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ВСТУП
Складні економічні процеси, які

є характерними для сучасного етапу
розвитку України, потребують спе(
цифічного моніторингу і управління.
Однією з форм державного управлі(
ння національною економікою є еко(
номічний аналіз різних сфер госпо(
дарства, який спрямований на
пізнання сутності процесів, що від(
буваються в економіці, виявлення
базових тенденцій і зв'язків. Одним
із напрямів економічного аналізу є
аналіз податкового аспекту макро( і
мікроекономічної ситуації. Він зай(
має одне з провідних місць в системі
податкового менеджменту, який
здійснюється органами державної
податкової служби України. Акту(
альність проведення такого аналізу
викликана практичною потребою у
підвищенні ефективності управління
національною економікою в цілому
і суб'єктами господарювання зокре(
ма. На сьогоднішній день економіч(
ний аналіз має різні напрями, в тому
числі охоплює дослідження діяль(
ності суб'єктів господарювання. Вра(
ховуючи те, що в економіці України
чітко виокремлена група базових
корпоративних структур, які здійс(
нюють найбільший вплив на націо(
нальну економіку, доцільно погли(
бити аналіз діяльності таких струк(
тур з метою розробки більш ефек(
тивних методів управління ними і
економікою в цілому.
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діяльності корпоративних структур
у межах національного господар(
ства, а також впливу різних факторів
на показники державного бюджету
досліджували такі автори, як Т. Ва(
силькова, О. Десятник, М. Лаба, Т. Єго(
рова., М. Чорний та інші.

Але, незважаючи на наявність
певних досліджень у напрямі аналі(
зу діяльності корпоративних струк(
тур, на сьогоднішній день комплекс(
ний підхід до аналізу функціонуван(
ня саме великих підприємств не є
достатньо розкритим у науковій
літературі, що знижує ефективність
економічного аналізу, який прово(
диться на рівні державних органів.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою статті є розробка мето(

дології комплексного економічного
аналізу діяльності базових корпора(
тивних структур, що проводиться
органами державної податкової
служби.

РЕЗУЛЬТАТИ
На сьогоднішній день аналіз мак(

роекономічної ситуації, а також
діяльності підприємств посідає важ(
ливе місце в системі управління на(
ціональною економікою, в тому
числі в галузі податкового регулю(
вання. За допомогою комплексного
аналізу бюджетоутворювальної си(
стеми вивчаються тенденції в напов(
ненні державного бюджету за раху(
нок податків, глибоко досліджують(

ся фактори впливу на показники по(
даткового навантаження національ(
ної економіки і окремих платників
податків, оцінюються наслідки змін
у законодавстві тощо. На основі ре(
зультатів економічного аналізу роз(
робляються основні програми за(
гальноекономічного розвитку, ство(
рюються проекти змін до законодав(
чих актів, які регулюють систему
оподаткування, формуються нові
підходи до податкового аудиту то(
що.

Основним суб'єктом здійснення
податкового аналізу економічної
ситуації виступають органи держав(
ної податкової служби України. Так,
згідно зі ст. 8 Закону України "Про
державну податкову службу в Ук(
раїні" №509(ХІІ від 4 грудня 1990
року [1] однією з функцій державної
податкової адміністрації України є
прогнозування, аналіз надходжень
податків, інших платежів, джерел
податкових надходжень, вивчення
впливу макроекономічних показ(
ників і податкового законодавства на
надходження податків, інших пла(
тежів, розроблення пропозицій що(
до їх збільшення та зменшення втрат
бюджету.

З метою проведення прогнозу(
вання та аналізу при державній по(
датковій адміністрації було створе(
но Департамент економічного ана(
лізу, основними напрямами роботи
якого є [2]:

— вивчення впливу змін макро(
економічних показників соціально(
економічного розвитку України та
тенденцій розвитку окремих регі(
онів, галузей та секторів економіки
на рівень податкових надходжень,
пошук резервів для збільшення над(
ходжень;

— взаємодія з центральними
органами виконавчої влади з питань
прогнозування та виконання показ(
ників дохідної частини бюджету;

— аналіз бази оподаткування та
динаміки її змін у розрізі регіонів,
відповідних податків та платежів,
секторів економіки, визначальних
платників;

