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УДК [631.11:65.016.7]:[631.152:338.124.4]1

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ 
УПРАВЛІННЯ ПОДАТКОВИМИ ПЛАТЕЖАМИ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Є. М. Руденко, кандидат економічних наук
Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва

У статті розглянуто основні елементи механізму управління подат-
ковими платежами, досліджено та узагальнено сутність податкової 
політики, податкового планування, бюджетування податків, податко-
вого обліку і контролю. Визначено етапи розробки податкової політики 
підприємства, узагальнено елементи системи податкового плануван-
ня. Розроблено пропозиції з удосконалення управління податковими 
платежами вітчизняних сільськогосподарських підприємств.

Ключові слова: управління податковими платежами, податкова 
політика, податкове планування, податковий облік, бюджетування 
податків, податковий контроль.

Постановка проблеми. Становлення і розвиток подат-
кової системи України свідчать про її переважну роль у фор-
муванні та розподілі фінансових ресурсів держави. Проте 
найбільш дієвий вплив система оподаткування має на функ-
ціонування і ділову активність підприємницьких структур, 
тобто на ту ланку господарської діяльності, де створюється 
фінансовий потенціал країни. Аграрна спрямованість еконо-
міки України визначає необхідність створення сприятливих 
умов для забезпечення сталого розвитку сільськогосподар-
ських підприємств. Це потребує запровадження виваженої 
політики підтримки сільськогосподарських підприємств на 
основі збалансування фіскальної та стимулюючої функцій 
податків. Посилення нестабільності умов господарювання у 
перехідний період, прагнення до поповнення бюджету при 
зменшенні реального валового внутрішнього продукту, недо-
тримання принципу економічної обґрунтованості податкових 
реформ призвели до надмірного навантаження на вітчизняні 
підприємства. Це обумовлює необхідність управління подат-
ками не тільки на макро-, але й на мікроекономічному рівні. З 
підвищенням ролі корпоративного податкового менеджменту 
особливої актуальності набуває питання пошуку ефективних 

© Руденко Є. М., 2014
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методів управління податковими платежами аграрних під-
приємств.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням 
питань управління податковими платежами присвячено праці 
багатьох дослідників. Зокрема, В. Синчак розробив Концеп-
цію удосконалення системи оподаткування у сільському госпо-
дарстві України [1]. Проблемам функціонування спеціальних 
режимів та реформування системи оподаткування сільсько-
господарських підприємств присвячено праці В. М. Жука, 
Л. Д. Тулуша [2; 3]. Напрями удосконалення податкового ме-
неджменту та оптимізації податкових платежів досліджено у 
працях С. В. Паранчука, Т. О. Мулик [4; 5] та ін. Проте у сучас-
них умовах виникла необхідність конкретизації і узагальнення 
напрацювань учених стосовно управління податковими плате-
жами вітчизняних сільськогосподарських підприємств.

Постановка завдання. Метою статті є дослідження ор-
ганізаційно-економічних засад механізму управління подат-
ковими платежами сільськогосподарських підприємств та 
пошук шляхів його удосконалення.

Виклад основного матеріалу дослідження. Управління 
податковими платежами на будь-якому підприємстві є скла-
довою загальної системи управління і являє собою систему 
корпоративного податкового менеджменту.

Податковий менеджмент підприємства, як складова час-
тина фінансового менеджменту, передбачає розробку управ-
лінських рішень, спрямованих на формування фінансового 
потенціалу і підвищення його ефективності. Основна ціль по-
даткового менеджменту не зводиться до абсолютної мінімі-
зації податкових платежів, вона полягає в активному впливі 
на максимізацію чистого прибутку підприємства при заданих 
параметрах податкового середовища і ринкової кон'юнктури. 
Об'єктом управління є виробничо-економічні стратегії і 
пов'язаний з ними податковий обіг [4, с. 19].

