних
робіт, наданих послуг, а також процеси
інвестиційної та фінансової діяльності
підприємства — зміну інтенсивності ре'
алізації інвестиційних проектів, форму'
вання майнових активів тощо.

Виходячи із вищевикладеного, цілком
логічним є припущення відносно того, що
зміна обсягу операційно'інвестиційної
діяльності має спричинювати відповідну
зміну обсягу оподаткування. Наприклад,
зростання операційної діяльності на 30 %
має призвести до зростання оподаткуван'
ня також приблизно на 30 % або на вели'
чину, що незначно відрізняється від зада'
ної за рахунок сплати стабільних податків
(за землю, з власників транспортних за'
собів тощо). Щоб оцінити зрушення інтен'
сивності операційно'інвестиційної діяль'
ності, слід обчислити індекси приросту су'
купного майна й основного капіталу, по'
зикових і власних джерел фінансування,
доходу, прибутку і витрат діяльності. Ці
показники обчислюються за такою за'
гальною формулою:

(2),

де  Іі — індекс приросту і'того по'
казника;

Пі1 — і'тий показник звітного пе'
ріоду;

Пі
0
 — і'тий показник поперднього

періоду.
Порівняння цих індексів із індексом

приросту податкових платежів уможлив'
лює оцінювання зміни податкового тиску
на майно підприємства, джерела його
фінансування та результати господарсь'
кої діяльності. У разі, коли темп прирос'
ту податкових платежів відповідає темпам
приросту обсягів операційної діяльності,
залучення джерел фінансування, реалі'
зації інвестицій тощо податковий тиск не
змінюється, а податкове регулювання за'
безпечує стабільні умови підприємницт'
ва, податкові платежі не призводять до
невиправдано надмірного вилучення
коштів та не гальмують розвиток санатор'
но'курортних закладів. У такому випад'
ку показники динаміки податкового тис'
ку (див. табл. 1) дорівнюють одиниці або,
як було з'ясовано у процесі дослідження
на прикладі санаторно'курортних зак'
ладів Закарпаття, коливаються у межах 16
% та становлять від 0,92 до 1,08.

Якщо показники динаміки податково'
го тиску менші від 0,92, збільшення обсягів
діяльності відбувається на тлі послаблен'
ня податкового навантаження. Це утворює
стимули нарощування виробничого апара'
ту та інтенсифікації виробничо'госпо'
дарської діяльності підприємств, свідчить
про ефективність податкового регулюван'
ня. Водночас за такої ситуації виникає пев'
ний резерв щодо можливості підвищення
оподаткування, яке не стримуватиме роз'
виток санаторно'курортних закладів.

Таблиця 1. Порядок обчислення показників динаміки податкового тиску
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У разі, коли показники динаміки по'
даткового тиску перевищують 1,08, по'
даткове навантаження на підприємство
зростає випереджальними темпами по'
рівняно зі збільшенням обсягів діяльності
та майна. Це свідчить про неефективне
податкове регулювання, яке гальмує роз'
виток господарюючих суб'єктів, зводить
нанівець зиски розширення діяльності та
прояву підприємницької ініціативи, про'
вокує надмірне вилучення коштів з обо'
роту господарюючих суб'єктів.

Запропоновані методичні підходи
до оцінювання динаміки податкового
тиску уможливлюють аналіз ефектив'
ності податкового регулювання роз'
витку санаторно'курортних закладів та
слугуватимуть інструментом його
удосконалення. У процесі дослідження
було проаналізовано ефективність по'
даткового регулювання санаторно'ку'
рортного бізнесу Закарпаття. Резуль'
тати дослідження подано у табл. 2.

Рівень податкового тиску на санатор'
но'курортні заклади Закарпаття, як
свідчать дані табл. 2, посилюється. Так, у
2008 р. майже 70 % досліджуваних
підприємств сплатили більше податків,
ніж у попередньому році. При цьому для
кожного п'ятого із них рівень зростання
податкових платежів перевищив 2,4 рази.
Якщо б зростання обсягів сплачуваних
податків стало прямим наслідком розши'

рення діяльності, цей процес можна було
б оцінити цілком позитивно. Проте, як
свідчать дані табл. 2, накопичення майна,
зокрема основних засобів, залучення до'
даткових коштів на його фінансування як
з позикових, так і з власних джерел, а та'
кож розширення діяльності здійснювало'
ся більш повільними темпами порівняно
із зростанням податків, що призвело до
посилення податкового тиску. Цей про'
цес, хоча і з відносно меншою інтенсивні'
стю, продовжувався й у 2009 р.

Як видно із даних табл. 2, лише для
31—41 % підприємств (І група у 2008 р.
та І і ІІ групи у 2009 р.) утворювалися
сприятливі податкові умови розширен'
ня діяльності. При цьому більшість
підприємств потерпала від надмірного
рівня оподаткування. У 6,25 % із них у
2008 р. та 11,76 % у 2009 р. податковий
тиск зростав у середньому у два і більше
рази порівняно із зміною обсягів діяль'
ності, розміру активів та залучення
джерел фінансування.