— аналіз рівня використання
фактичної бази оподаткування у
розрізі платежів, регіонів, секторів
економіки, визначальних платників;

— участь в опрацюванні та уточ(
ненні показників податкових над(
ходжень на поточний рік;

— участь у складанні проекту
Державного бюджету України за до(
ходами на наступний рік;

— координація роботи структур(
них підрозділів ДПС щодо забезпе(
чення надходжень до Державного та
Зведеного бюджетів України;

— підготовка аналітичних мате(
ріалів керівництву ДПА України,
уряду, Верховній Раді України,
Секретаріату Президента України та
іншим центральним органам вико(
навчої влади з питань виконання до(
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хідної частини державного бюдже(
ту;

— розробка заходів, узагальнен(
ня та надання пропозицій керівниц(
тву ДПА України щодо збільшення
надходжень до Державного і Зведе(
ного бюджетів України та розширен(
ня бази оподаткування.

З метою виконання покладених
на нього функцій в структурі Депар(
таменту було створено декілька
підрозділів, які безпосередньо зай(
маються проведенням окремих на(
прямків економічного аналізу в
сфері оподаткування (рис. 1).

Визначальною особливістю су(
часного підходу до економічного
аналізу в сфері оподаткування є орі(
єнтація на показники окремих плат(
ників податків. Тобто в процесі ана(
літичного дослідження недостатня
увага приділяється взаємодії між
різними підприємствами, в тому
числі операціям з нерезидентами.
Аналіз взаємодії з іншими суб'єкта(
ми господарювання відбувається

тільки в процесі проведення подат(
кового аудиту, але такий аналіз
здійснюється на недостатньо глибо(
кому рівні, а отже, не є максимально
ефективним.

З огляду на те, що в умовах су(
часного правового поля більшість
схем мінімізації та оптимізації опо(
даткування використовується за до(
помогою операцій між пов'язаними
підприємствами, на сьогоднішній
день надзвичайно актуальним постає
завдання посилити дослідження
взаємодії між підприємствами і ви(
ділити аналіз діяльності базових кор(
поративних структур, які в Україні
представлені у формі фінансово(
промислових груп, в окремий напрям
економічного аналізу, що прово(
диться на рівні органів державної
податкової служби України.

Аналіз діяльності вітчизняних
фінансово(промислових груп пови(
нен мати як спільні риси з загальни(
ми підходами до економічного ана(
лізу в сфері оподаткування, так і

особливості, притаманні тільки дос(
лідженню сукупності підприємств з
точки зору їх взаємодії.

Економічний аналіз функціону(
вання фінансово(промислових груп
доцільно проводити на трьох рівнях:

І рівень — доперевірочний
аналіз. Цей рівень повинен викону(
вати роль фундаменту для подаль(
шого вивчення причинно(наслідко(
вих зв'язків. Такий аналіз має про(
водитись інспекторами Державних
податкових інспекцій, які здійсню(
ють прийняття податкової звітності
та її первинну обробку. В процесі до(
перевірочного аналізу органи дер(
жавної податкової служби повинні
дослідити показники звітності з ме(
тою отримання базової інформації
щодо діяльності підприємства.

Доперевірочний аналіз повинен
виконати роль методу визначення
базових податкових ризиків. За
своєю методологією такий аналіз
може поділятися на [3, с. 96]:

— аналіз коефіцієнтів — це роз(
рахунок відносних показників між
окремими статтями звітності, що
мають визначену економічну сут(
ність. Коефіцієнти мають універ(
сальне значення і можуть розгляда(
тись як індикатори(орієнтири, що
спрямовані на виявлення найбільш
"слабких місць" у діяльності платни(
ка податків;

— вертикальний аналіз (струк(
турних зрушень), що спрямований на
визначення структури підсумкових
фінансових показників та впливу
кожної позиції на результат;

— порівняльний (просторовий),
де інструментом є механізм співстав(
лення окремих показників (зістав(
лення даних податкової звітності з
даними податкової звітності анало(
гічних підприємств галузі);

— трендовий аналіз — збір та
обробка показників звітності різних
періодів та зіставлення кожної по(
зиції звітності з низкою попередніх
періодів з метою визначення основ(
ної тенденції динаміки показника —
тренда. Окремим випадком трендо(
вого аналізу є горизонтальний (часо(
вий чи динамічний), який забезпечує
зіставлення кожної позиції звітності
з попереднім періодом.