До основних елементів системи управління податковими 
платежами (податкового менеджменту) підприємства нале-
жать такі: податкова політика; податкове планування; органі-
зація та ведення оперативного бухгалтерського й податкового 
обліку; бюджетування податків; податковий контроль (рис. 1).
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Рис. 1. Основні елементи системи податкового менеджменту підприємства*
*Узагальнення автора на основі [1-7].

Податкова політика підприємства визначається вибором 
найбільш ефективного варіанту сплати податків при альтер-
нативних напрямках господарської діяльності. Розробка по-
даткової політики відбувається шляхом дотримання окремих 
її етапів, кожний з яких має свою мету, завдання та форми 
реалізації. Формування ефективної податкової політики для 
сільськогосподарських підприємств в системі корпоративно-
го податкового менеджменту варто здійснювати у наступному 
порядку (рис. 2).

Рис. 2. Етапи розробки податкової політики сільськогосподарського підприємства*
*Узагальнення автора на основі [1, 3-5].
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Податкове планування є надзвичайно важливим еле-
ментом корпоративного податкового менеджменту. Адже в 
стратегії управління підприємством дуже важливо мати не-
обхідний набір прийомів і методів, що дозволяють адекват-
но оцінити рівень податкової нестабільності і безпосередньо 
управляти ним при прийнятті рішень. Застосування податко-
вого планування випливає, перш за все, із мотивів зменшення 
податкового навантаження на підприємство за існуючої сис-
теми оподаткування. Податкове планування є однією з умов 
прибутковості і сталості розвитку підприємства [5].

Основні концептуальні елементи системи податкового 
планування на підприємстві можуть бути представлені на-
ступним чином (рис. 3).

Метою податкового планування на підприємствах є вибір 
такого шляху, за якого прибуток наближається до максимуму, 
а податкові ризики діяльності – до мінімуму. У межах реалізації 
цієї мети виконуються завдання податкового планування, а про-
цес планування базується на дотриманні певних принципів.

Рис. 3. Елементи системи податкового планування на підприємстві*
*Джерело: узагальнено автором на основі [4, 5, 7]
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Для цілей податкового планування здійснюється збір і об-
робка даних про ситуації, які виникають на підприємстві під 
впливом системи оподаткування, розробляються різні схеми 
діяльності, визначаються фінансові й товарні потоки, взаємо-
відносини з постачальниками, покупцями, кредиторами, що 
дозволяє приймати певні управлінські рішення [4, c. 43].

В процесі податкового планування обов’язково повинен 
враховуватися економічний ефект від отримання підприєм-
ством податкових пільг. Як слушно зауважує В. М. Жук, в ці-
лому спеціальні режими оподаткування аграрного бізнесу є 
вигідними і стимулюючими розвиток сільськогосподарських 
підприємств, проте критерії застосування і механізми реалі-
зації цих режимів оподаткування більш вигідні і зручні для 
великого аграрного бізнесу та переробних підприємств. Нега-
тивним є і надлишкове адміністрування державою отримання 
пільг від спеціальних режимів оподаткування [2, c. 41].

Організація та ведення оперативного бухгалтерського й 
податкового обліку має надзвичайно важливе значення, адже 
без адекватної, повної та достовірної інформації було б немож-
ливим управління податковими платежами на підприємстві. 
Податковий облік можна охарактеризувати як впорядковану 
систему збору, реєстрації та узагальнення зберігання й переда-
чі інформації для визначення податкової бази для податку на 
основі даних первинних документів, згрупованих відповідно до 
порядку, передбаченого чинним податковим законодавством.

Податковий облік має трирівневу структуру:
1-й – рівень первинних облікових документів;
2-й – рівень податкових регістрів (регламентований тільки 

за єдиним податком, податком на додану вартість і податком 
з доходів фізичних осіб);

3-й – рівень податкової звітності з конкретного податку 
[6, с. 408].