За результатами оцінювання вста'
новлено, що податкове регулювання нині
не сприяє розвитку санаторно'курорт'
них закладів, призводить до надмірного
податкового тиску, стримує процеси на'
копичення капіталу та розширення діяль'
ності у санаторно'курортній сфері. Зроб'
лений висновок став підгрунтям для виз'
начення основних причин неефектив'

ності податкового регулювання та роз'
робки шляхів його удосконалення, що
стало предметом окремого дослідження.

За результатами даного дослі'
дження зроблено наступні висновки.

1. В якості критеріїв оцінювання
ефективності податкового регулю'вання
розвитку санаторно'курортних закладів
доцільно використовувати показники ди'
наміки податкового тиску, зокрема кое'
фіцієнти посилення тиску на сукупне
майно, основний капітал, позикові та
власні джерела фінансування, сукупний
дохід, фінансовий результат, витрати
тощо. Обчислення означених показників
слід здійснювати за індексним принци'
пом, що уможливлює не лише визначен'
ня існуючого рівня податкового тиску, а
й оцінювання його динаміки.

2. Розроблені методичні підходи оц'
інювання ефективності податкового ре'
гулювання розвитку санаторно'курор'
тних закладів можуть слугувати дієвим
інструментом реформування податко'
вої сфери, адже уможливлюють вияв'
лення впливу податків на умови і резуль'
тати діяльності в санаторно'курортній
сфері. Так, їх практичне використання
довело, що нині зростання податкового
тиску відбувається випереджальними
темпами порівняно із процесами нако'
пичення капіталу та розширення вироб'
ничо'господарської діяльності, подат'
кове регулювання є неефективним та
потребує удосконалення.

Перспективними напрямами подаль'
ших розвідок щодо підвищення ефектив'
ності податкового регулювання розвит'
ку санаторно'курортних закладів є оці'
нювання впливу податків на фінансово'
економічний стан та потенціал підпри'
ємств санаторно'курортної сфери, виз'
начення основних причин неефектив'
ності податкового регулювання, а також
обгрунтування оптимального рівня по'
даткового тиску, за якого податки, вико'
нуючи фіскальну функцію наповнення
бюджету, водночас утворюватимуть
умови для розвитку й ефективної робо'
ти закладів, оновлення їх матеріально'
технічної бази, раціонального викорис'
тання рекреаційних ресурсів тощо.
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Таблиця 2. Групування досліджуваних санаторно<курортних закладів
Закарпаття за рівнями посилення податкового тиску у 2008—2009 рр.

Показники Групи закладів 
І ІІ ІІІ ІV V 

2008 рік 
Частка закладів групи у загальній сукупності, % 31,25 31,25 18,75 12,50 6,25 
Границі коливання коефіцієнта росту податкових 
платежів 

до 
1,00 

1,01-
1,70 

1,71-
2,40 

2,41-
3,10 

більше 
3,10 

Усереднений коефіцієнт росту податкових 
платежів 0,64 1,45 1,88 2,83 3,63 
Коефіцієнти посилення податкового тиску на: 
     – сукупне майно 0,52 1,29 1,70 1,94 3,17 
     – основний капітал  0,59 1,20 1,68 2,21 3,07 
     – позикові джерела фінансування 0,50 1,23 1,26 1,10 2,37 
     – власні джерела фінансування 0,37 0,72 1,81 1,96 2,94 
     – сукупний дохід  1,00 1,13 1,15 0,62 0,77 
     – фінансовий результат 0,65 0,46 1,47 1,14 3,18 
     – витрати 0,91 1,16 1,31 0,67 2,72 
Додаткові коефіцієнти оцінювання податкового 
тиску у: 
     – сукупних доходах  0,73 0,88 1,49 0,59 1,45 
     – фінансових результатах  0,45 -0,02 1,23 1,44 1,77 
     – витратах 0,99 1,11 0,73 1,41 1,12 

2009 рік 
Частка закладів групи у загальній сукупності, % 5,88 35,29 41,18 5,88 11,76 
Границі коливання коефіцієнта росту податкових 
платежів 

до 
0,52 

0,53-
1,00 

1,01-
1,48 

1,49-
1,96 

більше 
1,96  

Усереднений коефіцієнт росту податкових 
платежів 0,25 0,87 1,16 1,95 2,19 
Коефіцієнти посилення податкового тиску на: 
     – сукупне майно 0,22 0,81 0,95 1,87 2,15 
     – основний капітал  0,17 0,81 0,81 1,95 2,11 
     – позикові джерела фінансування 0,03 1,02 1,20 1,53 2,07 
     – власні джерела фінансування 0,98 1,26 1,00 1,01 2,10 
     – сукупний дохід  0,20 0,93 1,35 1,04 4,61 
     – фінансовий результат  0,24 -2,30 0,96 1,10 3,76 
     – витрати 0,20 0,84 1,06 3,77 5,21 
Додаткові коефіцієнти оцінювання податкового 
тиску у: 
     – сукупних доходах  0,34 1,51 1,25 1,48 1,04 
     – фінансових результатах  0,00 0,29 1,12 1,65 3,32 
     – витратах 2,48 1,41 0,93 3,05 2,83 