За результатами такого аналізу
відбувається розподіл платників по(
датків за рівнем податкових ризиків.
Джерелом аналітичних процедур, як
правило, виступає як внутрішня служ(
бова інформація податкового органу,
так і матеріали, отримані з інших дже(
рел, а пріоритетними напрямами ана(
лізу на цьому рівні є аналіз сум нара(
хованих та сплачених платником по(
датків, їх динаміки, що дає можливість
оцінити рівень використання бази
оподаткування, виявити платників, які
зменшують податкові зобов'язання
при позитивній динаміці результатив(
них показників фінансово(госпо(
дарської діяльності [4, с. 142].

Рис. 1. Структура Департаменту економічного аналізу

Примітка: побудовано на основі даних [2].

Відділ аналізу та 
прогнозування доходів 
бюджету по регіонах 

Відділ Функції 

• координація роботи з регіональними ДПА щодо мобілізації 
надходжень до бюджету; 

• оцінка виконання показників бюджетного розпису і скорочення 
податкового боргу 

Відділ аналізу доходів 
по секторах економіки 

• аналіз результатів розрахунків з бюджетом та проблем 
оподаткування підприємств окремих секторів економіки, 
визначальних платників податків, підприємств державного сектору 
економіки; 

• робота з міністерствами щодо мінімізації ризиків зниження 
бюджетних платежів від підпорядкованих підприємств та інших 
підприємств сфери їх регулювання за галузевою ознакою

Відділ аналізу та 
прогнозування доходів 
бюджету по платежах 

• моніторинг виконання показників Державного та Зведеного 
бюджетів України; 

• координація роботи підрозділів ДПА України при складанні проекту 
державного бюджету на наступний рік 

Відділ методології • методологічне забезпечення аналітичних робіт; 
• співпраця з науковими установами щодо нових напрямів 
прогнозування надходжень до бюджетів усіх рівнів 

Відділ координації 
роботи з Мінфіном та 
оцінки ефективності 
роботи органів ДПС 

• забезпечення взаємодії ДПА України з Кабінетом Міністрів, 
Міністерством фінансів, Міністерством економіки України та 
іншими центральними органами виконавчої влади, спрямованої на 
вирішення актуальних проблем щодо забезпечення надходжень до 
державного та місцевих бюджетів 

Відділ інформаційного 
забезпечення 

аналітичних робіт 

• створення та супроводження інформаційних масивів даних щодо 
розрахунків з бюджетами у розрізі регіонів, секторів економіки, груп 
платників податків 

Відділ моніторингу 
роботи державних 

податкових інспекцій 

• моніторинг показників виконання бюджетного розпису доходів 
Державного бюджету України у розрізі державних податкових 
інспекцій; 

• аналіз результатів роботи органів ДПС районного рівня щодо 
виконання бюджетних призначень у розрізі платежів, рівнів 
бюджету 

Відділ аналізу 
надходжень до 
бюджету від 

визначальних платників 
податків 

• аналіз ефективності роботи органів ДПС з визначальними 
платниками податків, спрямованої на виконання завдань із 
забезпечення надходжень платежів до бюджету; 

• аналіз фінансових результатів, розрахунків із бюджетом 
національних компаній, монопольних утворень, підприємств 
державного сектора економіки. 
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Необхідною процедурою допе(
ревірочного аналізу має також ста(
ти проведення дослідження на пред(
мет функціонування підприємства в
рамках фінансово(промислової гру(
пи.

Цей рівень економічного аналізу
є надзвичайно важливим для подаль(
шого більш глибокого аналізу фінан(
сово(промислових груп, оскільки він
забезпечує отримання первинної
інформації щодо базових показників
діяльності окремих підприємств, що
входять до складу груп.