Однією з основних проблем, які виникають у підприємства 
щодо організації податкового обліку, є відсутність інформа-
ційних зв’язків між керівними й збутовими ланками підпри-
ємства, з одного боку, і між ланкою, що веде податковий облік, 
з іншого. Досить часто перші ланки приймають рішення без 
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урахування міркувань другої ланки і без прорахунку податко-
вих наслідків цих рішень. До головного бухгалтера найчастіше 
лише доводиться інформація про проведені підприємством 
операції. Коли ж виявляється, що деякі операції призвели до 
різкого збільшення суми податків або взагалі були заборонені, 
між керівництвом і бухгалтерією виникають конфліктні ситу-
ації [6, c. 410]. Тому налагодження інформаційного коридору 
між вказаними ланками є необхідним заходом належної орга-
нізації податкового обліку.

У системі податкового менеджменту важливе місце посі-
дає контроль, який поділяється на внутрішній та зовнішній. 
Зовнішній податковий контроль здійснюється державними 
органами стосовно конкретного підприємства. Внутрішній по-
датковий контроль проводиться силами самого підприємства. 
Він являє собою процес перевірки порядку нарахування, стро-
ків сплати податків, обов'язкових платежів і зборів, який орга-
нізовується безпосередньо на підприємстві з метою запобігання 
порушенням і втратам від сплати штрафних санкцій. [7, с. 100-
101]. Цей контроль здійснюється в різних формах (рис. 4):

Рис. 4. Форми здійснення податкового контролю на підприємстві [7]

Перевірка правильності нарахування податкових платежів 
полягає в тому, що після проведення первинних розрахунків 
проводиться повторна перевірка, і бажано, щоб її здійснював 
працівник, який не брав участі в перших розрахунках і має 
інші підходи. Стосовно проведення комплексного внутріш-
нього контролю за сплатою всіх податків, то, як правило, такі 
перевірки відбуваються наприкінці звітного періоду або при 
виявленні недоліків зовнішнім контролем [7, с. 103].
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Іншим важливим елементом корпоративного податкового 
менеджменту є бюджетування податків. Бюджетування по-
датків є одночасно системою і процесом. Процес бюджетуван-
ня податків спрямований на плановий розрахунок податкових 
платежів, які підлягають сплаті підприємством у майбутніх 
періодах на основі показників бюджетів підприємства.

Бюджет податків можна визначити як виражений у гро-
шовому вимірі план податкових платежів підприємства на 
майбутні періоди. Бюджетування податків дає змогу спрогно-
зувати майбутні витрати коштів у вигляді податкових платежів 
підприємства й почати дії для мінімізації негативного впливу 
цих витрат на фінансову стабільність підприємства [4; 6].

В основу методичного підходу до управління податками 
на сільськогосподарському підприємстві повинно бути покла-
дено визначення й оцінку змін фінансових результатів угод, 
подій, інших фактів господарської діяльності, що відбувають-
ся під впливом податків. При цьому необхідно враховувати:

 - взаємний вплив оподатковуваних баз різних податків;
 - можливість перекладання всіх чи частини податків на 

споживача та постачальника;
 - включення податкового складника в кост-карту одиниці 

продукції й визначення впливу податкового складника на ви-
роблений і реалізований товарний асортимент.

Організація процесу управління податковими платежами 
залежить від специфіки конкретного підприємства. В цьому 
контексті можна умовно розподілити сільськогосподарські під-
приємства на дві групи: підприємства з обмеженим обсягом 
фінансових ресурсів, невеликою чисельністю працівників і 
простою організаційною структурою та великі підприємства з 
достатніми обсягом ресурсів та чисельністю працівників. Для 
невеликих підприємств доцільним є покладання функцій на-
дання інформації для управління податковими платежами на 
осіб, відповідальних за постачання та збут продукції, а аналіз 
інформації і безпосередньо управління – на керівника і головно-
го бухгалтера підприємства. На великих підприємствах склад 
і функціональні обов'язки фахівців з управління податкови-
ми платежами рекомендовано розширити. Доцільним також 
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є закріплення функцій податкового менеджменту за певним 
структурним підрозділом (напр. бухгалтерською чи аудитор-
ською службою), чи окремим працівником з обов'язковим на-
данням результатної інформації власникам капіталу.