ІІ рівень — аналіз у процесі до(
кументальної перевірки. Докумен(
тальна перевірка є найважливішим
етапом у дослідженні основних на(
прямів діяльності підприємств, ос(
кільки дозволяє найбільш глибоко
дослідити взаємозв'язки між під(
приємствами в складі фінансово(
промислових груп за допомогою пе(
ревірки первинних документів, що
підтверджують здійснення операцій,
і зіставлення податкового обліку з
бухгалтерським.

Аналіз, що проводиться в про(
цесі документальної перевірки, обо(
в'язково повинен базуватись на да(
них доперевірочного аналізу, оскіль(
ки в умовах обмеженості строків пе(
ревірки необхідно зосередитись на
найбільш специфічних трендах і ри(
зикових операціях. У процесі аналі(
зу в межах документальної пере(
вірки органи державної податкової
служби повинні зосереджуватись на
дослідженні наступних операцій, ха(
рактерних для підприємств, що вхо(
дять до складу фінансово(промисло(
вих груп:

— поставка товарів (послуг) між
вітчизняними підприємствами, що
входять до складу груп. Враховую(
чи той факт, що "гра на цінах" є од(
нією з найпоширеніших моделей по(
даткової оптимізації, органи дер(
жавної податкової служби повинні
проводити детальний аналіз ціноут(
ворення шляхом порівняння відпус(
кних цін між підприємствами групи
та іншими суб'єктами господарюван(
ня. Узагальнений аналіз таких опе(
рацій повинен бути представлений в
акті документальної перевірки.

Слід зазначити, що на сьогод(
нішній день органи державної подат(
кової служби проводять аналіз ціно(
утворення, але він є досить поверхо(
вим і охоплює тільки операції з по(
в'язаними особами. Зважаючи на те,
що згідно чинного законодавства [5]
пов'язаною визнається юридична
особа, яка здійснює контроль над
платником податку, або контро(
люється таким платником податку,
або перебуває під спільним контро(
лем з таким платником податку, до(
сить часто підприємства, що входять
до складу фінансово(промислових
груп, не розглядаються як пов'язані
особи з точки зору законодавства
про оподаткування, а отже, не є об'єк(

том дослідження в напрямі ціноутво(
рення.

Саме тому актуальною є зміна
концепції в аналізі ціноутворення,
яка повинна бути переорієнтована з
дослідження операцій між пов'яза(
ними особами на дослідження транс(
акцій між підприємствами, що вхо(
дять до складу фінансово(промисло(
вої групи.

У процесі такого дослідження
надзвичайно актуальними стають
результати доперевірочного аналізу,
які представляють структуру фінан(
сово(промислових груп, до складу
якої входить підприємство, що є об'єк(
том документальної перевірки. В
ході документальної перевірки ре(
зультати у вигляді структури фінан(
сово(промислової групи дозволяють
швидко виділити групу підприємств,
операції з якими повинні стати пред(
метом глибокого аналізу податкови(
ми органами;

— придбання послуг у нерези(
дентів — підприємств групи. Оскіль(
ки досить часто в рамках фінансово(
промислової групи оплата різнома(
нітних управлінських, консультацій(
них, маркетингових послуг є механ(
ізмом зменшення прибутку вітчизня(
них підприємств, операції з нерези(
дентами в частині придбання послуг
повинні бути детально досліджені в
ході документальної перевірки. На
сьогоднішній день органи державної
податкової служби проводять пере(
вірку таких операцій, але, як прави(
ло, вона обмежується формальним
аналізом правильності оформлення
первинних документів. Тобто в су(
часному підході податкових органів
до перевірки домінує принцип пре(
валювання форми над сутністю. Та(
кий підхід до аналізу операцій з не(
резидентами не є ефективним, ос(
кільки не дозволяє виявити фіктивне
придбання послуг з метою занижен(
ня об'єкта оподаткування в Україні.
У зв'язку з цим актуальним є завдан(
ня органів державної податкової
служби змінити підхід до аналізу
операцій з нерезидентами в частині
придбання послуг. Новий підхід по(
винен базуватися на аналізі економ(
ічної сутності операції, наявності
потреби підприємства у послугах
нерезидента, які придбаваються. У
випадку відсутності господарської
доцільності придбання таких послуг
органи державної податкової служ(
би мають знімати з валових витрат
платника податку вартість таких по(
слуг. На сьогоднішній день для ана(
лізу операцій з придбання послуг у
нерезидентів характерним є склад(
ність, а частіше — навіть немож(
ливість, доведення відсутності фак(
ту отримання послуг. Це викликано
відсутністю у послуг матеріальної
форми і неможливістю провести ін(
вентаризацію. У зв'язку з цим єдиним
ефективним шляхом аналізу фіктив(
ності послуг є тісна співпраця з дер(

жавними органами іноземних країн
в напрямі перевірки операцій з нере(
зидентами. Налагодження такої
співпраці на регулярній основі доз(
волить отримувати оперативну ін(
формацію щодо сфер діяльності не(
резидента, кількості його співробіт(
ників, наявності інших ресурсів,
здатних забезпечити надання послуг
українському підприємству;

— сплата дивідендів, процентів,
роялті іноземним компаніям групи.
Беручи до уваги факт поширення
процесів відпливу капіталу в іноземні
юрисдикції за допомогою сплати
різноманітних пасивних доходів за(
рубіжним компаніям групи, такі опе(
рації повинні стати предметом грун(
товного аналізу в процесі докумен(
тальної перевірки. Доведення відсут(
ності комерційної доцільності здійс(
нення таких платежів у іноземні
юрисдикції є практично неможли(
вим, тому функція ревізорів держав(
них податкових інспекцій, які прово(
дять перевірку, повинна зводитись
тільки до детального відображення
таких операцій в акті документаль(
ної перевірки і надання узагальн(
вальної інформації центральному
органу державної податкової служ(
би.

На другому рівні аналізу діяль(
ності фінансово(промислових груп
органи державної податкової служ(
би повинні виконати дві функції: по(
перше, дослідити операції між під(
приємствами в рамках фінансово(
промислової групи на предмет їх
проведення з метою мінімізації по(
даткового навантаження і, як на(
слідок, донарахувати податки; по(
друге, виявити законні операції, на(
цілені на оптимізацію оподаткуван(
ня. Виконуючи ці функції податкові
ревізори повинні детально описати
результати перевірки в акті і надати
узагальнювальну інформацію Депар(
таменту економічного аналізу для
подальшого дослідження.

 ІІІ рівень — узагальнення. Еко(
номічний аналіз на цьому рівні пови(
нен проводитись працівниками Де(
партаменту економічного аналізу на
базі інформації, отриманої від Дер(
жавних податкових інспекцій, вияв(
леної в результаті доперевірочного
аналізу та проведення документаль(
ної перевірки діяльності підпри(
ємств, які входять до складу фінан(
сово(промислових груп. З метою
проведення узагальнювального ана(
лізу працівники Департаменту по(
винні обробити і звести результати
аналізу попередніх рівнів. Подаль(
ший аналіз зведених результатів доз(
волить виконати наступні основні
завдання, які стоять перед органами
державної податкової служби:

— оцінити вплив операцій, які
проводяться між підприємствами
однієї фінансово(промислової гру(
пи, на доходи державного бюдже(
ту;
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— виявити найбільш критичні
фактори впливу на зменшення до(
ходів державного бюджету;

— проаналізувати норми чинно(
го законодавства, які дозволяють фі(
нансово(промисловим групам зани(
жувати податкові зобов'язання;

— розробити можливі напрями
покращення адміністрування подат(
кових платежів фінансово(промис(
лових груп;

— розробити проекти змін до
правових актів, спрямованих на лік(
відацію "прогалин" законодавства,
які дозволяють мінімізувати подат(
кове навантаження фінансово(про(
мислових груп;

— оцінити і спрогнозувати додат(
кові обсяги податкових надходжень
за умови внесення змін до законодав(
ства з питань оподаткування.

Найважливішою функцією цього
рівня економічного аналізу є роз(
криття обсягів реального занижен(
ня податкового навантаження в ме(
жах національної економіки і роз(
робка пропозицій щодо удоскона(
лення системи адміністрування по(
датків за рахунок внесення змін до
чинних нормативних документів.

На сьогоднішній день у процесі по(
даткового аналізу органи державної
податкової служби використовують
методику факторного аналізу, сутність
якої зводиться до оцінки впливу різних
факторів на податкові надходження до
державного бюджету.