Висновки з проведеного дослідження. Управління по-
датковими платежами сільськогосподарських підприємств 
являє собою систему взаємопов’язаних елементів податково-
го менеджменту підприємства. Всі елементи перебувають у 
взаємозв’язку і взаємозумовленості, адже кожен з них забезпе-
чує виконання певного завдання у процесі управління податко-
вими платежами. Система податкового менеджменту має бути 
підпорядкована загальній податковій стратегії підприємства.

При прийнятті рішень з податкових питань необхідно ви-
являти та враховувати взаємний вплив оподатковуваних баз з 
різних видів податків. У протилежному випадку фактичні ви-
трати по угоді можуть виявитися вище розрахункових. Іншими 
словами, при розрахунку фінансових результатів угоди повинні 
враховуватися не тільки ті податки, що сплачуються у зв'язку 
з конкретною угодою, але й усі інші оподатковувані бази, що 
будуть при цьому тим чи іншим способом враховуватися.

У процесі управління податковими платежами необхідно 
брати до уваги також розміри підприємства. Малі та серед-
ні підприємства з незначним обсягом фінансових ресурсів, 
невеликою чисельністю працівників та простою структурою 
управління повинні покладати функції податкового менедж-
менту на апарат управління та відповідальних за збут про-
дукції. На великих підприємствах доцільним є закріплення 
функцій управління податковими платежами за окремою від-
повідальною особою або підрозділом.

Реалізація запропонованого підходу до організації подат-
кового менеджменту на сільськогосподарських підприємствах 
дасть змогу раціонально розподілити обов'язки управлін-
ня податковими платежами і податкового планування між 
працівниками існуючих відділів сільськогосподарських під-
приємств та обслуговувати запити різних користувачів інфор-
мації про податкові зобов'язання і податкове навантаження
підприємства.
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Е. М. Руденко. Совершенствование механизма управления налоговыми 
платежами сельскохозяйственных предприятий.

В статье рассмотрены основные элементы механизма управления 
налоговыми платежами, исследованы и обобщены сущность налоговой по-
литики, налогового планирования, бюджетирования налогов, налогового 
учета и контроля. Определены этапы разработки налоговой политики пред-
приятия, обобщены элементы системы налогового планирования. Разработаны 
предложения по усовершенствованию управления налоговыми платежами 
отечественных сельскохозяйственных предприятий.

E. Rudenko. Improving the management mechanism of tax payments 
of agricultural enterprises.

The article describes the main elements of the mechanism of tax management. 
The essence of tax policy, tax planning, tax budgeting, tax, accounting and control 
were investigated and summarized. The stages of development of fi scal policy of 
the company, summarizes elements of tax planning were discussed. The measures 
to increase the management of tax payments of domestic agrarian enterprises are 
proposed.
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ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ
До друку приймаються статті, що відповідають вимогам 

ВАК і мають такі необхідні елементи: постановка проблеми у 
загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які опирається 
автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, 
яким присвячується дана стаття; формулювання цілей статті (по-
становка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з по-
вним обґрунтуванням наукових результатів; висновки з даного до-
слідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Подається примірник тексту статті, підписаний авторами, 
надрукований на папері форматом А4, а також електронний ва-
ріант на CD-ROM. Обов’язково подається: рецензія доктора наук; 
квитанція про оплату, відомості про автора.

На диску повинен бути 1 файл з текстом статті, названий 
прізвищем автора (Стаття_Прізвище), файл з розширеною англій-
ською анотацією та, при необхідності, файли з рисунками, графі-
ками тощо.

Обсяг статті – до 8 повних сторінок. Розміри полів: ліве – 
30 мм, праве – 20 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм, до 30 ряд-
ків на сторінці.

Статті необхідно готувати за допомогою текстового редакто-
ра Мicrosoft Word. Шрифт статті – Times New Roman Cyr, через 
інтервал 1,5, розмір – 14 рt.

Назва статті має бути короткою (5-9 слів), адекватно відби-
вати її зміст, відповідати суті досліджуваної наукової проблеми. 
При цьому слід уникати назв, що починаються зі слів: «Дослідження 
питання…», «Деякі питання…», «Проблеми…», «Шляхи…», в яких не 
відбито достатньою мірою суть проблеми.

Анотації (українською, російською та англійською) набирати 
курсивом 11 кеглем. Виклад матеріалу в анотації має бути стис-
лим і точним (близько 50 слів). Слід застосовувати синтаксичні 
конструкції безособового речення, наприклад: «Досліджено…», 
«Розглянуто…», «Установлено…» (наприклад, «Досліджено генетич-
ні мінливості… Отримано задовільні результати…»).

Розширена англійська анотація повинна містити 250-
300 слів, об’єднаних у логічні речення (що еквівалентно одній сто-
рінці А4 формату, 14 шрифту, 1,0 інтервалу).

Посилання в тексті подавати тільки у квадратних дужках, 
наприклад [1], [1, 6]. Посилання на конкретні сторінки наводити 
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після номера джерела, потім через кому сторінку (маленьке с.), 
далі її номер (наприклад: [1, с. 5]). Якщо далі йде інше джерело, 
то ставити його номер через крапку з комою в тих самих дужках 
(наприклад: [1, с. 5; 4, с. 8]). Не подавати в тексті розгорнутих 
посилань, таких як (Іванов А. П. Вступ до мовознавства. — К., 
2000. — С. 54) (ГОСТ 7.1-84).

Усі цитати, мова оригіналу яких є іншою, подавати мовою Ві-
сника й обов’язково супроводжувати їх посиланнями на джерело 
і конкретну сторінку.

Не робити посторінкових посилань, а подавати їх у дужках 
безпосередньо в тексті.

На всі рисунки й таблиці давати посилання в тексті. Усі ри-
сунки мають супроводжуватися підрисунковими підписами, а 
таблиці повинні мати заголовки.

Рисунки виконувати у редакторі Мicrosoft Word за допомогою 
функції «Створити рисунок», а не виконувати рисунок поверх тексту. 
Написи на рисунках виконувати засобами Microsoft Word з тим, щоб 
редактор мав можливість зробити в них необхідні виправлення. У 
разі використання інших програм для створення рисунків надавати 
редакції на кожний рисунок окремий файл фотмату TIFF (незжатий – 
uncompressed) або формату JPG (найкращої якості – best quality).

Таблиці виконувати у редакторі Мicrosoft Word за допомогою 
функції «Додати таблицю». Кожна таблиця повинна займати не 
більше одного аркуша при розмірі шрифта TIMES тексту таблиці 
не менш ніж 12 кегль.

Формули у статтях по всьому тексту набирати у формульно-
му редакторі MS Equation – 3.0, шрифт TIMES, 10 кегль.

Автори мають дотримуватися правильної галузевої терміно-
логії (див. держстандарти).

Терміни по всій роботі мають бути уніфікованими.
Між цифрами й назвами одиниць (грошових, метричних 

тощо) ставити нерозривний пробіл.
Скорочення грошових та метричних одиниць, а також ско-

рочення млн, млрд, метричних (грн, т, ц, м, км тощо) писати без 
крапки.

Якщо в тесті є абревіатура, то подавати її в дужках при пер-
шому згадуванні.

Література, що приводиться наприкінці публікації, повинна 
розташовуватися в порядку її першого згадування в тексті статті й 
бути оформлена відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Номер у списку 
літератури має відповідати лише одному джерелу.
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