Цей алгоритм розрахунку спря(
мований на перехід від оцінки абсо(
лютних коливань фактичних надхо(
джень по джерелах доходів бюджету
порівняно з фактичними надходжен(
нями за відповідний період минуло(
го року до визначення складових цих
коливань (вплив зміни макропоказ(
ників, удосконалення законодавства
та покращання адміністрування)
у загальному прирості надходжень
по кожному платежу та оцінки цих

складових; розрахунок має структу(
ру балансу між приростом обсягу
надходжень порівняно з відповідним
періодом минулого року та сумою
оціночної вартості визначених фак(
торів впливу [6, с. 125]. Механізм
пофакторного аналізу доцільно ви(
користовувати і при аналізі діяль(
ності фінансово(промислових груп,
оскільки він дозволяє ефективно
визначити операції в межах групи,
які здійснюють максимально нега(
тивний вплив на доходи державного
бюджету і, як результат, зосереди(
ти увагу на розробці заходів для уне(
можливлення заниження податко(
вих зобов'язань.

Кожен із розглянутих рівнів еко(
номічного аналізу є важливим для
дослідження діяльності фінансово(
промислових груп і їх впливу на по(
даткоспроможність національної
економіки. Перші два рівні дозволя(
ють зібрати детальну інформацію
щодо основних показників функці(
онування фінансово(промислових
груп, нетипових операцій тощо.
Третій рівень дозволяє узагальнити
отриману інформацію і оцінити
вплив діяльності фінансово(промис(
лових груп на основні макроеконо(
мічні показники національної еконо(
міки. Для того, щоб економічний
аналіз, який проводиться державни(
ми податковими органами, був ефек(
тивним, необхідно зробити його
комплексним, тобто таким, який по(
криває не діяльність окремих під(
приємств, а взаємодію в межах фі(
нансово(промислової групи.

З метою максимізації ефектив(
ності економічного аналізу діяль(
ності фінансово(промислових груп
доцільно використовувати алгоритм
комплексного податкового аналізу
(рис. 2), який базується на ефектив(
ному механізмі взаємодії держави з
великими корпоративними структу(
рами, спрямованому на забезпечен(

ня додаткових надходжень до дер(
жавного бюджету.

Запропонований алгоритм по(
даткового аналізу передбачає набір
дій органів виконавчої влади, зокре(
ма державної податкової служби
України, націлених на виявлення і
запобігання операцій законного ха(
рактеру, які суттєво знижують по(
даткове навантаження окремих
підприємств і групи в цілому.

ВИСНОВКИ
Комплексний економічний ана(

ліз діяльності базових корпоратив(
них структур повинен зайняти про(
відне місце в системі податкового
аналізу. Це викликано необхідністю
виявити операції, які сприяють мі(
німізації податкових відрахувань
фінансово(промислових груп, а та(
кож норми законодавства, за допо(
могою яких відбувається оптиміза(
ція оподаткування. На сьогоднішній
день це повинно стати одним з пріо(
ритетних завдань органів державної
податкової служби України, оскіль(
ки ліквідація таких законодавчих
норм дозволить не тільки наповнити
бюджет, але й стимулювати процеси
реінвестування у національну еконо(
міку, що в результаті збільшить ВВП,
покращить торгівельний баланс,
підвищить рівень життя населення.
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Аналіз діяльності ФПГ 

Стандартний підхід до аналізу і перевірки 

ні 
Наявність внутрішньогрупових 

операцій 

• Виявлення країни походження 
контрагента та/або інвестора 

• Аналіз норм договору про уникнення 
подвійного оподаткування 

Вивчення структури ФПГ 

• Аналіз доцільності операцій 
• Оцінка ціноутворення 
• Визначення обсягів операцій 
• Аналіз впливу на податкове навантаження 

окремих підприємств і групи в цілому 
• Оцінка втрат державного бюджету 

так так 

Наявність: 
• Іноземного інвестора 

• Зовнішньоекономічних операцій 

• Аналіз „прогалин” законодавства 
• Розробка пропозицій щодо внесення 

змін до законів з питань оподаткування 

Рис. 2. Алгоритм комплексного податкового аналізу діяльності фінансово+
промислових груп, спрямованого на збільшення доходів бюджету


